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Predajňu Idexe nájdete
v OC Mlyny Nitra
na 2. poschodí.
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Leto nie je len o vode, oddychu, slnku a opaľovacích krémoch.
Leto je aj o letných rozhodnutiach:
Ak chcete v živote niečo zmeniť, rozhodnite sa v lete.Vaša myseľ je
oddýchnutá, rozum ide bez adrenalínu.
Ste na pláži a neviete si predstaviť, že sa máte vrátiť do „tej“ práce?
Nevracajte sa, nájdite si inú.
Ste na pláži a neviete si predstaviť, že sa máte vrátiť do práce? Nevracajte
sa, začnite pracovať na vlastnom podnikaní.
Ste na pláži a neviete si predstaviť, že sa máte vrátiť k svojmu partnerovi?
Nevracajte sa.
Chcete slobodu? Doprajte si ju!
Chcete záväzky? Zaviažte sa!
Vadí vám, ako sa cítite v plavkách? Tak s tým skutočne niečo robte!
Nevadí vám, ako vyzeráte v plavkách? Tak si to užívajte!
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30. – 31.
Grilujeme!

I love my JOB pre PROMOD

I Love my JOB
PERFEKTNÝ LOOK,
JEDNODUCHÉ SI HO OBLIECŤ,
JEDNODUCHÉ SI HO OBMEŇIŤ

Slnko hreje, ale dovolenka je ešte ďaleko,
poznáte to?! Stylisti v Promod riešili, ako
pracovať počas najväčšieho tepla tak, aby
ste vyzerali stále sviežo a štýlovo. Aby
dosiahli čo najväčší efekt, stretli sa so
ženami z rôznych profesií, aby spoločne
navrhli outfit, ktorý si ľahko vytvoríte
a môžete ho prezentovať po svojom.

Vik
tória vyberá:
„Moja práca je skutočnou výzvou!
Preto si vyberám praktické
a pohodlné outfity.“

•
•
•
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Volím silné letné vibrácie v bielych (i farebných)
džínsoch, ľahko strečových
Efekt podporím vzorovaným bomberom
Vyberám biele tenisky a nosím ich kedykoľvek
a kamkoľvek

Viktória, 29 rokov – učiteľka

Linda, 40 rokov
sociálna pracovníčka

Linda vyberá:
„Vo svojej práci sa stretávam s mnohými ľuďmi...
verím, že jasné farby prinášajú pozitívnu energiu!“

•
•
•

Začínam so vzdušnými šaty z ľahkej tkaniny ... veľmi ženské
Doplňujem klasickým blejzrom
Pre udržanie trendy looku vyberám štýlové tenisky

Flavia, 32 rokov – e-commerce špecialista

Flavia vyberá:
„Moja práca je dynamická a niekedy nepredvídateľná,
vyberám si teda štylizácie, ktoré mi dodávajú sebadôveru.“
•
•
•

Anna, 45 rokov manažérka
pre komunikáciu

Vyberám overal, je to osvedčená voľba
Doplňujem náležitým náhrdelníkom
Podporím svoju sebadôveru výraznými sandálmi na kline

Anna vyberá:
„Vo svojej práci musím ukázať profesionalitu i kreativitu.
Aký je teda môj štýl? Ženský a originálny!“
•
•
•

Rada nosím výrazné farebné vzory
Vyhrniem si rukávy saka, aby som vyzerala cool
Doladím svoj vzhľad vysokými podpätkami, skrytými pod dlhými
nohavicami

Elisa, 22 rokov
asistentka predaja

Elisa vyberá:
„Nemôžem si dovoliť minúť vysoké sumy, snažím sa teda vyberať modely,
ktoré sa budú hodiť na každý deň, ale aj na výnimočné príležitosti.“
•

Predajňu Promod
nájdete v OC Mlyny
Nitra na prízemí.

•

Mixujem štýl feminín a maskulín: teda košeľový
top a oblekové nohavice na puk
•
Naruším tento jednoduchý look farebnými sandálmi
Vyladím celkový outfit zlatistou alebo striebornou bižutériou
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Plavky

VIETE SA SPRÁVNE
STARAŤ O SVOJE

PLAVKY?
Práve ste si zakúpili svoje vysnívané plavky a mierite
s nimi na vytúženú dovolenku. Aby vám však vo vrcholovej
forme vydržali čo najdlhšie, pozrite si nasledovné rady,
pretože čím lepšie sa budete o plavky starať, tým dlhšie
udržíte ich skvelé vlastnosti.
Skiny
Plavky celé – 89,99 €
Prvá starostlivosť o plavky začína ešte pred
tým, než sa s nimi prvýkrát predvediete pri
vode. Pred prvým použitím je dobré plavky
namočiť do vlažnej vody (30°C) s neutrálnym mydlom a potom nechať voľne uschnúť
(nežmýkať!). Použiť môžete aj jemný prací
prášok alebo jadrové mydlo.
Taktiež po každom nosení plavky vyperte vo
vlažnej vode. Nesušte ich ale na priamom
slnku, radšej ich zaveste do tieňa. Plavky
tiež nenechávajte vlhké v zrolovanom stave
alebo v igelitovom sáčku – môže totiž dôjsť
k zapareniu a ich zničeniu.
Dávajte si pozor aj na mechanické poškodenie a odieranie – šperky, kamene, sedenie
na hrubom povrchu, na piesočnatej pláži
alebo hrubom povrchu toboganu – to všetko
môže vaše plavky poškodiť.
Morská soľ alebo chlór plavkám tiež dvakrát
neprospievajú – môžu totiž pozmeniť ich
farbu. Vplyvom chlóru navyše elastan stráca
svoju pružnosť. Dobre teda vyberajte miesto
na kúpanie a pokiaľ možno sa vyhýbajte
prechlórovaným bazénom.
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Ďalším nepriateľom plaviek je telesný pot
a krém na opaľovanie. Miesto krému tak používajte radšej opaľovacie mlieko a plavky si
obliekajte, až keď sa mlieko vstrebe do vašej
pokožky.
Bohužiaľ, tým zoznam nástrah na Vaše plavky nekončí. Termálne kúpele, kde je často
teplota vody vyššia ako povolených 30°C,
a bahenné kúpele majú tiež negatívne účinky na farbu a štruktúru materiálu.
Predtým, ako plavky po sezóne upracete
do skrine, venujte im ešte trochu starostlivosti. Vyperte ich v práčke – pri praní ich vložte
do špeciálneho vrecka a použite program
na jemnú bielizeň. Vynechajte odstreďovanie
a v žiadnom prípade nesušte plavky na radiátore alebo v sušičkách na bielizeň.

Triumf
Plavky dvojdielne
vrchný diel 54,95 € | spodný diel 30,95 €

C&A
Plavky dvojdielne
vrchný diel 9,90 €
spodný diel 8,00 €

Lindex
Plavky dvojdielne
vrchný diel 14,99 €
spodný diel 12,99 €

H&M
Plavky dvojdielne
vrchný diel 17,99 €
spodný diel 9,99 €

GATE
Plavky dvojdielne
vrchný diel 7,98 €
spodný diel 5,98 €
Ceny uvedené pri jednotlivých
produktoch môžu byť rozdielne
v závislosti od prebiehajúcej akcie.
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Trendy

10

NAJHORÚCEJŠÍCH
TRENDOV TEJTO
SEZÓNY

Ste na leto pripravení? Viete všetko o súčasných
módnych trendoch? Viete, po čom sa treba
v predajniach porozhliadnuť? Ak nie, ponúkame vám
rýchlokurz módnej informovanosti.
Och, tá béžová!

