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Novootvorená predajňa ECCO

Snáď najkrajšie obdobie v roku je tu! Tešíte sa rovnako ako my? Otvorené obchody 
s novými kolekciami, reštaurácie, kaviarne či kiná. Každý si určite nájde to svoje.

Máme pre vás opäť skvelé novinky v podobe nových prevádzok, niektoré už otvorené 
a niektoré v procese príprav.

Obľúbená talianska značka Calzedonia otvorila svoju novú prevádzku na prízemí a vy 
sa tak stihnete pripraviť na letnú sezónu s krásnymi plavkami. Nechajte sa inšpirovať 
na dvojstránke 6 – 7.

S výberom tej najlepšej dovolenky vám pomôžu cestovné kancelárie na prvom poschodí. 
Koala Tours – TIP travel – Hechter  a Kartago Tours, obe v novom šate. Prečítajte si ich 
odporúčania na stranách 22 – 23 a 26 – 27.

Ďalšou novou predajňou, ktorú stále pripravujeme, je dm drogerie markt. Bude ponúkať 
rozsiahly sortiment v oblasti dekoratívnej kozmetiky, starostlivosti o pleť, telo a vlasy, 
produkty pre deti, domácnosť či vašich domácich miláčikov. Nesmieme však zabudnúť 
spomenúť ani rozširujúci sa sortiment biopotravín, kontrolovanej prírodnej kozmetiky 
a lokálnych dodávateľov, ktoré v predajni tiež budete môcť nájsť.

Relokácia prebehla v prípade predajne Ecco, ktorá sa po novom nachádza na 1.
poschodí. A či už hľadáte obuv športovú alebo elegantnejšiu, určite si vyberiete. V oboch 
prípadoch však garantujeme pohodlnosť.

Všetky nedávne zmeny nájdete vyznačené v priloženej mapke.

Sledujte naše sociálne siete a webovú stránku www.mlyny-nitra.sk a dozviete sa 
o ďalších pripravovaných novinkách a akciách.

Zatiaľ vám prajeme príjemné čítanie a skvelé letné nakupovanie.
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Trendy 2021

Už ste ICH našli? 
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Predvčerom nepredstaviteľné, včera možné, 
dnes samozrejmé. Bavlnené nohavice 
na gumičku sa spájajú s tými najkrajšími 
vecami, aké máte v šatníku, a ono to ladí. 
Ako dostať jednotku zo stylingu, keď máte 
na sebe o-by-čaj-né TEPLÁKY? Takto.

Vieme, vieme, ležérnosti bolo v poslednom 
roku nad hlavu, no stále nemáme dosť

PÄŤ nápadov, ktoré vás prinútia vziať si 
tepláky ešte častejšie
1. Pohodlné tepláky v žiarivých farbách zoženiete 

dnes aj za dvacku. V Bershke či H&M ich určite 
zoženiete. Dajte ich dohromady s elegantnou 
košeľou pánskeho strihu. Vyhrňte rukávy, skočte 
bosými nohami do drevákov a ide sa. 

2. Nežná elegancia. No úplná holubička. Vylovte 
jednoduché biele tričko, kúpte si parádne BIELE 
sako (musthave!) a sivé tepláky napríklad v Lindexe. 
Biele tenisky máte, ponožky tiež, máte teda všetko. 

3. Deväť z desiatich meteorológov vraví, že leto 
nebude a môžeme pokojne jesť ďalej. Ten desiaty 
vie, že je to hlúposť. Neže… nejedzte. Namiesto 
muffinu si kúpte skinny tielko a doplňte ho žiarivými 
teplákmi. Dnes nebudete holubička, ale papagáj. 

4. Milujeme obchody, ktoré to celé pochopili 
a umožňujú nám hrať sa colorblockingové hry 
s teplákmi. Cukríkovo ružové tepláky, fialová mikina 
a lila tenisky. Napríklad. Prekvapte ulice odvážnou 
kombináciou. Marhuľová mikina spárovaná 
s hnedými teplákmi, to znie ako veľký úlet. Lenže tie 
my práve potrebujeme.  

5. I takové dny jsou, že prší. Zastrčte si spodný lem 
teplákov do robustných topánok. Je to drzé, ležérne 
a veľmi in. Okrem toho, čierne členkové čižmy 
na riadnej platforme si pokojne kúpte už teraz, 
na jeseň akoby ste našli. Chunky je to slovo, ktoré 
sa nosí. V CCC nájdete širokú ponuku.

A ešte štyri ďalšie
Karl Lagerfeld by sa v hrobe obracal, keby videl, čo sa 
vo svete deje. „Tepláky sú symbolom prehry,“ povedal. 

Karl, vieš čo, nemusia byť. Tebe to už celé môže byť 
dosť jedno, ale my samy sebe dokážeme, že ten, kto sa 
hrá, nikdy neprehral. A dokonca k celej hre pristúpime 
lagerfeldovsky, pretože to ty si nás naučil, že doplnky 
robia outfit. Ty čierne rukavice, tmavé okuliare a kravata? 
My tepláky PLUS knowhow…  

Čím väčšie sú tepláky, tým sú pohodlnejšie. Lenže 
pozor, aj náročnejšie na kombinovanie. Namiesto baggy 
kúskov, s ktorými vyrobíte LEN ležérne outfity, majte 
v skrini aj nejaké priliehavejšie tepláky. Tie už znesú aj 
elegantnejšie topy, blejzre či ľahké kabáty a saká.

Outfit vyskladaný z teplákov, trička a tenisiek vyzerá úplne 
inak, keď si dáte trošku záležať na mejkape a účese. 
Ušetrených desať minúť v šatníku miňte v kúpeľni. 
K teplákom si „neberte“ narýchlo zamotaný uzol. Ak 
to urobíte, riskujete, že ľudia budú automaticky hľadať 
na vašom tričku škvrny od lekváru. 

Vezmite si JEDEN doplnok, ktorý okoliu povie, že nie ste 
vagabund, ale módna ikona. Krásnu kabelku povedzme. 
Vrstvite retiazky, požičajte si od frajera veľké hodinky 
alebo si kúpte odvážne náušnice. 

Najrýchlejší spôsob ako povedať “ja sa neopúšťam, 
ja tepláky úprimne milujem a takto som to chcela,” je 
vziať si k nim namiesto tenisiek lodičky alebo sandále 
na podpätkoch či kline. Espadrilky. Vyrobiť kontrast 
robustného so subtílnym. 

Neboli by sme to my, aby sme vás aj nevyplašili. Keď 
budete tepláky nosiť každý deň, môže sa vám stať: 

Absolútne stratíte trpezlivosť s džínsami, blúzkami, 
sukňami s pevným pásom a čipkovanou spodnou 
bielizňou, lebo veď športové podprsenky sú také 
pohodlné. 

Posledným klincom do rakvy bude to, že odignorujete 
svoje ľahučké letné šortky, ale kúpite si dvoje teplákové 
a s nimi absolvujete celé leto. 

Ak ich začnete nosiť aj na miesta, kde sa od vás očakáva 
výkon, zistíte, že vás ľudia nebudú brať ako človeka, ktorý 
by mal chuť pohnúť prstom navyše. Ležérna zvonka, 
ležérna zvnútra. 

Rozhoduje vždy MIERA a príležitosť. Spravte si ležérne 
leto. POHOdu, JAHOdy a POHOdlie:)



Najočakávanejšia kolekcia roka je tu! 
Predstavujeme plavky Calzedonia  

pre rok 2021!
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Plavky Calzedonia 
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Predajňu CALZEDONIA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Leto 2021. Konečne sme spolu 
na dovolenke a bavíme sa. 
Pozitívny nádych voľnosti, ktorý 
nám tak chýbal. Calzedonia 
prichádza s plavkami pre každý 
typ postavy, čím umožňuje každej 
žene vyjadriť svoj vlastný štýl.

Už niekoľko rokov Calzedonia investuje 
do výskumu tkanín a navrhuje strihy tak, 
aby sa každá žena na pláži mohla cítiť 
skvelo. Letná kolekcia plaviek 2021 je toho 
dôkazom.

SET BIKÍN OD 30 EUR. Jedinečný štýl 
za dostupné ceny, to je Calzedonia. 
Modely Crinkle, ktoré spoznáte podľa 
ich nezameniteľného vrúbkovania, boli 
minulý rok v lete najpredávanejšie. Tento 
rok prichádzajú v štyroch nových farbách: 
koralová, limetková, lila a čierna. Aj strihy 
sú tento rok nové: okrem populárnych 
trojuholníkov a push-upiek sme predstavili aj 
štýlové bikinové topy s polmesiačikom, ktoré 
sú viac športové a zároveň veľmi trendy. 
Taktiež prichádzame s novým lesklým 
radom v trendových dúhových odtieňoch 
lila, oranžová, šalviová, zelená a tyrkysová. 
Tieto dva špeciálne rady sú dostupné 
v rôznych vyhotoveniach za 30 EUR. 
Urobte si radosť a kombinujte naše kúsky 
na vytvorenie dokonalého plážového looku.

UDRŽATEĽNÁ ĽAHKOSŤ, ĽAHKÁ 
UDRŽATEĽNOSŤ. Aj v rámci letnej 
kolekcie ostáva talianska značka verná 
udržateľnosti. Uvedomujeme si, že 
sa nachádzame v ekologickej núdzi 
a na zmeny klímy musíme reagovať. 
Calzedonia sa už pred rokmi rozhodla 
správať sa zodpovedne, a to konkrétne 
zavedením novej látky vyrobenej 
z recyklovaných PET plastových fliaš. 
Tohtoročný rad Indonésia ponúka bikiny 

aj jednodielne plavky z úžasne mäkkej 
a pohodlnej látky, ktorá rýchlo schne a je 
predovšetkým šetrná k našej plánete. 
Na výrobu ekologických bikín sme 
zrecyklovali 5 pollitrových plastových fliaš, 
zatiaľ čo látka na jednodielne plavky je 
vyrobená zo 7 pollitrových fliaš. Priadza 
novej látky a podšívka majú certifikát GRS 
od spoločnosti Textile Exchange. Dokonca 
aj štítok je unikátny: reliéfna a termo-
perforovaná tkanina zaručuje nenápadný 
a jednoduchý výsledok. Farebná škála 
je ako vždy ohromujúca: modrá, lesklá 
červená, mätovozelená a hnedá.

NAJŠIRŠÍ VÝBER, VLASTNÝ ŠTÝL. 
Calzedonia ponúka najširšiu škálu veľkostí, 
štýlov a vzorov, aby sa prispôsobila každej 
žene a podporila krásu vo všetkých jej 
podobách. Môžete si vybrať zo širokej 
škály podprseniek, ktoré podporujú 
a vylepšujú dekolt, a to až do veľkosti D. 
Okrem klasických trojuholníkov a bandeau 
strihov ponúkame aj nové modely 
balkonetiek a bikinových topov, ktoré 
jednoducho nakombinujete so spodnými 
dielami. Vyberať môžete z klasických 
strihov či braziliek, so šnurovaním alebo 
vysokým pásom. 

MIMOVODNÉ VODNÉ PANNY. Calzedonia 
se postará o váš letný look od hlavy až 
po päty – kombinujte naše plavky s radom 
štýlových plážových odevov, ktoré si 
pokojne môžete zobrať na vašu happy 

hour. Ponúkame celú škálu 100 % ľanových 
košieľ, mäkkých nohavíc s jemným 
lurexom, mini aj maxi šiat alebo splývavých 
bavlnených košiel. Ako bonus potom 
ponúkame dva nové modely plážových 
tašiek vyrobených z ekologicky udržateľnej 
látky s certifikáciou FSC, ktorá zaručuje 
výrobu s ohľadom na ekologickú etiku. 

MINI ME. Aj tento rok môžete zladiť 
svoj plážový štýl so svojimi ratolesťami! 
Vyberať môžete z dvakrát tak rozsiahlej 
kolekcie, ktorá je insta-friendly, žiari 
farbami a zároveň zaisťuje plnú funkčnosť. 
Chlapčenské plavky ladia s pánskymi 
a dievčenské plavky zase kopírujú štýl 
mamy. Dcéry a matky môžu zažiariť 
v bikinách aj v jednotlivých plavkách 
v žiarivých farbách, kvetinových alebo 
superfarebných vzoroch. Modely Mini Me 
priblížia aj tým najmenším objavovanie 
módneho sveta.

 

Značka Calzedonia vznikla v talianskej Verone 
v roku 1986 ako prvá z piatich značiek dynamicky 
rastúcej spoločnosti Calzedonia S.p.A. Talianska 
značka Calzedonia sa špecializuje na predaj 
plaviek, plážového oblečenia, legín, pančúch 
a ponožiek pre ženy, mužov a deti. Celosvetovo 
má cez 2 100 obchodov. 
V stálych aj sezónnych kolekciách Calzedonia 
odráža aktuálne módné trendy, a to tak vo 
farbách, ako aj v spracovaní. V kolekcii Basic si 
zákazníci môžu vybrať zo širokej ponuky artiklov 
na každodenné využitie. Letná plavková kolekcia 
Calzedonia je známa svojou širokou ponukou 
jednodielnych a dvojdielnych plaviek, pri ktorých 
sa dá horný a spodný diel ľubovoľne kombinovať. 
Každá žena si tak môže vybrať plavky, ktoré jej 
dokonale sadnú.
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Nová letná kolekcia švédskej značky Lindex

Konečne je tu leto a my sa 
spoliehame na žiarivé a vzdušné 

kúsky, ktoré v letnom vánku 
naberú nové rozmery. Chytré štýly 
vytvorené pre jednoduché ladenie, 

presne tak, ako to milujeme.  
V ktorom sa cítite najlepšie?
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Predajňu LINDEX nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.

Prúžky, sladké pastelové 
farby a hravé potlače 

zmrzlín aj nanukov. Tieto 
kúsky nájdete v kolekcii 

vytvorenej priamo 
na horúce letné dni. 

Niektoré dni sú ako stvorené pre bežnú 
spodnú bielizeň. Iné dni si však žiadajú 
čosi extra, ako napríklad tieto nádherné 
čipkované podprsenky a nohavičky. 
Vybrané podprsenky nájdete online i vo 
väčších veľkostiach. 
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Letná kolekcia plaviek 2021
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Predajňu H&M nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na prízemí a 1. poschodí.

Nájdite silu 
v tichu s doteraz 
najudržateľnejšou 
kolekciou plaviek 
H&M
Spoločnosť H&M s nadšením oznamuje uvedenie svojej 
letnej kolekcie plaviek 2021. Doteraz najudržateľnejšia 
kolekcia plaviek, vyrobená z udržateľných materiálov, 
má za cieľ zmeniť to, ako sa ženy cítia vo svojich 
plavkách. Pohodlné kúsky tejto kolekcie vnášajú 
do dnešného hluku pocit tepla a pokoja.

Kolekcia zachytáva neopomenuteľnú ženskú silu, zameriava sa 
na odvážne siluety, ktoré oslavujú všetky telá a formy. Klasické 
bandážové podprsenky, vytvarované nohavičky a ženské topy 
s odhalenými ramenami sú vyrobené z recyklovaného polyesteru, 
ktorý je získavaný z textilného odpadu alebo recyklovaných fliaš. 
Okrem prelomovej udržateľnej výroby sa tieto kúsky plaviek dostanú 
až k veľkostiam 50EU online a 46EU v obchodoch. Letná kolekcia 
plaviek 2021 bude k dispozícii v obchodoch a online na väčšine trhov 
od začiatku júna. 

„Som obzvlášť hrdá na látky v tejto kolekcii, ide o našu 
najudržateľnejšiu kolekciu plaviek doteraz a všetky dizajny sú 
vyrobené z najmenej 85 % recyklovaného polyesteru. Sme veľmi radi, 
že s touto povzbudzujúcou kolekciou plaviek ponúkame aj väčšie 
množstvo veľkostí,“ hovorí Maria Östblom, vedúca dizajnu dámskeho 
oblečenia v H&M. 