Promod
Dlhé šaty 54,95 €

Úchvatná klasika, o ktorej vedia všetky južanky svoje! Farba,
ktorá nestarne, každému pristane a svedčí najmä opálenej
pokožke. Nosí sa na šatách, nohaviciach, sukniach, trenčkotoch, proste, na všetkom. Kto zaváha, neboduje...
GATE
Kabelka
z prírodných
materiálov
29,98 €

Batika sa vracia
Batika sa objavuje na honosnejších a výraznejších
materiáloch, zdobí kabáty, taftové sukne či bundičky
z neoprénu. Prináša uvolnenosť 80. rokov či fúziu
retra zo zlatých 60. s modernými materiálmi a vnáša
do módy mladistvosť, sviežu farebnosť a závan
sladkého nič nerobenia. Škoda neokúsiť.
C&A TOP 19,90 €

Nesmrteľné BOHO
Dlhé šaty, množstvo etnodoplnkov, pestrofarebné
sandále, vyšívané alebo prútené tašky, veľa farieb,
vzorov a uvoľnený štýl. Odviažte svoje bohémske
ja z reťaze a odmenou vám budú obdivné pohľady
okoloidúcich. Nebojte sa mixovať, kombinovať,
buďte svojská a jedinečná a budete in!

Háčkovaná romantika
Hačkovať? Prečo nie! Práve tento trend slávi veľký návrat
a objavuje sa v rozmanitých podobách. Niekde ide len
o klietku upletených povrazcov materiálu, ktoré tvoria šupku
na podklade z bavlnených šiat, inde sú to modely v duchu
60. rokov z hrubšieho materiálu či pletené kúsky kombinované s hutnou čipkou.
C&A Háčkovaný
top 19,90 €
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Poďme spolu “ prúžkovať“
S prúžkami sa lúčiť netreba. Objavujú sa pravidelne a ani toto leto sa bez nich nezaobíde.
Farebné variácie sú rozmanité, platí buď klasická dvojkombinácia farieb, niekde sa však
prúžky kombinujú aj vo farebnosti viacerých tónov. Nosia sa na letných rozviatych šatách
po zem, objavujú sa na kaftanoch či overaloch, ale aj sakách či šortkách.

Hlavne animálne
Zvieracie motívy sú opäť na scéne a tentoraz vo
verzii od hlavy k päte. Šelma vo vás má zelenú,
a tak ju vypustite, nechajte žiť svojím vlastným
životom a úspech vás neminie. Ak si netrúfate
na divokosť viacerých vzorov, použite len jeden
výrazný kus, ktorý celkový outfit osvieži.

Chantal šaty 59,00 €

Ach, to plisé!

H&M Plisovaná sukňa
34,99 €

Zvodné detaily v podobe plisé či volánikov nechýbajú azda
ani jednu sezónu. Tentoraz sa opäť vrátili v podobe ženskej
a elegantnej. Spájajú sa väčšinou s decentnou farebnosťou.
Používa sa biela, piesková, béžová alebo čierna či hnedá.
Niekde sú volániky či plisé detaily frivolné, inde pôsobia
experimentálne a architekturálne, ale predovšetkým slúžia
ako prostriedok na interpretáciu ženskosti a sexepílu.

H&M hnedá bunda 39,99 €
Lindex overal 49,99 €

Óda na strapce
Strapce ako dekoratívny prvok fungujú na lemoch zvonových
rukávov či širokých sukní, v kaskádach sú našívané na šatách či
v lampasoch nohavíc, alebo môžu tvoriť celkový look od hlavy až
po päty. Niekde sa strapce tvoria z korálikov, inde zo šnúrok látky,
ale objavuje sa aj zdobenie perím, ktoré vytvára strapcový efekt.
Promod kabelka
14,95 €

Robel sandále
na platforme
84,95 €

Lesk kovu

Žiarivé neóny
Chcete byť videná? Oblečte si neóny!
Farebné tóny, ktoré žiaria do ďaleka
a spájajú sa zväčša so športovou módou,
si tentoraz našli priestor aj v ženskej
móde na večer či na serióznejšiu príležitosť. Krikľavá zelená, žltá, limetková
alebo žiarivá ružová v kontraste so žltou.
Gate sandále
Nebojte sa odskúšať ich na úpletových
12,98 €
šatách, sukniach či puzdre, ktoré si pokoj- C&A strapcové
náušnice 9,95 €
ne môžete obliecť aj do kancelárie.
Ceny uvedené pri jednotlivých
produktoch môžu byť rozdielne
v závislosti od prebiehajúcej akcie.

Orsay Clutch
kabelka 18,99 €

Lesk flitrov, krištáľov či kovových
peniažtekov našívaných po celej ploche
odevu sa objavuje ako prvok luxusu, ale
zároveň aj etnickej „gypsy“ inšpirácie.
Zaujímavú variáciu priniesol Alessandro
Dell‘Acqua zo značky No.21, ktorý kovový
lesk ponúkol na ľahučkých tričkových
šatách ako trblietavú šupku na tenkých
ramienkach. Značka Céline pracovala
s leskom ešte opulentnejšie. Či už v duchu
diskoéry 70. rokov alebo experimentovania
so siluetou na našuchorených minišatách
pošívaných vzormi z flitrov.
Robel šlapky 39,95 €
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Sloboda má mnoho podôb. Byť sám sebou.
Robiť to čo máme radi a pritom sa zabávať.
Učiť sa nový jazyk, otvárať reštauráciu, písať
knihu ... alebo cestovať. Sloboda znamená
pre každého niečo iné. Plaviť sa po oceánoch
na plachetnici, cítiť vôňu slanej vody v nose
a teplý vietor vo vlasoch? SKINY našlo veľmi
lákavú formu slobody.Najslávnejší ostrov
v Egejskom mori na javisku letnej kampane
SKINY 2019: MYKONOS kozmopolitný
s priateľskými ľuďmi, krásnymi plážami
s úžasnou scenériou a nočným životom.

Sloboda
má mnoho

Od hravých až po extravagantné,
od športových po ženské, od bedrových
po klasiku – to sú štýly dámskej kolekcie
plaviek SKINY 2019. Deep Sea je dámska
kolekcia plaviek v trblietavej smaragdovej
zelenej. Trendový top cez jedno rameno
so sexi brasiliano vytvárajú ušľachtilý
plážový Look. V kolekcii Aloha sú okrem
rôznych strihov podprseniek a nohavičiek
v ponuke aj jednodielne plavky s výraznou
havajskou kvetinovou potlačou. Sunset
Glamour je séria piatich luxusných
kolekcií plaviek od SKINY. Rafinované
strihy, luxusné materiály a zlaté doplnky
im dodávajú výnimočný glamour štýl.

Pre dámy s veľkosťou košíka 70C-85C,
70D-85D a 70E -85E je určená kolekcia
Sunset s extravagantnou grafickou
potlačou. Loungewear Collection ponúka
pestrý výber plážových šiat, tuník, tričiek,
šortiek a nohavíc zo 100% Viskózy pre
aktívne aj relaxačné letné dni. V kolekcii
pánskych plaviek dominujú farby modrá,
šedá a čierna. Celý vzhľad je osviežený
neónovými a bielymi pruhmi. Nové logo
SKNB je umiestnené v strede pása
na zadnej strane. Kolekcia plavkových
šortiek Beachbar je ideálna pre
moderného muža.

Predajňu SKINY nájdete v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.
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Ponorte sa do

KRÁSY

Elegancia, sila, čistota a zároveň hravosť. Nežné
pohlavie sa môže pýšiť mnohými vlastnosťami, ktoré
odrážajú ženskú silu. Nová kolekcia plaviek BEPON
vyzdvihuje krásu slovenských žien vo všetkých ich
nádherných tvaroch a vo všetkých etapách ich života.
Slovenské farby a rôzne strihy dodajú každej žene sebaistotu a pocit výnimočnosti.
S právami, ktoré si ženy počas rokov vybudovali, majú najväčšie právo cítiť sa pohodlne. Nová kolekcia plaviek vníma tvary
všetkých žien a prioritou sa stal ich komfort.
Móda dnes už prestáva byť nutne nepohodlná, ale ide ruka v ruke s pocitom pohodlia
a sebaistoty, dobre padnúceho a zároveň
maximálne neobmedzujúceho komfortu.
Preto BEPON prináša 19 kombinácií obvodu
s košíkom od 75 A po 100 I, v rôznych strihoch a farebných kombináciách. Slovenské
farby, ako biela, modrá a červená, dominujú
v kolekcii a podtrhujú v žene jej najkrajšie
vlastnosti. Každá žena si nájde svoj vysnívaný a pohodlný kúsok i vďaka ľahkému

kombinovaniu medzi samotnými modelmi.
Plavky dopĺňajú kúsky plážového oblečenia,
od étericky dlhých kaftanov, až po elegantné,
či jemne hravé šaty. Hravosť a fantázia sa
stávajú v tejto chvíli neodmysliteľnou súčasťou výberu plaviek.
BEPON vie, že brána do sŕdc všetkých žien
sa skrýva v detailoch. Hravosť detailov je to
krásne slovo, ktoré inšpiruje a dodáva smelosť. Rýchloschnúce mäkké talianske plavkoviny, naplocho zašívané kostice, doplnkové
bočné kostice, neviditeľne zapracované látky
v hornej časti ukončenia košíkov či skryté
švy na nohavičkách vedia v žene navodiť odvahu a voľnosť v pohybe. Samozrejmosťou
sú posuvné či odopínajúce ramienka.