Sprievodný film ku kampani, nahrávaný v LA, predstavuje ženy, ktoré 
sa denne stretávajú s názormi verejnosti. Hviezdou kampane je 
modelka Paloma Elsesser, ktorá sa ponorila pod vodu, aby sa zbavila 
hluku a našla silu v tichu, aby sa vrátila ešte odolnejšia, rovnako ako 
hviezdy Nouri Hassan, Bintou Sillah, Yumi Nu, Shawn Lakin a Tani 
Gunn. Pútavý film je podčiarknutý ikonickou piesňou od Depeche 
Mode „Enjoy The Silence“ v novej verzii, v podaní americkej speváčky 
Fousheé. 



Predajňu DEVERGO, SUPERDRY, CONVERSE nájdete v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.
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Uplynulú výročnú sezónu Starého divadla Karola 
Spišáka v Nitre poznačili viaceré udalosti, medzi nimi 
najmä plánovaná rekonštrukcia a neplánovaná druhá 
vlna pandémie koronavírusu. Napriek všetkému 
prinieslo toto obdobie divadlu aj viaceré dôležité 
momenty, na čele s premiérou inscenácie Doktor 
Faust, ktorú si 28. 2. 2021 mohli diváci vychutnať 
z pohodlia domova, a to aj vďaka spolupráci s RTVS. 
Ani po 70 rokoch, ktoré má už Staré divadlo 
za sebou, sa do dôchodku nechystá a svojmu publiku 
naďalej pripravuje výnimočné inscenácie, na ktoré sa 
v novej sezóne 2021/2022 môžu tešiť malí i veľkí.

Tentokrát boli na spoluprácu prizvaní výhradne zahraniční tvorcovia. 
Každý z nich prinesie svoj jedinečný pohľad na detský svet, ktorý 
bude ústrednou témou celej sezóny. Deti sa stanú hlavnými hrdinami 
príbehov, ktoré spracujú dve významné bulharské režisérky Biserka 
Kolevska a Veselka Kuncheva. Nitrianskemu publiku sa tiež 
naskytne príležitosť spoznať poetiku českého režiséra a výtvarníka 
Tomáša Volkmera a jeho manželky Hany, autorky scenárov, 
režisérky a najmä lektorky umelecko-vzdelávacích programov 
v Divadle loutek Ostrava.

Ako prvá svoju tvorbu predstaví Biserka Kolevska, ktorá už 
v prvej polovici roka začala so svojím tímom prípravy na premiéru 
svetoznámeho titulu Luskáčik. Ten býva pomerne často spracovaný 
v baletnej podobe, avšak snovosť, napätie a tajomstvo ponúkajú 
aj masky a bábky, ktoré do inscenácie navrhla Natalia Gocheva. 
Pracovať s nimi bude takmer celý umelecký súbor divadla, pôjde 
totiž o veľkolepý projekt s nemalým obsadením. Spájať v sebe bude 
výtvarnú, pohybovú i hudobnú pestrosť, pričom režisérkino umenie 
spočíva v ich dokonalom prepájaní – ani jeden z prvkov nemá 
byť dominantný, ale spolu dômyselne pôsobia na zmysly divákov. 
Inscenácia je určená pre rodiny s deťmi, ktoré by si v predvianočnom 
období určite mali nájsť čas na toto pôsobivé dielo.

Na jar sa hosťami Starého divadla stanú manželia Volkmerovci, 
ktorí spracujú titul Medveď známeho a na Slovensku dosiaľ 
neinscenovaného britského ilustrátora a autora Raymonda Briggsa. 
Inscenácia bude určená pre deti už od 2 rokov, ktoré vďaka nej 
zažijú jedno z prvých stretnutí s dramatickým umením. Jednoduchý, 
no čarovný príbeh dievčatka a jej zvieracieho kamaráta doplnia 
interaktívne aktivity slúžiace na oboznamovanie sa s novým 
prostredím a tajomstvami divadla. Chýbať nebude to najdôležitejšie 
pre najmenších návštevníkov – množstvo podnetov, príjemná 
atmosféra, pozornosť hercov a najmä ich (starí) rodičia, ktorí tak 
môžu plnohodnotne stráviť čas so svojimi potomkami a popustiť 
zároveň svoju uzdu fantázie.

Sezónu uzatvorí produkcia Veselky Kunchevy, jednej 
z najvýznamnejších súčasných európskych režisérok a režisérov 
v bábkovej tvorbe, ktorá autorsky spracuje prozaické i poetické texty 
talianskeho autora Gianniho Rodariho. Venovať sa bude vplyvu 
technológií na deti vo veku od 7 rokov a ich izolácii vo virtuálnom 
svete, pričom bude zdôrazňovať pestrosť a podnetnosť skutočného 
diania. Kuncheva vo svojej tvorbe výrazne pracuje s pohybom 
a tiež výtvarnou zložkou, o prípravu ktorej sa postará jej dlhoročná 
spolupracovníčka Marieta Golomehova. Projekt je režisérkiným 
debutom na slovenskej scéne a prinesie jedinečné spracovanie, 
ktoré by si žiaden milovník divadla nemal nechať ujsť.

Z ponuky nadchádzajúcich inscenácií si vyberie snáď každý 
priaznivec bábkového divadla, ktorý rád spoznáva nové režijné 
postupy a stret zahraničných tvorcov s naším kultúrnym prostredím. 
Téma detského sveta, jeho radostí či nástrah totiž nie je lákavá 
len pre deti samotné, ale aj pre všetkých nás, ktorí mu skúšame 
porozumieť alebo sa do neho len radi vraciame.

 
Nikoleta Hvizd Tužinská

dramaturgička Starého divadla  
Karosa Spišáka

Nová sezóna  
v Starom divadle
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Pánske a dámske tenisky 

Highlights 
v HUMANICU
TENISKY, štýlové v každej kombinácii. 
Je čas oživiť naše šatníky novými 
najobľúbenejšími kúskami! Je skvelé 
si dopriať niečo, čo vám urobí radosť. 
Vybrali sme pre vás v HUMANICU 
to najlepšie z najlepšieho, štýlové 
modely od Steve Madden, Tommy 
Hilfiger, Guess a oveľa viac zo 
známych značiek. 
Je to totiž jasné, že tenisky sú túto 
sezónu must-have kúskom na každú 
príležitosť.
 

Či už ležérne, šik alebo športové – všetky 
ich milujeme!
Kamkoľvek ideme: idú s nami. Tenisky 
nám poskytujú podporu bez toho, aby nás 
obmedzovali, nosia sa s ľahkosťou a používame 
ich pri každej príležitosti a v akejkoľvek 
kombinácii. HUMANIC prináša skvelý výber 
tenisiek – medzinárodnejšie a inšpiratívnejšie 
viac ako kedykoľvek predtým, so všetkými 
trendovými štýlmi vo všetkých predajniach 
a online! Adidas, Buffalo, Converse a všetok 
zvyšok abecedy známych značiek. Inšpirujte sa 
naším výberom a osviežte svoj šatník!
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Predajňu HUMANIC 
 nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.

GO CASUAL – pohodlné a decentné 
modely pre každodenný život
Pojem „casual“, ktorý znamená 
neformálny, ležérny, sa stal 
neodmysliteľnou súčasťou módneho sveta 
a tenisky sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
Niet divu, pretože sú mimoriadne 
pohodlné vďaka svojmu jednoduchému 
zhotoveniu, vďaka rôznym dizajnom 
a materiálnym kombináciám sú ľahko 
kombinovateľné. V poslednej dobe sa 
stali kľúčovým doplnkom. S ich pomocou 
si doplníte akýkoľvek outfit a môžete ich 
nosiť takmer po celý rok. Pokiaľ sa ráno 
ponáhľate a nemáte čas premýšľať čo 
na seba, tenisky sú ideálnou voľbou. 
Aktuálne sú módnym hitom žiarivé 
biele tenisky, ideálne v retroštýle, ktoré 
skombinujete s dámskym kostýmom 
alebo s pánskym oblekom – všetko je 
dovolené! Na každodenné nosenie siahnite 
po značkách, ako Tommy Hilfiger, Bugatti 
alebo Frank Walker.
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DAB

DAB začalo 
po niekoľkomesačných 
prípravách skúšať 
výpravný muzikál  
Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť

V Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa prvou 
skúškou začal dlhý proces prípravy výpravného 
muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť 
od autorov Andrew Lloyd Webbera a Tima Rica. 

Samotnému začiatku skúšobného procesu predchádzala dlhá 
príprava. Jeho tvorcovia pracovali na vizuáloch, kostýmoch, 
scénografii, projekciách i hudobnom naštudovaní. Všetky návrhy 
musela schváliť londýnska spoločnosť The Really Useful Group 
Ltd., ktorá DAB udelila licenciu. Premiéra muzikálu je naplánovaná 
na 24. septembra.

Tvorcovia muzikálu veria, že po ťažkom období pandémie muzikál 
o snoch a viere v lepšie časy poteší divákov a dodá im veľkú 
dávku optimizmu. „Je to muzikál o snívaní a o odpustení, čo 
je pre súčasnú dobu veľmi významné posolstvo. To biblické 
podobenstvo je vlastne o tom, že po siedmich neúrodných 
rokoch musia prísť roky úrodné a po všetkom tom zlom, čo 
sme prežili, musí prísť zmena a musia nastať lepšie časy. 
Takže aj po tejto aktuálnej covidovej situácii, po všetkých 
tých lockdownoch, je to správa pre diváka o tom, ako je dobré 
snívať, ako je dobré veriť tomu snu a ako pracovať na tom, aby 
sa ten sen splnil,“ povedal o muzikáli jeho režisér Peter Oravec.

Diváci sa môžu tešiť na veľkolepú výpravu
DAB pripravuje muzikál ako veľkolepé predstavenie. Po prvýkrát 
v dejinách nitrianskeho divadla sa diváci môžu tešiť na živý 
orchester a naozaj veľkú výpravu. Nebude chýbať detský zbor, 
tanečníci a moderná nevšedná scénografia. „Bude založená 
na súčasných videomapingových tendenciách. Diváci 
sa akoby švihnutím čarovného prútika dostanú z Izraela 



realizačný tím: J. Dóczy,  
P. Oravec, S. Civáňová,  
J. Selčaan, J. Ďuriš, L. Cmorej
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do Egypta, do pyramídy, do faraónovho paláca, uvidia 
osemmetrovú ťavu, na javisku vyjde päťmetrové slnko, ktoré 
oslepí divákov a ktoré je zároveň faraónovým trónom a, 
neprezradím detaily, ale uvidia aj jeden dopravný prostriedok, 
ktorý vyjde priamo na javisko,“ povedal Peter Oravec. 
O výpravnosti muzikálu svedčí napríklad aj počet kostýmov, ktoré 
sa preň pripravujú. Bude ich takmer 200 a metráž látky, ktoré na ich 
ušitie bude potrebná, presiahne jeden kilometer. 

Herci sa už na svoje postavy tešia
V hlavnej postave Jozefa sa bude alternovať Andrej Remeník 
a víťaz televíznej show Tvoja tvár znie povedome Martin Klinčúch. 
Obaja sa na muzikál tešia, i keď pred ním majú aj zdravý rešpekt. 
„Bude to náročné. Je to celé spievané, prakticky tam nie je 
hovorené slovo, tak uvidíme, ako to budem zvládať kondične 
aj hlasovo. Je to veľká zodpovednosť. Spracovanie tohto 
muzikálu od Jozefa Bendárika v 90. rokoch bolo veľmi úspešné 
a už je legendárne. Latka je teda nastavená veľmi vysoko, takže 
je to výzva, aby sme ju nepodliezli,“ povedal Andrej Remeník. 
„Bol som oslovený priamo pánom režisérom a bol som 

veľmi prekvapený, že práve ja, čo nemám ešte veľa reálnych 
skúseností, mám ísť hrať priamo hlavnú postavu. Beriem to 
s veľkým rešpektom. Dúfam, že sa dotiahnem na tú latku, ktorá 
v tomto divadle je. Teším sa na to a rád si zahrám na javisku,“ 
doplnil Martin Klinčúch.

Významnou postavou muzikálu je aj rola Rozprávačky, ktorá bude 
na javisku takmer po celý čas, pretože divákov povedie celou 
inscenáciou. Alternovať sa v nej bude Andrea Sabová a Barbora 
Švidraňová. 

„Ja sa veľmi teším, takýto veľký muzikál som ešte nerobila, 
tak som zvedavá. Verím, že to bude fajn a že diváci si prídu 
na svoje. Moja postava prechádza celým dejom a uvádza 
diváka do jeho prostredia, reálneho aj takého nadreálneho,“ 
povedala Andrea Sabová. „Takýto veľký muzikál som ešte 
nerobila. Veľmi sa na to teším. Je to ťažká postava, ale 
spevácky veľmi krásna, takže budem mať na čom pracovať. 
Keď tú hudbu počujem, mám zimomriavky, takže si myslím, že 
aj diváci si po tomto ťažkom období nájdu v tom muzikáli niečo 
optimistické a motivačné do ďalšieho života,“ doplnila ju Barbora 
Švidraňová.

Nitrianske spracovanie slávneho muzikálu bude nové
Muzikál Jozef a jeho zázračný čarovný plášť naštudoval na Novej 
scéne v 90. rokoch slávny režisér Jozef Bednárik. Podľa Petra 
Oravca sa bude nitrianske naštudovanie nové a modernejšie. 
„Bude sa od Bednárikovho spracovania veľmi líšiť. My 
prinášame súčasný pohľad, aj tá orchestrácia, ktorá prišla 
z Londýna a ktorú sám autor v roku 2019 upravil, je oveľa 
súčasnejšia a bližšia dnešnému soundu. Zaujímavosťou ale je, 
že aj v našom prevedení bude hrať Janko Gallovič, ktorý hral 
aj na Novej scéne. Vtedy stvárnil postavu Jozefa, teraz si zahrá 
postavu Jakuba,“ dodal režisér.



18

Férová filozofia

FaxCOPY, a. s., má v meste Nitra dlhú históriu a s pokojným 
svedomím môžeme nitriansku pobočku zaradiť do kategórie 
„etablovaných“. Počas svojho pôsobenia na trhu sme si získali 
množstvo stálej a oddanej klientely, ale aj množstvo príležitostných 
zákazníkov, ktorým poskytujeme rovnako kvalitné služby. Za tieto 
roky sme prešli vývojom interných postupov tak, aby sme vždy 
vedeli rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky ktoréhokoľvek 
nášho klienta. Dnes môžeme s pokojným svedomím zhodnotiť, 
že sme sa stali skutočne prozákazníckou predajňou, ktorej 
prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka. Netvrdíme, že 
sa nikdy nestane žiadna chybička, určite sa stane, no vzniknutú 
situáciu vždy vyriešime v prospech zákazníka. Neustále sa snažíme 
napredovať a posúvať svoje kvality na vyšší a vyšší stupeň, pretože 
trh taktiež nespí. Klamali by sme, ak by sme tvrdili, že nechceme 
byť úspešnými obchodníkmi, no svoju filozofiu nestaviame 
na bezbrehom predaji za účelom zisku. Vždy sa snažíme 
zákazníkovi pomôcť nájsť to najvhodnejšie riešenie. Tento prístup 
označujeme ako férový a je pre nás kľúčovým. 

Nazrite s nami 
do nášho FaxCOPY
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Každý nový zamestnanec počas prvých dní 
dostane počas zaškoľovania informáciu, že 
sme férový obchodník a tento prívlastok 
treba mať neustále na rozume. Ono tých 
vecí, ktoré treba mať na rozume, je oveľa 
viac, a preto je zaškoľovanie nového 
zamestnanca skutočne sofistikovaný 
proces. Pracujeme v rôznych systémoch, 
je potrebné osvojiť si výrobné procesy 
k stovke produktov, ako sú napríklad 
pečiatky, hrnčeky a tričká s vlastnou 
potlačou, fotoobrazy na plátne, záverečné 
práce a mnohé ďalšie. Každý z produktov 
má ďalšie podkategórie vo forme rôznych 
variácií, napríklad fotoobraz na plátne 
vo vyhotoveniach KLASIK, PREMIUM či 
HEXA. Ak by sme mali vymenovať všetky 
produkty a ich variácie, bol by nám tento 
časopis prikrátky. 