Nadrozmerné veľkosti plavky pre každú ženu
Skutočne veríme, že všetky ženy všetkých
veľkostí by sa mali obliekať tak, aby sa cítili
sebaisto, čiže s dôverou ku všetkým svojim
kúskom, že sú tie pravé pre typ ich postavy
a osobnosti. Preto v Bepone myslíme aj
na ženy, ktoré potrebujú nekonfekčnú veľkosť svojich plaviek.
Preč sú dni, keď ženy s krivkami museli
hľadať plavky široko-ďaleko. V Bepone
vám prinášame kolekciu plaviek, ktorá je
naozaj pre každú ženu v 19 kombináciách
obvodu s košíkom od 75 A po 100 L. Ak sa
vám predsa stane, že vám plavky z novej
kolekcie nesadnú, napríklad pre dĺžku
remienka, môžete využiť služby krajčírok,
ktoré menšími zásahmi plavky upravia
na mieru. Prioritou je, aby sa každá žena
po pohľade do zrkadla cítila ako bohyňa!
Mnoho z nás sa necíti komfortne v prezliekacích kabínkach, a preto vám poskytujeme pocit komfortu v možnosti vyskúšať si
plavky doma a vrátiť ich do 48 hodín (viac
informácií na predajni).
Veríme, že naše plavky vám naozaj sadnú
ako uliate, preto neváhajte, vyberte si tie
svoje pravé a ponorte sa do krásy.

Predajňu BEPON nájdete
v OC Mlyny Nitra
na prízemí.
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Letu vládnu pestré
farebné odtiene
a materiály, ktoré
dodávajú celému
outfitu ležérny šik
look.
Nová letná kolecia v GATE
„#ss2019gate“. Ľahké a vzdušné
materiály sú dôležitým prvkom pre
Vaše pohodlie a skvelý pocit. Cez
leto vládnu pestré farebné odtiene
a materiály, ktoré dodajú celému
outfitu ležérny šik look. Nebojte sa
experimentovať, dôležitým trendom
sú pruhy, ktoré sú súčasťou našich
kúskov. Extravagantné vzory, ktorým
sa medze nekladú, dávajú priestor
obľúbenému boho štýlu. V kolekcii
nesmú chýbať šaty s kvetovaným
vzorom, sukne v rôznych strihoch,
dĺžkach a voľné topy . K obľúbeným
outfitom sa skvele vynímajú farebné
doplnky , trendy topánky a mini
batohy, ktoré Vám dodajú ten
správny vzhľad.

Leto s GATE

Predajňu GATE nájdete
v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.
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ZVÄZU SLOVENSKÝCH FILATELISTOV
Slovo filatelia, vo francúzskej
podobe „philatélie“ prvýkrát
použil Georges Herpin v časopise
Le Collectionneur de TimbresPostes 15. novembra 1864. Slovo
filatelia sa skladá z gréckeho
phil(o) – mať rád a atéleia –
oslobodené od poplatku (pretože
poštová známka indikuje
predplatenie poštovného).
Filatelia ako zberateľská záľuba začala
prenikať na Slovensko koncom 19. storočia.
Z tohto obdobia poznáme len filatelistov
jednotlivcov. Prvá spoločnosť „Známkový
spolok ALBUM“ vznikla 30. marca 1895
v Kremnici zásluhou kremnického mestského archivára Pavla Križku. Po ukončení
1. svetovej vojny, začiatkom dvadsiatych
rokov 20. storočia, sa začali tvoriť základy
československej organizovanej filatelie.
Prvá súťažná slovenská filatelistická výstava sa uskutočnila v Trenčíne 27. mája až 3.

júna 1928 pod záštitou Zväzu československých filatelistických spolkov.
Dňa 17. mája 1969 sa na Sliači konal národný zjazd slovenských filatelistov, ktorý
ustanovil Zväz slovenských filatelistov
(ZSF) so sídlom v Bratislave a schválil
Stanovy ZSF ako aj vstup do Federácie
československých filatelistov. Pred ustanovením ZSF členská základňa registrovala
152 klubov so 4102 členmi a 17 krúžkov
mladých filatelistov so 182 členmi. Počas
ďalších dvadsiatich rokov členská základňa narastala a od roku 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky postupne
klesla na dnešných 59 klubov filatelistov
s 947 členmi a 12 krúžkov mladých filatelistov so 129 členmi.
Počas päťdesiatich rokov členovia ZSF
zorganizovali 184 súťažných filatelistických výstav na Slovensku. Svojimi filatelistickými exponátmi sa zúčastňujú aj na medzinárodných a svetových filatelistických

výstavách. ZSF je zakladajúcim členom
Federácie európskych filatelistických združení FEPA a Medzinárodnej filatelistickej
federácie FIP.
Členovia klubov filatelistov každoročne organizujú propagačné filatelistické výstavy.
Nitriansky filatelisti v OC Mlyny zorganizovali už štvrtú propagačnú filatelistickú
výstavu tentokrát k 50. výročiu ustanovenia
Zväzu slovenských filatelistov. Predstavili
časť súťažných filatelistických výstav
na Slovensku, filatelistickú výstavu známkových krajín sveta a exponát Slovenskej
pošty, a. s. Slávnostne bola inaugurovaná
poštová známka k 50. výročiu ZSF a slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka
2018. Poštový úrad v Mlynoch používal
príležitostné poštové pečiatky. Počas otvorenia výstavy 17. 5. 2019 sa uskutočnila
autogramiáda tvorcov slovenských poštových známok.
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Rozhovor

Jana Labajová:

Každé jedno predstavenie
ma posúva VPRED
Herečka Jana Labajová je v súčasnosti jednou z najnovších posíl Starého divadla Karola
Spišáka v Nitre. Po štúdiu herectva na VŠMU v Bratislave sa objavila vo viacerých úspešných
predstaveniach i televíznych seriáloch. Herečka v rozhovore okrem iného porozprávala o svojej
ceste za štúdiom herectva či o tom, ako sa popasovala s náročným ovládaním bábok.
Štúdium herectva bolo pre vás
po štúdiu pedagogiky až druhou
voľ bou. Ako ste si uvedomili, že
pedagogika pre vás nie je to pravé?
No, ja som si to spočiatku ani veľmi neuvedomovala. Akýsi vnútorný hlas mi však hovoril, že spev a tanec sú v skutočnosti tým,
čomu by som sa chcela venovať. Až som
sa nakoniec dostala na konzervatórium
do Bratislavy, kde som zistila, že namiesto
spevu a tanca budem študovať dramatický
odbor, čo v podstate znamená aj herectvo.
Tam som teda študovala štyri roky pod vedením pani Javorkovej, potom prišlo VŠMU
v Bratislave, kde som strávila ďalších krásnych päť rokov.

Pri výbere štúdia ste si vyberali
medzi činohrou a muzikálom, pričom
nakoniec vyhrala prvá možnosť. Ako
ste sa rozhodovali?
Už na strednej škole som mala sen, že
budem študovať muzikál. Nakoniec to však
dopadlo úplne inak. V Bratislave som išla
na prijímacie skúšky najprv na činohru, tam
ma však hneď prijali, ďalej som už teda nič
iné neskúšala. Počas vysokej školy som
však muzikál okúsila, bola som na konkurze a mala som to šťastie si aj zahrať. Bolo
to vďaka pánovi Ďurovčíkovi, ktorý ma
obsadil v muzikáli Atlantída a Šľahačková
princezná.