Vráťme sa radšej k nášmu obchodníckemu 
presvedčeniu, ktorého zmyslom je 
absolútna férovosť. Aby mali naši 
zamestnanci trošku jednoduchšie 
orientovanie sa v našich prioritách, 
na nástenke sa nám vyníma veľavravné, 
avšak jemne pozmenené a modernizované 
tvrdenie Tomáša Baťu: „Kto sa naháňa 
za úspechom, nikdy ho nedohoní. Robte 
svoju prácu lepšie než sused a úspech 
za vami príde sám.“ Kam nás toto naše 
modifikované motto priviedlo? Predajňa 
FaxCOPY Nitra sa v rokoch 2015, 2016, 

2017, 2018 a 2019 stala predajňou 
roka a najúspešnejšou pobočkou siete 
FaxCOPY na celom Slovensku. V roku 
2020 z dôvodu pandémie a pozastavenia 
našich dlhodobých vízií k vyhodnocovaniu 
predajne roka nedošlo.

Pred pandémiou sme stihli 
modernizovať naše prevádzkové 
priestory, rozšíriť tovarový sortiment 
a trošku sa zákazníkom priblížiť 
otvorenou výrobnou časťou, kde 
vznikajú vyrábané produkty. Počas 
pandémie sme sa zamerali predovšetkým 
na chod výdajného priestoru pre e-shop 
www.faxcopy.sk. No mysleli sme aj 
na to, že pandémia raz ustúpi, opatrenia 
budú voľnejšie a počas pandemického 
apríla 2021 sme modernizovali priestor 
na tlač fotografií novšími, rýchlejšími 
a aktuálne najkvalitnejšími fotokioskami 
KODAK. Zariadenia disponujú moderným 
systémom vďaka ktorému je možná 
tlač fotografií rôznych formátov od 2 x 
2,5 cm až po 20 x 30 cm. V rámci KODAK 
kioskov máme produkt, na ktorý sme 
veľmi hrdí – Fotokniha na počkanie. Áno, 
dobre čítate. Zákazník príde, pripojí USB, 
nahrá fotky, skontroluje a fotokniha je 
v priebehu niekoľkých minút na svete. Pre 
ešte väčší komfort máme na www.faxcopy.
sk, respektíve na www.darcekyodsrdca.
sk/ine-mile-darceky/fotokniha-kodak, 

dostupnú šikovnú aplikáciu, vďaka ktorej 
si zákazník v pohodlí domova pripraví 
fotoknihu v elektronickej podobe, nahrá ju 
na USB kľúč, príde do FaxCOPY a zadá 
tlač. O pár minút je vaša vlastná fotokniha 
na svete. 

Okrem spomínaných noviniek kráčame 
s dobou aj pri iných technológiách, vďaka 
čomu nielenže stíhame najnovšie trendy, 
ale v mnohých prípadoch najnovšie 
trendy zavádzame na trh ako prví. 
Nitrianska pobočka má jedno z najširších, 
ak nie najširšie technologické vybavenie. 
Služby farebného plotra CANON a jeho 
kvalitu tlače až do rozmeru A0 oceňuje 
nejeden profesionálny a hobby fotograf 
z Nitry a širokého okolia. Čiernobiely 
ploter Océ využívajú architekti, projektanti 
a umelci na tlač čiernobielych technických 
výkresov alebo podkladov pre vznikajúce 
umelecké diela. Nejdeme ďalej rozpisovať 
náš technologický inventár. Radšej sa 
spoľahneme na staré známe – lepšie 
raz vidieť, ako dvakrát počuť, v tomto 
prípade čítať. Príďte sa presvedčiť a my 
vám sľubujeme, že vás nesklameme. Už 
teraz sa tešíme na vašu návštevu.

Tím FaxCOPY Nitra

Predajňu FaxCOPY nájdete
v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.
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Mesto Nitra

Komunitné záhrady 
po nitrianskych sídliskách, sauna 
na kolesách alebo prechádzka 
po stratenej Nitre. Medzinárodná 
porota začiatkom februára 
posunula z ôsmich slovenských 
kandidátov na titul EHMK 2026 
do finále tri mestá – Nitru, Trenčín 
a Žilinu. S akými nápadmi sme 
v tvrdej konkurencii uspeli? 

Porota posudzovala 60-stranovú prihlášku, 
ktorej jadrom je umelecký a kultúrny 
program s hlavným cieľom – oživiť Nitru 
a celý región, vytiahnuť za kultúrou 
miestnych, no zároveň aj zahraničných 
návštevníkov. A s akými projektmi Nitra 
postúpila do finále? Toto je výber 3 z nich.

Nitra: Stratená. Možná. Budúca.
Ambiciózny projekt, ktorý skúma identitu 
Nitry v minulom (a budúcom) storočí, 
rozdelený na tri časti, z ktorých každá 

hovorí o inej podobe Nitry. Nitra: Stratená. 
je zameraná na stratené kultúrne dedičstvo 
Nitry, od etnicky pestrého obyvateľstva, 
cez zabudnuté zvyky a recepty, až 
po zbombardované štvrte. Viete si 
predstaviť prechádzku starou Nitrou pred 
bombardovaním v roku 1945? Nitra: 
Stratená. by rada túto možnosť cez VR 
realitu priniesla.

Nitra: Možná. ponúka jedinečnú možnosť 
zamyslenia sa nad tým, ako by Nitra 
vyzerala, keby sa jej história vyvíjala 
inak. Ako by napríklad vyzerala, ak by 
nikdy nebola súčasťou socialistického 
Československa? „Historici a umelci 
spolu načrtnú niekoľko vízii alternatívnej 
histórie Nitry, aby poukázali na to, ako 
dokážu spoločnosť či jednotlivci svojimi 
rozhodnutiami ovplyvniť svoje mesto 
na desaťročia dopredu,” hovorí Marián 
Tesák, projektový manažér kandidatúry 
Nitry na EHMK 2026. Nitra: Budúca. chce 
zas ponúknuť možné obrazy budúcnosti 
Nitry v nasledujúcom storočí. Ako 
ovplyvní Nitru klimatická zmena či rozvoj 
technológií? 

Nitrianske mestské divadlo, ktoré 
padlo za obeť ruskému bombardovaniu 
v roku 1945. Podobné stratené kultúrne 
dedičstvo chce prezentovať projekt Nitra: 
Stratená.,napríklad pomocou virtuálnej 
reality.

foto: Klub priateľov starej Nitry

Ako by mohla vyzerať Nitra 
v roku 2026? Pozrite si  
3 projekty, s ktorými sa Nitra 
dostala do finále súťaže o titul 
Európske hlavné mesto kultúry
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Nitrianske záhrady
„My ‚Nitrančania‘ máme silný vzťah 
k pôde, sme historicky poľnohospodársky 
región. Väčšina ľudí má stále chalupy 
so záhradami alebo im cez leto cez 
balkón prevísajú paradajky,” pokračuje 
Tesák. Práve pri podobných úvahách 
sa zrodila myšlienka projektu Nitrianske 
záhrady – komunitné záhrady roztrúsené 
po celej Nitre. Budú slúžiť nielen ako 
záhrady pre miestnych obyvateľov, ale aj 
ako susedské centrá, miesta workshopov 
a malých podujatí – premietaní, grilovačiek 
či koncertov. Obyvatelia si budú môcť v ich 
priestoroch tvoriť vlastný kultúrny program.

Komunitná záhrada 
Prinzessinnengarten v Berlíne. Viete 
si podobnú predstaviť na Chrenovej či 
Klokočine?

Sauna na kolesách
V roku 2026 budú titul Európske hlavné 
mesto kultúry držať dve európske 
mestá – jedno slovenské a jedno fínske. 
Práve preto je jedným z projektov 
nitrianskej kandidatúry sauna. A nie len 
tak hocaká, ale rovno pojazdná. Tá bude 
počas roka 2026 premávať po celej Nitre 
a Nitrianskom kraji. Každý tak bude mať 
možnosť na vlastnej koži zažiť saunovú 
kultúru, v ktorej je hlavným pravidlom, že 
v saune sú si všetci rovní.