Oľutovali ste niekedy svoje
rozhodnutie stať sa skôr činohernou
herečkou než muzikálovou?
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Nie, to nie. Hovorím si, že v živote je vždy
všetko tak, ako to byť má, a aj túto moju cestu beriem takto.

Myslíte si, že ako čisto muzikálová
herečka by ste boli vo svojej kariére
niekde inde?

Nad tým som sa nikdy ani nezamýšľala,
lebo je to podľa mňa zbytočné. Už to zmeniť
nemôžem, ale nie, neľutujem to. Som rada,
že som tam, kde som, a teším sa na ďalšie
príležitosti. Život predo mnou je ešte všelijaký – dlhý, krátky, akýkoľvek, preto viem, že
sa ešte stretnem s množstvom príležitostí.

Tu v Nitre pracujete najmä s bábkami,
na čo ste doteraz neboli zvyknutá.
Nechýba vám činohra?
Ja som prišla do Starého divadla s tým, že
som sa s týmto typom divadla chcela naučiť pracovať. Činohra je podľa mňa úplne
rozdielna ako bábkarská tvorba. Je pravda,
že činohra mi občas chýba. V tomto divadle
však robíme okrem čisto bábkových aj rôzne
iné typy predstavení, teda aj čisto činoherné
alebo alternatívne predstavenia. Viem si
to teda vykompenzovať v predstaveniach,
ako napríklad Prízraky, Kráska a zviera
či Čarodejník z krajiny Oz, ktoré sú čisto
činoherné.

Čo vám spôsobuje najväčšie ťažkosti?
Aj po troch rokoch, ktoré som v tomto
divadle strávila, mám rešpekt pred marionetami. Zatiaľ som hrala iba s maňuškami, s marionetami teda ešte skúsenosť
nemám, nehrala som s nimi a ani si to

veľmi neviem predstaviť. Myslím si, že
bude veľmi náročné vodiť bábku takéhoto typu, nehovoriac o javajkách. Na tie si
zďaleka netrúfam. Je náročné pracovať
s bábkami, vynikajú pri nich drobné detaily,
nuansy, okrem toho treba aj modelovať
hlas. Často sa tiež stáva, že hrám s jednou
bábkou a popri tom hrám hlasom úplne inú
postavu.

Spomínate si na svoje prvé
predstavenie, v ktorom ste hrali
s bábkami?
Moje prvé bábkové predstavenie Ako šlo
vajce na vandrovku nebolo čisto bábkové.
Bolo to predstavenie, ktoré sa hralo už dlhé
roky. S kolegyňou Martinou Slobodovou
sme boli nové, a tak sme dostali za úlohu
ho prealternovať, no mali sme na to veľmi
málo času. Pre mňa to bol totálny stres.
Za týždeň sme sa museli naučiť texty,
navyše bábky k tomuto predstaveniu sa
vyrábali na scéne. Vtedy sme si hovorili,
že to je ako kardio. Tých štyridsaťpäť minút
predstavenia bolo neuveriteľne náročných,
či už na tempo, tak aj na text. Ale zvládli
sme to a tešili sme sa. Aj deti to mali rady.
Spomínam si na prvé slová režisérky, keď
sme predstavenie upravovali: „Jani, veľmi
dobre, ale musíš dať tej bábke život!“ Ja
som totiž hrala s bábkou, ale zároveň som
hrala sama za seba a bábka išla kade-ľahšie. Vtedy som jej povedala, že ja predsa
neviem, čo znamená dať bábke život. Ale
o to ide, naučiť sa cez bábku preniesť emóciu na diváka.

Čo vás na práci herečky baví najviac?
Milujem túto prácu, pretože na javisku môžem byť tým, kým chcem. Môžem si zahrať
akúkoľvek postavu. Mám pocit, že aj život
umelcov je v niečom iný, teda aspoň ten
môj. Často sa stane, že keď mám voľný čas,
nejdem si oddýchnuť, ako by som mala.
Radšej sa stretnem s ľuďmi, s kolegami.
Myslím si, že my herci sme kontaktní ľudia.
Máme proste radi komunikáciu, máme radi
blízkosť ľudí. Veľmi si to užívam.

Ako prebieha váš typický
herecký deň?
Každý deň je iný, samozrejme, ale ak hrám
predstavenie v divadle, tak musím ráno prísť
skôr, pripraviť si rekvizity, nalíčiť sa. Potom
prídu deti a začne sa predstavenie. Po konci predstavenia býva často skúška. Vtedy
máme polhodinovú až hodinovú pauzu
a skúšame štyri – päť hodín do večera. A ak
má niekto predstavenie v Bratislave, tak sa
ponáhľa, aby ho stihol. Ak má okrem toho aj
dabing alebo natáčanie seriálu, musí tomu
všetko prispôsobiť.

Keď si teda konečne nájdete voľný
čas, čomu sa venujete?
Ak mám čas sama na seba, veľmi rada si
doma v pokoji sadnem nad knihu a čítam.
Rada si tiež pozriem nejaký dobrý film.
Okrem toho chodím rada plávať a oddýchnuť si niekam do wellnessu. Ale milujem aj
prírodu, a keď je už vonku konečne pekné
počasie a mám voľno, rada sa chodím prechádzať. Ja vlastne

Nitru až tak dobre nepoznám, nebývam tu
dlho, ale vždy sa rada prejdem do parku,
okolo rieky alebo na Zobor.

Okrem divadla vás možno zahliadnuť
aj v televízii. Ako by ste porovnali
divadlo s televíznym herectvom?
Podľa mňa sa to veľmi porovnávať nedá.
Predstavenie v divadle je zakaždým úplne
odlišné, nové. Je síce dopredu naskúšané,
ale každý deň má inú energiu, je inak odohrané a diváci naň inak reagujú. Odohráva
sa tu a teraz. Pri filmoch či seriáloch je to
odlišné. Jedna situácia sa točí niekoľkokrát
– aby to dobre vyzeralo, aby bol herec zaberaný správnou kamerou, aby bolo všetko
povedané správne... Niekedy sa jedna klapka natáča aj desať ráz. Samozrejme, nie
vždy, keď natáčate klapku, poviete repliku
rovnako, vo svojej podstate je to však vždy
o tom istom. Na druhej strane, to je dobrá
skúsenosť. Človek sa naučí pracovať pred
kamerou. V prípade, že ho potom niekto
osloví zahrať si v seriáli, hoci aj epizódnu
postavu, už vie, čo má pred kamerou robiť.
To znamená, že napríklad vie, ako sa postaviť, aby netienil partnera. Je to rozhodne
zaujímavá skúsenosť.

V televízii ste väčšinou obsadzovaná
do zápornejších postáv. Prečo je to
podľa vás tak?
Áno, väčšinou hrávam milenky alebo
také „mrchy“. Dvakrát som hrala v seriáli,
v ktorom som sa ukazovala častejšie, no
a v oboch prípadoch som hrala takúto postavu. Na stvárnenie to je ťažký charakter.

V jednej chvíli totiž hráte nepríjemnú milenku a vzápätí sa musíte tváriť, ako toho muža
úprimne milujete, a to tak, aby to bolo uveriteľné. Človek sa na tom učí. Inak ale vážne
netuším, prečo ma režiséri obsadzujú do takýchto postáv. Ja som však vďačná za všetky roly, každá mi má totiž čo ponúknuť.

Tu v divadle hráte skôr opačné úlohy.
Je to pre vás náročný prechod?
Nie, ja tieto postavy vôbec nemiešam, to sa
podľa mňa ani miešať nedá. Naozaj sú to
často úplne odlišné postavy, a to je hlavný
dôvod, prečo to nejak špeciálne vôbec nevnímam. Tu v divadle v Čarodejníkovi z krajiny Oz hrám napríklad desaťročnú Dorotku
a v seriáli zase milenku. Po predstavení vo
mne síce vždy chvíľu niečo zostane, akási
odozva emócií divákov, to však rýchlo prejde a ja idem ďalej skúšať úplne inú hru.

Býva pre vás ťažké vrátiť sa
do minulosti a hrať postavy detí?
Dalo by sa povedať, že v predstaveniach,
kde predstavujem detské postavy, hrám
v skutočnosti viac za samú seba ako za ne.
Samozrejme, to herectvo je iné, ale aj tak
hrám skôr sama za seba. Skôr je do toho
doplnená tá detská naivnosť, detská hravosť. V Prízrakoch hrám už trošku staršie
dievčatko, to je taká pubertiačka, a to si
človek vie predstaviť. Ešte to nie je tak
ďaleko, keď som bola ja sama v puberte.
Opäť tam však hrám sama za seba, len
s nejakými prvkami herectva, keď si pospomínam, aká som sama bola v puberte, aká
som bola zbrklá, urážlivá, všetky tie veci,
ktoré k tomu patria.
Rozhovor pripravila
Barbora Lybayová
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Nové značky v OFFICE SHOES

Označkujte sa

od hlavy až (a najmä) po päty!
Logománia je všade, čím známejša a vychytenejšia značka,
tým lepšie! A túto sezónu to platí násobne práve pri topánkach.
Tie sú totiž viac ako kedykoľvek predtým na popredných
priečkach pri dotváraní dokonalého outfitu. Našťastie, v Office
Shoes vám prinášame vždy tie najhorúcejšie módne trendy!
Poznáte to? Dnes si chcete obuť tie
nové ponožkové tenisky, keďže patria
momentálne medzi jednu z absolútnych
must-have súčastí letnej sezóny. A tak
doladíte outfit k topánkam a nie naopak,
ako to robíte bežne.

Nové značky v OFFICE SHOES

Aj túto sezónu vám prinášame to najlepšie a najzaujímavejšie zo svetových módnych
veľtrhov. Veľmi sa tešíme, že do nášho portfólia známych značiek pribudol svetoznámy
brand DKNY, vďaka čomu u nás máte newyorský štýl na dosah! Donna Karan patrí
k najpopulárnejším návrhárkam v USA, reprezentuje medzinárodný dizajn a životný štýl
New Yorku. Je kombináciou moderného, mestského a elegantného štýlu.

A to už vôbec nehovoríme o modeloch,
kde značka z topánok doslova kričí!
Trend logománie – „kričiaceho“ loga
na topánkach, je momentálne absolútnym
hitom sezóny. A neplatí to len pre obuv,
v tomto prípade nič nepokazíte, ak sa
logami obrandujete od hlavy až do päty!
Určite sa zhodneme na tom, že túto sezónu
ide jednoznačne o to zaujať. Aj preto
v ponuke predajní a eshopu Office Shoes
neustále vyhľadávame nové vychytené
značky, a pozorne vyberáme modely, ktoré
sú v danej sezóne absolútne HOT!

DKNY Court Silver
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DKNY Zelena

109,95€

54,95€

DKNY Banson

DKNY Reese

129,95€

139,95€

Buffalo Corin

99,95€

Buffalo Eila

59,95€
Buffalo 1348 – 14 2.0

189,95€

Buffalo

Ďalším prírastkom je značka Buffalo. Tá je určená pre milovníkov
módy, ktorí nechcú splynúť s davom, ale naopak, z neho vytŕčať!
V roku 1995 prišla s inovatívnou myšlienkou vyrábať topánky
na vysokej platforme. Vďaka vtedy populárnej dievčenskej skupine
Spice Girls sa stal tento druh obuvi mimoriadne obľúbený a dnes je
tento trend v plnej sile späť! Značku pomohli spopularizovať aj hviezdy
ako Madonna, Cher, N´Sync či Cameron Diaz.

Juicy Couture

Kalifornská značka Juicy Couture si veľmi rýchlo našla svojich
priaznivcov vďaka módnym líniám teplákových súprav a kabeliek.
Značka dokázala na tento úspech nadviazať aj výrobou topánok.
Ich jedinečný ženský štýl pretkaný až takmer nespútanými gýčovými
prvkami sa stal ich nezameniteľným poznávacím znamením.

Juicy Couture Rosa

159,95 €

Juicy Couture Galena

134,95 €

Juicy Couture Myron

44,95 €

Blauer

Medzi naše exkluzívne prírastky patrí aj taliansko-americká značka
Blauer. Ide o mimoriadne komfortnú obuv s dôrazom na prepracovanie
detailov s citom pre dizajn, ale aj funkčnosť. Aj preto je súčasťou ich
oficiálneho loga claim „Nekompromisný výkon“. Ich výrobky sú zamerané
na kvalitu spracovania, komfort, štýl, jedinečnosť a eleganciu.

Blauer 9scharlotte01 – Sue

Blauer 9smonroe01 – Mix

Blauer 9smemphis06 – Sme

139,95 €

139,95 €

149,95 €

Predajňu OFFICE SHOES nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Starostlivosť o pleť

Letná
starostlivosť
S prichádzajúcim letom treba na slnečné lúče pripraviť aj pleť
a najmä nastaviť tú správnu starostlivosť. Pobyt v klimatizovaných
priestoroch, vyššia prašnosť v uliciach, ostré slnko, to všetko
spôsobuje, že pleť je v lete absolútne dehydrovaná.

1.

Nevychádzajte z domu bez použitia slnečného
filtra. SPF ochráni vašu pleť pred škodlivými
slnečnými lúčmi a pomôže ochrániť pred tvorbou
tmavých škvŕn, šupinatej pokožky a predčasným
starnutím.

2.

Možno to neviete, no pery patria k najčastejšie
spáleným miestam na tele. Zjemnite, vyhlaďte
a ochráňte ich pred poškodením s balzamom
na pery s vysokým SPF.

3.
4.

5.
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Uskladnenie spreja na tvár a tonizačnej vody
v chladničke je skvelým spôsobom, ako pleť počas
horúceho dňa osviežiť a schladiť.
Nezabúdajte ani na hlavu! Spálená pokožka hlavy
nielenže bolí, no môže zostať šupinatá a vytvoria
sa na nej pľuzgiere. Naneste opaľovací krém aj
na cestičku vo vlasoch alebo vždy, keď je to možné,
noste aj klobúk.
Píling pokožky je jedným zo základných krokov
starostlivosti o pokožku – zbavíte sa odumretých
kožných buniek a urýchlite proces regenerácie pleti,
ktorá bude hladšia a s jemnejšími vráskami. Večer
používajte čistiacu pomôcku, kyseliny alebo pílingy,
aby ste sa vyhli podráždeniu pleti na slnku.

6.

7.
8.
9.
10.

Jedením ovocia a zeleniny všetkých farieb môžete
prispieť k zdraviu svojej pleti. Využite výhody letného
obdobia a jedzte čučoriedky, kiwi, pomaranče, papáju
a jahody, ktoré sú plné vitamínu C.
Pleť okolo očí je prirodzene jemná a náchylná k tvorbe
jemných vrások. No slnenie proces starnutia ešte viac
urýchľuje. Noste ochranný klobúk a slnečné okuliare
a aplikujte očný krém na hydratáciu a vyplnenie vrások
pre mladistvo vyzerajúce okolie očí.
Starostlivosť o ruky často podceňujeme, no sú rovnako
ohrozené tvorbou vrások a pigmentových škvŕn, ako
naša tvár; nájdite si krém na ruky, ktorý obsahuje SPF,
a ktorý ruky zároveň vyživuje.
Pokožka dekoltu a pŕs je jemnejšia a suchšia než
pleť tváre. To znamená, že je na slnku zraniteľnejšia.
Vyhnite sa pigmentovým škvrnám, ochabovaniu
pokožky a vráskam každodenným používaním
slnečných filtrov.
Namiesto trávenia dlhého času na slnku môžete použiť
samoopaľovacie výrobky a dosiahnete opálený vzhľad
bez nebezpečného opaľovania.