Mobilné sauny majú vo Fínsku dokonca 
svoj vlastný festival. Ako by vyzerala tá 
nitrianska? 

„Celý prvý návrh umeleckého a kultúrneho 
programu obsahuje okolo 25 projektov 
a veľa ďalších aktivít. Samozrejme, nie 
sú ešte vo finálnej podobe. Pre podobu 
finálnej prihlášky ich budeme nasledujúce 
mesiace upravovať a budeme veľmi radi, 
ak sa nám ozvú aj sami obyvatelia Nitry, čo 
si o nich myslia,” dodáva Tesák.

 
Martina Kertészová,  

PR manažérka, Nitra 2026
 

Celú prihlášku Nitry 2026 aj s kultúrnym 
a umeleckým programom nájdete na webovej 

stránke: www.nitra2026.eu/bid-book. Ak by 
ste sa na projekte radi podieľali, ozvite sa 

na info@nitra2026.eu.

foto: Festival Teuvafoto: Marco Clausen
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Leto 2021 

Zaiste sa tento rok k moru 
veľmi tešíte. Je to pochopiteľné, 
veď posledných 15 mesiacov 
bolo pre všetkých náročných. 
Svet sa pomaly spamätáva 
a mnohé krajiny sa pripravujú 
na to, že dovolenkovanie počas 
nastávajúceho leta bude opäť 
možné. Ale bude trochu iné...
Povedzme si úprimne, že 
zorganizovať si sám všetko, čo sa 
dovolenky týka, nie je v dnešnej 
dobe vôbec jednoduché. Práve 
na to sú tu cestovné kancelárie!

1. Cestovanie je ich odbornosť
Výhodou číslo jedna pri využívaní služieb 
cestovnej kancelárie na rezerváciu 
dovolenky je fakt, že cestovanie je ich 
odbornosť.

Rovnako, ako by ste si najali elektrikára 
na riešenie problému s elektroinštaláciou 
alebo finančného poradcu, ktorý by vám 
pomohol spravovať peniaze, ak plánujete 
niekam cestovať, mali by ste sa obrátiť 
na profesionála v oblasti cestovania, najmä 
čo sa týka tak dlho očakávanej letnej 
dovolenky.

Pracovníci CK sú vyškolení tak, aby vedeli, 
porozumeli a prispôsobili ponuku rôznym 
potrebám nášho dovolenkára.

Porozprávajú sa s vami, aby zistili 
viac o vašich cestovateľských plánoch 
a poskytnú dôležité informácie 
vrátane cestovných rád, najnovších 
správ a to, čo je pre vás veľmi 
dôležité – o požadovaných dokumentoch 
potrebných pre vstup do vašej 
dovolenkovej destinácie.

Prediskutujú vaše túžby po cestovaní 
a pripravia presne takú dovolenku, akú 
hľadáte.

„My na pobočkách naozaj počúvame, 
navrhujeme, prispôsobujeme a rozumieme. 
Dáme vám tiež cenné tipy pred odchodom 
na dovolenku, na ktoré ste možno ani sami 
nepomysleli!“

Renáta, pobočka Košice

2. Vedomosti
Cestovné kancelárie odkrývajú nové 
destinácie, neustále hľadajú najlepšie 
výlety a informujú o aktuálnych cestovných 
odporúčaniach. 

Zamestnanci CK nielen pravidelne cestujú 
po Európe a Stredomorí, najmä za účelom 
detailného informovania o cieľových 
destináciách, ale majú tiež množstvo 
ďalších zdrojov súvisiacich s cestovaním, 
aby mohli rýchlo a správne odpovedať 
na vaše otázky.

Ich odporúčania sa zameriavajú na rôzne 
cestovné účely, na to, aby zistili, ako to 

v destinácii funguje, kam môžu naši klienti 
ísť, čo tam môžu robiť.

„Často používam spojenie, že sme 
ako prieskumníci, pretože je to pravda! 
Cestujeme, aby sme mohli z prvej ruky 
vidieť destinácie, letoviská a výlety, aby 
sme našim klientom pomohli prijímať 
informované rozhodnutia o tom, čo môžu 
očakávať.

   Michal, pobočka Bratislava

3. Pohodlie
Cestovné kancelárie ponúkajú pohodlie 
spojenia všetkých aspektov vašej 
dovolenky do jedného komplexného plánu.

Zahŕňa to prieskum a návrh dovolenkového 
miesta, ako aj zabezpečenie letov, 
ubytovania, transferu a výletov.

„Vieme, že váš čas je cenný, preto 
hľadáme všetky odpovede na vaše otázky, 
aby ste nemuseli strácať svoj drahocenný 
čas hľadaním.“

Soňa, pobočka Banská Bystrica

4. Úspora nákladov
Mnoho ľudí váha, či cestovať s cestovnou 
kanceláriou, pretože si myslia, že ich to 
bude stáť viac, ako keby si to plánovali 
na vlastnú päsť.

Faktom však je, že množstvo 
dovolenkových rezortov, ktoré 

Leto 2021 a 6 dôvodov,  
prečo je dobré dovolenkovať  
s cestovnou kanceláriou
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O VŠETKO SA POSTARÁME!
GARANCIA ISTOTA ZDARMA!

» znížená záloha len 100 €/os., resp. 200 €/os.
» garancia výmeny zájazdu

» garancia zrušenia  zájazdu bez poplatku
» garancia vyplatenia peňazí 

ISTOTA

Sardínia
Kalábria

Sicília
Bulharsko

Turecko
Tunisko

SAE
Egypt

Tal. Jadran
Španielsko

Cyprus
Rhosos

Kréta
Korfu

Zakynthos
Chalkidiki

Peloponéz
Čierna Hora

Albánsko
Chorvátsko

GARANTOVANÉ ODLETY 
z Bratislavy a Košíc!

tiptravel.sk 
tatratour.sk

02/222 00 400

seneca.sk
02/52 49 49 46

koala.sk
02/52 96 52 27

hechter.sk
037/652 51 54

milujeme leto
NA PLÁŽI

cestovné kancelárie ponúkajú, nie je 
pre jednotlivcov dostupné, ich ponuku 
nenájdete ani na známych portáloch 
ponúkajúcich samostatné ubytovanie. 
Ak aj pár izieb do rezervačného 
systému pustia, cena je neporovnateľná, 
lebo cestovné kancelárie majú často 
s hotelovými rezortmi exkluzívne dohody. 
V dnešnej dobe nie je bežné zakúpiť 
si lacnú linkovú letenku do vybranej 
prímorskej krajiny s odletom zo Slovenska. 
Zato cestovné kancelárie vytvoria vlastné, 
tzv. charterové spojenie s letiskom 
s najlepšou polohou v destinácii, teda 
najbližšie k hotelovým rezortom. Výhodná 
cena letenky z Bratislavy či Košíc je 
zahrnutá v cene zájazdu a vzťahujú sa 
na ňu i zľavy. Samozrejmosťou je aj 
transfer do hotela, bez čakania a bez 
predražených taxislužieb, to všetko 
za asistencie skúseného slovensky 
hovoriaceho delegáta.

Cestovná kancelária vám môže skutočne 
ušetriť peniaze, pretože využíva zľavy, 
o ktorých možno ani neviete. Má 
nadštandardné vzťahy so zahraničnými 
partnermi, lokálnymi turistickými 
agentúrami, vďaka ktorým môžu klienti CK 
získať lepšie cestovné výhody.

Celkový komfort z organizovanej 
dovolenky, ktorý cestovné kancelárie 
ponúkajú, preto ocenia nielen rodiny 
s deťmi či menej skúsení cestovatelia, ale 
práve teraz sa javí ako najlepšia voľba 
pre všetkých, ktorí milujú leto pri mori 
a radi by si dopriali zaslúžený oddych, bez 
zbytočného stresu a s garanciou istota:

GARANCIA PRED ZÁJAZDOM 
Možnosť bezplatnej výmeny zájazdu 
(destinácie, hotela, termínu) do 14 dní pred 
odchodom zájazdu po dohode s cestovnou 
kanceláriou, bez udania dôvodu.

GARANCIA ZRUŠENIA ZÁJAZDU 
Bezplatné storno zájazdu do 30 dní pred 
odchodom zájazdu, bez udania dôvodu.

GARANCIA VYPLATENIA PEŇAZÍ 
Okamžité vrátenie peňazí v prípade 
zrušenia zájazdu zo strany CK.

5. Osobné vzťahy
Dlhoročný vzťah, ktorý si ako klient 
s pracovníkom cestovnej kancelárie 
vytvoríte, je ďalšou nespornou výhodou. 
Vďaka zoznámeniu a rozhovoru s vami 
pracovník CK do ponuky zapracuje 
vaše osobné požiadavky na dovolenku 

a bude vám asistovať pri výbere tak, aby 
vyhovovala vašim potrebám a potrebám 
vašich blízkych. Pracovník na pobočke 
CK pozná cestovateľskú históriu svojich 
stálych klientov, preto vie jednotlivé 
ponuky ľahko porovnať a na základe 
vašich skúseností poradí, kam inam by ste 
mohli vycestovať počas nadchádzajúceho 
leta. 

Vzťahy, ktoré majú cestovné kancelárie 
s hoteliermi a inými cestovnými 
profesionálmi, veľmi napomáhajú 
k splneniu vašich požiadaviek.

Často môžu pomôcť s vybavením vašej 
preferencie izieb, stravovacie potreby 
a ďalšie špeciálne požiadavky.

 „Cestovné kancelárie nie sú vyhľadávacím 
nástrojom na google alebo anonymným 
hlasom z callcentra.“

Monika, centrála

6. Cestovná pomoc
Jednou z najlepších výhod využívania 
služieb cestovnej kancelárie je cestovná 
asistencia, ktorú získate pri práci 
so skutočnou osobou, v porovnaní 
s internetom. Hovoríme nielen 
o predajcoch, ale i o zamestnancoch CK, 
ktorí vám asistujú na letisku, o delegátoch, 
animátoroch.

 „Sme profesionáli, ktorí milujú cestovanie 
a ktorým na klientoch skutočne záleží. 
Chceme, aby mali zážitok, nielen výlet!“

  Miki, pobočka Bratislava

Internet vám totiž nezavolá späť, ale my 
áno!

V prípade, že budete potrebovať pomoc, 
uskutočníte jeden hovor a o zvyšok sa 
postaráme my.

„Klient volal o druhej ráno, pretože sa im 
pokazilo auto na ceste do Chorvátska. 
Pomohla som im vyriešiť ich problém 
a skontaktovať ich s delegátom, keďže boli 
už len kúsok od letoviska“

Ivana, pracovníčka callcentra

Leto 2021 už klope na dvere, cestovateľský 
semafor je schválený. Vy si svoju 
dovolenku môžete vybrať priamo v predajni 
v OC Mlyny, skúsené pracovníčky CK TIP 
travel, Koala Tours a Hechter Slovakia.sk 
na vás čakajú na 1. poschodí. 

CK Koala Tours nájdete
v OC MLYNY Nitra  

na 1. poschodí.
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Kozmetika

Jedinečný projekt 77 MASIEK: 
V jeden jediný okamih sa 
na pultoch obchodov Havlíkovej 
Apotéky objavilo celkom 77 
rôznych pleťových a telových 
masiek. Nesú v sebe najrôznejšie 
ingrediencie, konzistencie, farby 
a vône. Sú tu pre všetky ženy, 
ktoré sa majú rady a chcú sa 
o seba starať. Teraz si totiž každá 
žena môže dopriať presne to, 
na čo má jej pokožka chuť a čo 
v daný okamih potrebuje.

Kedysi, ako úplne prvá, vznikla Ranná 
čistiaca maska, ktorá je dnes ikonickým 
produktom. Havlíkova Apotéka naučila ženy 
používať masku ráno. Prišla s tým ako prvá 
na svete. Vznikol tak úžasný kozmetický 
rituál, ktorý naštartuje celý deň. Hneď 
po nej tu boli Kráľovské raňajky pre pleť, 
skvelá alternatíva pre suchú a zrelú pleť, 
hutnejšej konzistencie s nádhernou vôňou. 
V lete minulého roka sa v predajniach 
objavila farebná dúha, ktorú tvorí 77 
najrôznejších masiek na pleť a telo.

„Pôvodne sme mali v pláne vytvoriť 
masiek 10. Ale potom, čo sme vyberali 10 
najvhodnejších ingrediencií, došlo nám, 
že príroda je rozmanitá a ponúka ďaleko 
väčšie množstvo zázrakov s najrôznejšími 
účinkami. Toho by bola naozaj škoda 
nevyužiť. V ten moment bolo jasné, že 
masiek bude oveľa viac. Každá žena je 
krásna a originálna. Pleť každej z nás 
je jedinečná a má svoje potreby. Naším 
cieľom sa teda stalo vyvinúť a vyrobiť 
toľko masiek, aby si mohla vybrať naozaj 
každá dievčina, pani aj dáma svoju 
pravú,“ vysvetľuje Vivienne Nagy, tvorkyňa 
projektu 77 masiek a konateľka Havlíkovej 
Apotéky.

Receptúry
Základný recept krémových masiek 
vychádza z tradičnej 3-minútovej masky. 
Každá maska má finálne zloženie iné. 
Masky možno rozdeliť na tri hlavné 
druhy: krémové, gélové a ílové. Vždy 
záleží na hlavnej ingrediencii a aktívnych 
látkach. Najdôležitejšiu zložku každej 
masky vystihuje jej názov: Malina, Čierna 
ríbezľa, Uhorka, Vitamín C, Banán, Vlčí 
mak, Brusnica, Ružový íl, Granátové 

jablko, Rozmarín, Pekné sny, Kyselina 
hyalurónová a tak ďalej. Každý tento 
kozmetický produkt je jedinečný a má svoje 
unikátne účinky.

Vývoj a výroba
Za celým procesom a vývojom stojí celý 
tím skvelých ľudí. „Najzložitejšie, ale 
zároveň najzaujímavejšie na celej veci bolo 
testovanie. Produktov bolo naozaj veľa. 
Každá z nás jednotlivé masky skúšala, 
vypĺňala do pripravených formulárov svoje 
hodnotenie aj dojmy a podľa toho boli 
následne receptúry upravované a menené. 
Napríklad maska Modrý íl si prešla 7 
zmenami konzistencie,“ vysvetľuje Vivienne 
Nagy. Projekt trval vyše roka. Málokto 
použil toľko rôznych masiek za život ako 
tím Apotéky za jeden rok.

Ako si vybrať pre seba tú pravú?
Pri každej maske je vysvetlené, na aký typ 
pleti sa hodí a aký má účinok. Najlepšie 
je vyberať podľa pocitu a toho, ktorá vás 
nadchne, vždy s ohľadom na váš typ pleti. 
Veľmi totiž záleží na tom, či máte pleť 
suchú, mastnú, aknóznu, citlivú, zrelú. 