Starostlivosť o pleť v našich obchodoch

YVES ROCHER
1. Hydratačná starostlivosť na deň, 50 ml
2. Starostlivosť na očné okolie, 15 ml
3. Parfemovaný suchý olej na telo, 100 ml

101 DROGERIE
6. Mlieko na opaľovanie ziaja, 150 ml
3,99 €
7. Pílingový gél na telo OLIVAL, 200 ml 9,99 €

14,00 €
26,90 €
7,90 €

FANN PARFUMÉRIE
4. Dámska vôňa: Bvlgari Omnia Pink Sapphire, 65 ml
5. Dámska vôňa: Gianfranco Ferre Camicia, 100 ml

MANIA
8. dámske okuliare Ray-Ban
9. dámske okuliare Serengeti

86 €
67 €

229 €
329 €

5.

4.

7.
6.
3.

14.

10.
11.

15.

13.

9.

8.

12.
2.
17.
1.
16.

HAVLÍK APOTEKA
10. Ošetrujúca a čistiaca Ranná maska, 300 ml
11. Letné pohladenie, 200 ml		
12. Slnečný kúpeľ, 50 ml 		
13. Havlíkov balzam na pery		
Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch môžu
byť rozdielne v závislosti od prebiehajúcej akcie.

53,90 €
25,20 €
12,90 €
4,30 €

PUPA
14. Paletka Bronzing & Glowing All in One
15. Lícenka
16. Modrá linka na oči
17. Vodoodolný rúž

16,90 €
10,90 €
11,90 €
10,90 €
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Cestovanie

Ak vaše srdce patrí

zvieratám
Letné obdobie priam láka k morským brehom, jazerám a iným
chladivým vodným zdrojom. Ak však túžite nielen po kúpaní, ale
aj spoznávaní, a ste milovníkom zvierat, ktorý chce tráviť dovolenku
na Slovensku, máme pre vás dva skvelé tipy, ako prežiť krásny letný
deň. Prenádherný Liptov ponúka turistom nielen mnoho prírodných
krás, ale i množstvo rôznorodých atrakcií a možností na kvalitné
trávenie voľného času. Ak milujete zvieratá, iste si nenechajte ujsť
príležitosť navštíviť ZOO KONTAKT v Jakubovanoch.

Zoo kontakt
Jakubovany

Jedinečná ZOO KONTAKT na Slovensku je
miestom, kde sa návštevníci zoznámia so
svetom zvierat úplne zblízka. Len v ZOO
v Jakubovanoch zažijú návštevníci priamy
kontakt so zvieratami, ktoré sa narodili
v ľudskej opatere a bez človeka by v prírode neboli schopné prežiť. V kontaktnej ZOO
čaká na návštevníkov viac ako 400 zvierat,
od bežných druhov až po exotické. ZOO
plná zážitkov je otvorená 365 dní v roku.
Návšteva v kontaktnej ZOO je jedinečná
tým, že v sprievode ošetrovateľov sa návštevník dostane do neopakovateľného kontaktu so zvieratami. Dozvie sa zaujímavosti
zo života zvierat a odpovede na otázky,
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ktoré mnohých zaujímajú. ZOO sa nachádza za dedinkou Jakubovany, len 15 minút
cesty autom z centra Liptovského Mikuláša.
V kontaktnej ZOO návštevníci spoznajú
zblízka život viac ako 400 zvierat zo 115
druhov. Veľmi atraktívne je vidieť zblízka
mláďatá šeliem – medveďa, leva, tigra,
pumy, servala aj rysa. Nielen deti si užívajú pobyt po voliére s krotkými papagájmi,
veveričkami, sysľami a svišťami. Aj opice
v tejto ZOO je možné kŕmiť a spoznať tak
zblízka život makakov japonských, malpy,
mačiaka či kosmáča. Unikátna je tiež expozícia krotkých líšok, kde na návštevníkov
čakajú líšky obyčajné, ale aj polárne, či fenek berberský. Austrália je síce na opačnej

pologuli, ale vďaka kontaktnému výbehu
s krotkými kengurami návštevníci nazrú aj
do sveta týchto exotických zvierat. ZOO ponúka tiež ukážky voľného letu dravých vtákov a mnohé iného. Počas návštevy ZOO je
možné zvieratá nakŕmiť a odfotografovať sa
s nimi, prípadne si natočiť krátke video. Deti
majú možnosť zajazdiť si na koníkoch alebo
poníkoch. Počet zvierat a druhov v ZOO
neustále rastie.
Pre väčšie, vopred objednané skupiny je
ZOO schopná zabezpečiť odborný sprievod
v poľskom jazyku.

Malkia Park
Orechová potôň

Brány Malkia Parku v Orechovej Potôni sa
prvýkrát otvorili 3. júna 2016. Pomenovaný je
podľa prvej zachránenej levice Malkie. V jazyku
swahilli znamená toto meno kráľovná, a keďže
lev je kráľom zvierat, môžeme Malkia Park vo
voľnom preklade nazývať kráľovským parkom.
Poslaním Malkia Parku je zachraňovať
mačkovité šelmy z cirkusov a nevhodných
podmienok v súkromných chovoch alebo
v zoologických záhradách. Útočisko tu
našli aj iné druhy zvierat, ktoré boli týrané
alebo nechcené. Žiaľ, tieto zvieratá by
už vo voľnej prírode neprežili, a preto im
majitelia parku zo súkromných zdrojov
vytvorili podmienky na nový, dôstojnejší
život. Okrem toho je ich cieľom aj šírenie
osvety o ohrozených druhoch a ochrane
prírody, ako aj motivácia ľudí k rešpektu
a láske k zvieratám.
Zvieratá, ktoré v Malkia Parku
našli útočisko, sa väčšinou v zajatí
už narodili, a preto by vo voľnej
prírode neprežili. Žiaľ, nedá sa
im poskytnúť skutočná sloboda,
vďaka starostlivosti plnej lásky sa
však v Malkia Parku cítia naozaj
kráľovsky. Svoj nový domov tu
našli zástupcovia mnohých rodov
mačkovitých šeliem (levy, tigre,
leopardy, jaguáre, rysy, pumy,
gepardy). Zvlášť sa tešia zo
vzácneho hosťa – samičky
leoparda snežného menom
Hima, ktorá je jediná svojho
druhu na Slovensku. Zblízka
môžete vidieť gibony, malpy
a lemury, papagáje, surikaty
či korytnačky. Pohladiť a ich
krmivom nakŕmiť môžete
kopytníky (zebry, ťavu,
somáriky, ovce, kozy,
lamy), zajačiky, kengury,
hodvábničky a pávy.
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Kino

od 6. 6. 2019

X-MEN: DARK PHOENIX

Leto v

KINE

2D, 3D so slovenskými titulkami, český dabing , Dolby Atmos
X- Meni čelia najhoršiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi: Jeanovi Greyovi, ktorá pochádza
z ich vlastných radov. Počas vesmírnej záchrannej mise Jean takmer zomrie, keď cez
jej telo prejde záhadná kozmická sila. Keď sa vráti domov, zistí, že ju táto sila urobila
silnejšou, ale zároveň aj oveľa nestabilnejšou.
Réžia: Simon Kinberg
Hrajú: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Evan
Peters, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Tye Sheridan

MUŽI V ČIERNOM:
GLOBÁLNA HROZBA
2D so slovenskými titulkami, Dolby Atmos
Muži v čiernom odnepamäti chránia našu Zem pred
vesmírnou háveďou. V novom dobrodružstve však stoja
proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli: zradcovi v ich
vlastných radoch.

od 13. 6. 2019

Réžia: F. Gary Gray
Hrajú: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson,
Rebecca Ferguson, Emma Thompson

TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV 2
3D, 2D so slovenským dabingom
V prvom diele sme zistili, čo robia naši zvierací kamaráti,
keď sú sami doma. Teraz sa dozvieme, čo sa im behá
hlavou, keď skončia v rukách veterinára, alebo keď sa
v ich teritóriu objaví votrelec v podobe malého dieťaťa.
Réžia: Chris Renaud

od 20. 6. 2019
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SPIDER-MAN:
ĎALEKO OD DOMOVA
3D,2D so slovenským dabingom a titulkami, Dolby
Atmos
V novinke SPIDER-MAN: ĎALEKO OD DOMOVA si Peter Parker
so spolužiakmi užíva prázdniny v Európe, no život mu skomplikuje
superhrdina Mysterio, s ktorým bude bojovať proti Elementálom.
Réžia: Jon Watts

od 4. 7. 2019

Hrajú: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Zendaya,
Jon Favreau, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Tony Revolori

od 18. 7. 2019

LEVÍ KRÁĽ
3D, 2D so slovenským dabingom
Jedna z najobľúbenejších rozprávok sa dočká filmového spracovania.
Leví kráľ, ktorý sa dostane do kín v júli 2019, presne 25 rokov od vzniku
pôvodnej animovanej verzie. Vo filme sa objavia fotorealistické animácie
zvierat a prírody.
Réžia: Jon Favreau

RÝCHLO A ZBESILO:
HOBBS A SHAW
2D so slovenskými titulkami, Dolby Atmos
Po ôsmich filmoch má značka Rýchlo a zbesilo svoju prvú
samostatnú jazdu, v ktorej sa Dwayne Johnson a Jason
Statham vracajú ako Luke Hobbs a Deckard Shaw vo filmovej
akcii Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw.
Réžia: David Leitch
Hrajú: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa
Kirby, Helen Mirren

od 1. 8. 2019

VTEDY ... V HOLLYWOODE
2D so slovenskými titulkami
V deviatom filme kultového režiséra Quentina Tarantina sa televízny herec (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér (Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri filme na konci zlatej
éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles.
Réžia: Quentin Tarantino
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Al Pacino, Dakota
Fanning, Timothy Olyphant

od 8. 8. 2019

Kino Mlyny Cinemas nájdete
v OC Mlyny Nitra na 2. poschodí.
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Parkovanie

Nové zvýhodnené
parkovanie

v OC Mlyny
Parkujte výhodnejšie v OC Mlyny
len za 3,-€ za celý deň
Ak trávite veľa času v obchodnom centre
Mlyny alebo jeho okolí, máme pre vás dobrú
správu. OC Mlyny zaviedlo novú zvýhodnenú 2. parkovaciu zónu, ktorá sa nachádza
na streche parkovacieho domu. Počas pracovných dní je na streche parkovanie počas
prvých troch hodín zdarma a potom za zvyšok kalendárneho dňa zaplatíte sumu 3,-€
vrátane DPH. V prípade víkendov a sviatkov parkujete prvých 6 hodín v 2. parkovacej zóne zdarma a za zvyšok kalendárneho
dňa zaplatíte sumu 3,-€ vrátane DPH.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť zvýhodnené
parkovanie na streche, použite vjazd do parkovacieho domu z Ulice ČSA. Parkovanie
v podzemnej garáži a v parkovacom dome
okrem strechy, t. j. 1. parkovacia zóna
sa riadi platným cenníkom – parkovanie
počas pracovných dní prvé tri hodiny zdarma, následne každá ďalšia začatá hodina
2,-€ vrátane DPH počas kalendárneho
dňa, v prípade víkendov a sviatkov máte
v 1. parkovacej zóne prvých šesť hodín zdarma a následne každú ďalšiu začatú hodinu
2,-€ vrátane DPH počas kalendárneho dňa.

2. zóna parkovania
t. j. strecha na parkovacom dome

PRACOVNÉ DNI

prvé 3 hodiny/deň zdarma
viac ako 3 hodiny 3 €/deň

VÍKENDY A SVIATKY

prvých 6 hodín/deň zdarma
viac ako 6 hodín 3 €/deň

Doba parkovania pre jedno vozidlo sa
v rámci jedného kalendárneho dňa sčítava, teda do výslednej ceny sa zarátava
trvanie všetkých návštev obchodného centra. Úhradou parkovného nevzniká nárok
na bezplatné parkovanie počas zvyšnej
časti kalendárneho dňa a služba sa pokladá
za dodanú. Opätovným vjazdom do parkoviska sa zakladá dodanie novej služby.

Cena za vydanie
duplikátu
parkovacieho
lístka v prípade straty:
1. Pri vydaní na
infopulte
3€ (9.00 – 21.00)*
2. Pri vydaní
v automatickej
pokladni 20€
(NONSTOP)
viac informácií: www.mlyny-nitra.sk
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Leto

Ako si užiť leto naplno
Oddychovať, oddychovať a opäť oddychovať! Tak znie motto každého leta a ani tento
rok tomu nie je inak. Oddych však pre každého znamená niečo iné. Niekto túži celé dni
pospávať na pláži, iného snom je stráviť celé leto na bicykli, ďalší chladí svoje znavené telo
vo vysokých horách. Všetci ale máme jedno spoločné – ak chceme zrelaxovať, musíme sa
pri tom baviť. Aby ste sa bavili kvalitne a na úrovni, pripravili sme pre vás niekoľko letných
vychytávok, ktoré si môžete v Mlynoch zakúpiť a určite neoľutujete.

A3 Sport
Ruksak

23,60 €

Intersport
Bicykel

A3 Sport
Futbalová lopta

399,99 €

37,90 €

A3 Sport
Pánske tenisky
Adidas

71,60 €
Intersport Raketa

89,99 €

Intersport
Kolieskové
korčule

Intersport
Florbalová hokejka

169,99 €

24,99 €
Vnímavé hračky
Odrážadlo mačka LULU
Intersport
Florbalová loptička
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2,49 €

159,00 €
Ceny uvedené pri jednotlivých
produktoch môžu byť rozdielne
v závislosti od prebiehajúcej akcie.

Vnímavé hračky
PUZZLE – na farme

Pantha Rhei
Detská kniha:
Cesta okolo sveta

21,90 €

9,90 €
Vnímavé hračky
Báger

22,90 €

Albi
Activity Original

Pantha Rhei
Pantha Rhei Kniha: Sľúbená
Kniha: Rodinné klbko

12,90 €

25,90 €

14,90 €

Pantha Rhei
PUZLLE
1000

11,96 €

Albi – Kvízy
do auta

6,99 €

Albi – Hlavolamy

14,99 €

Albi – Hra I know

Vnímavé hračky
Bubon

13,99 €

13,90 €

Číslom jedna letnej hitparády boli, sú a budú
športové potreby. Pre malých či veľkých,
každému prospeje trocha zábavy v podobe
športových aktivít, ktoré napomáhajú kondícii a utužujú ako telo tak i ducha. Či už sú
to kolieskové korčule, bicykle, skateboardy
alebo bedmintonové rakety, každý si podľa
svojich potrieb a finančných možností ušije
na seba ten pravý produkt. Malých človiečikov iste pobavia kolobežky, odrážadlá,
lopty a množstvo iných detských športových
potrieb, ktoré rodičom pomôžu stráviť leto
bez straty duševného zdravia.

Ak chcete zamestnať ducha, ale telo má
zostať v pokoji, načrite do bohatej ponuky
spoločenských hier, ktoré pobavia a stmelia nejeden kolektív. Na pultoch predajní
nájdete hry pre všetky vekové kategórie
a všetkých možných tematických okruhov.
Stačí len pozorne vyberať a verte, že sa
budete baviť ako nikdy. Spoločenské hry
nepodliehajú skaze, a tak sa môžu stať aj
súčasťou vášho dedičstva budúcim generáciám. Čerešničkou na torte každého letného oddychu je nepochybne dobrá kniha.
Len tak ležať, čítať a kŕmiť svoje vnútorné

Ceny uvedené pri jednotlivých
produktoch môžu byť rozdielne
v závislosti od prebiehajúcej akcie.

ja je tým najlepším možným riešením, ako
zabudnúť na okolitý svet. Napínavé krimiromány, sladké romantické príbehy, dobrodružná alebo náučná literatúra, všetko to
čaká iba na vás. Roztvorte knihu a okolie
pre vás prestane existovať. Zabudnite
na problémy, staňte sa, kým chcete, zažite
čo chcete, snívajte a oddychujte. Práve to
je to, čo vaše telo a vaša duša potrebuje.

Krásne leto vám všetkým!

Gastronómia

Grilujeme!
KURACIE
KRÍDELKÁ
NA CITRÓNE
Potrebujeme:
• kuracie krídelká
• sójová omáčka
• grilovacie korenie
• 2 strúčiky cesnaku
• 2 mladé cibuľky
• škrob
• citrón
• olej
• 3 PL cukru
• 1 KL soli
Postup:

Umyté krídelka rozrežeme na polovice,
dôkladne potrieme grilovacím korením
a necháme hodinu postáť. V horúcej
vode rozpustíme cukor a soľ, po prevretí
zahustíme škrobom a zafarbíme
sójovou omáčkou. Kto má chuť, môže
omáčku osviežiť roztlačeným cesnakom.
Napácované krídelká asi 20 minút sprudka
opekáme na oleji a tesne pred koncom
úpravy pridáme plátky citrónu, nasekanú
jarnú cibuľku a prelejeme pripravenou
sójovou omáčkou.
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GRILOVANÉ
KURACIE PRSIA
S BROSKYŇOVOU
OMÁČKOU
Potrebujeme:
• kuracie prsia
• soľ
• grilovacie korenie
• broskyňový kompót
• Solamyl
Postup:

Umyté krídelka rozrežeme na polovice,
dôkladne potrieme grilovacím korením
a necháme hodinu postáť. V horúcej
vode rozpustíme cukor a soľ, po prevretí
zahustíme škrobom a zafarbíme
sójovou omáčkou. Kto má chuť, môže
omáčku osviežiť roztlačeným cesnakom.
Napácované krídelká asi 20 minút sprudka
opekáme na oleji a tesne pred koncom
úpravy pridáme plátky citrónu, nasekanú
jarnú cibuľku a prelejeme pripravenou
sójovou omáčkou.

GRILOVANÉ ŠPÍZY
Potrebujeme:
• kuracie mäso
• slanina
• šampiňóny
• paprika
• Marináda: cukor, cesnak, soľ,
čili korenie, vínny ocot, sójová
omáčka, olej, cherry
Postup:

Mäso nakrájame na malé kocky. Slaninu
tiež narežeme na kúsky. Papriku sa tiež
snažíme nakrájať tak, aby sa nám dobre
napichovala na špajdlu. Aj šampiňóny
nakrájame na menšie kúsky. Tieto všetky
ingrediencie striedavo napichujeme
na špajdlu. Keď máme špízy hotové
pripravíme si omáčku na potieranie. Vínny
ocot zmiešame so sójovou omáčku,
pridáme trochu cherry, cukor. Do zmesi
dáme aj cesnak a trochu oleja. Špízy
potrieme zmesou a dáme na gril. Počas
celého grilovania ich pravidelen potierame
marinádou. Špízy výborne chutia
s chlebom, ale ešte lepšie s grilovanými
zemiakmi.

Tescoma
Grilovacie kliešte

akčná cena

8,30€

Tescoma
Power gril

Tescoma
zástera

akčná cena

18,50 €

89,90 €

Dormeo
misky

14,90 €

Tescoma
rukavica

7,80 €

Tescoma
džbán

akčná cena

14,30 €

Dormeo
elektrická
korenička

15,90 €

Dormeo
korenička

9,90 €

Dormeo
panvica

34,90 €
Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch môžu
byť rozdielne v závislosti od prebiehajúcej akcie.

Pánska móda

Ako kombinovať
separátne sako
a nohavice?
Pripadali by ste si v práci v obleku
„overdressed“, ale nechcete sa vzdať
elegantného štýlu? V tom prípade sú
pre vás separátne saká s nohavicami
skvelým kompromisom. Navyše
dostanete možnosť lepšie predviesť
svoj osobitý štýl a vkus.
Každá kombinácia je totiž unikát. Lenže na rozdiel od obleku –
ktorý si kúpite ako celok – si musíte nohavice so separátnym
sakom zladiť sami. Našťastie na tom nie je nič ťažké. Stačí
dodržiavať niekoľko zásad.
Všetku slávu by malo zožať sako
Na výbere separátneho saka si dajte záležať. Na ňom stojí celý
váš outfit. Na rozdiel od oblekového saka máte pri tomto separátnom veľkú slobodu výberu. Strih, materiál, vzor i farby sú čisto
na vás. Páčia sa vám kárované, ružové alebo pletené saká?
Žiadny problém. Čím uvoľnenejšia atmosféra, tým odvážnejšie
farby a vzory môžete zvoliť. Nezabudnite na vreckovku v náprsnom vrecku. Tá krásu saka ešte zdôrazní.
Hlavná zásada: neprekombinujte svoj štýl
Napriek spomenutej slobode však pamätajte, že menej je niekedy viac. Zatiaľ čo u saka môžete dať zelenú fantázii, pri separátnych nohaviciach je lepšie držať sa pri zemi. Najlepšie fungujú
konzervatívnejšie, menej výrazné farby: šedá, hnedá, čierna,
modrá a béžová, poprípade biela. Nemali by byť viacfarebné ani
vzorované. Nohavice sú skrátka väčšinou len doplnok.

Zaujímavosti zo sveta pánskej módy a rôzne tipy
nájdete v našom on-line magazíne na adrese:
www.blazek.cz/www/blazek-magazin
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Kombinácie, ktoré
sú stávkou na istotu
Ale dosť už bolo teórie. Určite
vás zaujíma, ako vyzerajú rôzne
kombinácie v praxi. Preto sme si
pre vás pripravili pár tipov.

Pokiaľ má vaše sako
svetlý odtieň, môžu byť
nohavice tmavšie než
zvyšok outfitu. Navy
chinos sú v takýchto
prípadoch ideálnou
voľbou.

Separátne tvídové saká vyzerajú
skvelo s tmavšími odtieňmi
nohavíc. Dobre si rozumejú aj
s džínsami. Vidíte teda, že
separátne sako je časť šatníka,
s ktorou môžete popustiť uzdu
fantázii a vytvoriť naozaj originálny
outfit, ktorý vás dokonale vystihuje.

Modrý kockovaný vzor –
ideálny príklad výrazného
separátneho saka, ktorým
zaujmete. Namiesto šedých
chinos si môžete obliecť aj
svetlo modré alebo béžové.

U netradičných farieb saka,
ako je ružová alebo vínová,
fungujú biele nohavice ako
skvelý „tlmiaci“ prvok.

Predajňu Blažek nájdete
v OC Mlyny Nitra
na prízemí.
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Vzdelanie

FZKI

ČO PONÚKA ŠTÚDIUM
NA FAKULTE ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

V MLYNOCH

Počas zimného semestra študentky Katedry záhradnej a krajinnej architektúry,
pod vedením Mgr. art. Soni Bellérovej, pracovali na návrhoch výtvarnej inštalácie pred bočným vchodom OC Mlyny. Katedra bola oslovená z dvoch dôvodov.
Estetizácie celého vstupného priestoru a zabránenie vandalizmu na bočnom
vstupe. Vzhľadom na podmienky, ktoré sa v riešenom prostredí nachádzajú,
sme zhodnotili, že výsadba nie je zrealizovateľná. Preto sme pristúpili k návrhu výtvarnej inštalácie. Katedra je súčasťou Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre, ktorá vznikla v roku 1995, a okrem študijných odborov
Krajinárstvo a Záhradníctvo, ako jediná fakulta na Slovensku, uskutočňuje vzdelávanie aj v študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra. Študijný odbor je
akreditovaný v sieti európskych škôl EFLA (European Foundation for Landscape
Architecture)!

Vizualizácia navrhovanej inštalácie
(Kruliacová, 2019)

V KRAJINE
Krajinné inžinierstvo:
Pozemkové úpravy
Geodézia
Klimatológia
CAD projektovanie
GIS
Vodné hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Životné prostredie

V ZÁHRADE
Záhradníctvo:
Kvetinárstvo
Zeleninárstvo
Vinohradníctvo
Vinárstvo
Someliérstvo
Ovocinársvo
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PODAJ SI PRIHLÁŠKU
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
Tel.: +421 (37) 641 5410
E-mail: dekfzki@uniag.sk
www.fzki.uniag.sk
www.vonavestudium.sk

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA:

1. kolo: 14. júna 2019
2. kolo: 13. augusta 2019

Forma a dĺžka štúdia:
DENNÁ – 3 roky | EXTERNÁ – 4 roky