Česká značka kozmetiky 
HAVLÍKOVA APOTÉKA predstavuje  
77 DRUHOV PLEŤOVÝCH  
A TELOVÝCH MASIEK



Havlíkova Apotéka je česká firma s tradíciou, ktorá si zakladá na bezkonkurenčnej 
kvalite svojich produktov. Výrobky z Apotéky v sebe spájajú modernú vedu, 
organické suroviny, receptúry preverené časom a dávnu históriu byliniek, ktoré 
odpradávna mali známe liečivé účinky. Na ingrediencie a ich kvalitu, ktoré Apotéka 
používa pri výrobe kozmetiky, je kladený nekompromisný dôraz. Lokálne bylinky 
si sami pestujú vo vlastných ekozáhradách v Chářovicích a tie, ktoré v Česku 
nerastú, získavajú od certifikovaných dodávateľov v tej najvyššej možnej kvalite. 
Udržateľnosť je pre Apotéku prioritou. Čo z prírody získa, to sa jej tiež snaží 
vrátiť späť. Namiesto klasických obalov používajú obaly z recyklovaného papiera 
a hliníkové tuby, ktoré sú 100 % recyklovateľné. Použité obalové materiály môžu 
zákazníčky vrátiť späť do predajní, kde sa postarajú o ich recykláciu. Unikátny 
projekt s osivami lúčnych kvetov pre zákazníčky Apotéky podporuje rozkvet 
českých a slovenských lúk. Poslaním Havlíkovej Apotéky je robiť radosť a spájať 
zákazníkov s najčistejšou krásou prírody, tradíciou, úprimnosťou a nežnosťou. 
Pretože láska, ktorú cítite k sebe a ku svojmu telu, je tým najkrajším darom prírody. 

www.havlikovaapoteka.sk
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Predajňu HAVLÍKOVÁ APOTÉKA 
nájdete v OC MLYNY Nitra na prízemí

Vyberajte aj podľa toho, či chcete docieliť 
hydratáciu, spevnenie, regeneráciu, 
čistenie, vyživenie, upokojenie, 
rozjasnenie alebo peeling. Masky majú 
navyše svoje číslovanie pre jednoduchú 
a rýchlu orientáciu. K dispozícii je celkom 
77 originálnych receptúr, z ktorých 71 je 
určených pre pleť a 6 pre naše telo.

Ako masky miešať a kombinovať?
Podľa Vivienne je skvelé masky 
rôzne striedať, kombinovať i miešať. 
„Odporúčame našim zákazníčkam, nech 
si vyberajú, na čo má práve ich pleť chuť. 
Naša pokožka má totiž neustále meniace 
sa potreby v závislosti od toho, kde žijeme, 
záleží na ročnom období alebo dokonca 
na dni v mesiaci. Vybrať si môžete 
napríklad 2 alebo 3 masky podobnej 
konzistencie, od každej si vytlačíte 
na chrbát ruky malé množstvo a zmiešate 
ich. Páči sa mi, že sa môžete s maskami 
takto hrať.“ Tiež môžete natierať jednotlivé 
zóny tváre rôznymi maskami. Inú masku 
použite na T-zónu, inú na líčka a ďalšiu 
okolo pier.
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Dokonalý relax

Doprajte svojmu telu a duši to, 
čo najviac potrebujú – dokonalý 
relax, morský vánok, slnečné lúče 
a pozitívne zážitky na vytúženej 
dovolenke. Širokú ponuku 
zájazdov nájdete na www.kartago.
sk a v pobočkách Kartago tours. 
Letné prázdniny si užijete vo 
veľkom štýle.
 
Čarovný ostrov Kréta, ležiaci 
v Stredozemnom mori, ponúka svojim 
návštevníkom slnko, more, pláže aj 
bohatú históriu, ktorá siaha až do 6. 
tisícročia pr. n. l. Počas sezóny pulzuje 
životom najmä severná časť ostrova. 
Stovky turistov prechádzajúcich sa 

po uličkách, reštaurácie ponúkajúce 
tradičnú kuchyňu, pouliční predavači, deti 
užívajúce si nekonečné pláže a horúce 
slnko. Návštevníkov už dlhodobo fascinuje 
najmä mnohotvárnosť krajiny, umocnená 
kontrastom vysokých horských hrebeňov 
a azúrového mora. Z Kréty by nemal 
človek odísť bez toho, aby spoznal pravú 
grécku pohostinnosť. Milovníci histórie 
môžu navštíviť Knossos, najznámejšiu 
krétsku archeologickú lokalitu s Minojským 
palácom, ktorý stojí na vyvýšenine Kefala 
asi 7 km od Heraklionu. Hovorí sa, kto 
nebol na Knossose, nebol na Kréte.

Rozprávkový ostrov Rhodos 
s neopakovateľnou prírodou ponúka 
štrkovité pláže ovievané chladným, sviežim 
vánkom prúdiacim od tmavomodrého 

mora až k poetickému „Údoliu motýľov“. 
Vzduch celého ostrova je presýtený 
vôňou pomarančovníkov, olivovníkov, 
figovníkov, cypriškov, pínií, kvitnúceho 
tymiánu, levandule a rozmarínu. Rhodos 
má prevažne hornatý povrch s vrchom 
Atavyros, vysokým 1 215 m, a pobrežie 
dlhé 220 km s množstvom rozmanitých 
pláží. Celý ostrov je lemovaný až 50 m 
hlbokým morským dnom, ktoré v oblasti 
mestečka Lindos klesá do tzv. Rhodskej 
priekopy s hĺbkou 4 453 m. Veľa miestnych 
pláží získalo ocenenie Európskej únie, tzv. 
„Modrú vlajku“ – ekologickú cenu za čistotu 
pláží a krištáľovo priezračnú vodu. 

Je čas 
na vytúženú 
dovolenku
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Romantický ostrov Zakynthos, známy 
tiež pod talianskym názvom Zante, očaruje 
svojich návštevníkov nádhernými prírodnými 
scenériami a príjemnými plážami, ktoré 
pozvoľne klesajú do krištáľového mora. 
Pri svojich potulkách po ostrove nesmiete 
zabudnúť navštíviť unikátnu pláž Navagio, 
kde sa biely piesok dotýka azúrového 
mora, a celkovú scenériu dopĺňa starý 
vrak pašeráckej lode. Úžasným zážitkom 
je aj plávanie v priezračných vodách 
uprostred jaskyne a potápanie s morskými 
korytnačkami. 

Oslnivý Cyprus láka svojich turistov 
na vynikajúce počasie, zlatisté 

piesočnaté pláže a nádherné čisté 
more. Vynikajúca kvalita služieb 

a množstvo výborných reštaurácií, 
klubov či miestnych kaviarní umocňujú 

jedinečný zážitok z dovolenky. Pre 
dokonalý relax a zábavu ponúka 

Cyprus široké spektrum aktivít, ako 
sú kúpele, golf, vodné športy, pešia 

turistika a cykloturistika, jazda na koni, 
potápanie či plachtenie. Užite si 

dokonalý relax, kvalitné služby aj 
atmosféru pulzujúceho nočného života 

v obľúbených letoviskách.

Temperamentná Malorka je ostrovom 
zelene a azúrového mora s množstvom 
krásnych pláží, útesov a horských masívov, 
ostrov so zaujímavou históriou a mnohými 
miestami, ktoré musíte navštíviť! Je to 
najväčší a najrozmanitejší z Baleárskych 
ostrovov. Dnes sa pýši názvom „perla 
Stredomoria“ alebo „kráľovná medzi 
Baleármi“. Impozantné hory na západe, 
priesmyky, riečky, suché stepi, úrodné 
nížiny a všadeprítomné more a pláže. 
Práve rozmanitosť pobrežia a pláží je to, 
čo Malorku robí jedinečnou.

K Bulharsku neodmysliteľne patria 
nekonečné piesočnaté pláže na pobreží 
Čierneho mora, úchvatné rokliny a horské 
hrebene, úzke uličky historických 
mestečiek, typický balkánsky temperament 
a pohostinnosť, korenisté jedlá a kvalitné 
vína. Doprajte si „veľa muziky za málo 
peňazí“.

CK KARTAGO tours nájdete
v OC MLYNY Nitra  

na 1. poschodí.



Vyrazte na  
tréning štýlovo
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Pohyb dennou súčasťou
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Predajňu A3 SPORT 
 nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.

Urobíte pre seba to najlepšie
Tréningom posilníte nielen svoje telo, ale aj psychiku, ktorá je pre 
všetkých, obzvlášť teraz, nesmierne dôležitá. A priznajme si, že 
aj to, v čom cvičíme, nám pridá alebo uberá na sebavedomí aj 
na výkone. V A3 SPORT sme pre vás pripravili pár tipov, v čom by 
ste mali trénovať.

Stabilita, voľnosť pohybu a odvod potu
Tréningové oblečenie a topánky by sa mali prispôsobiť 
tvojmu tréningu. Oblečenie na tréning je vyrobené z materiálu 
odvádzajúceho pot a jeho strih ťa neobmedzuje v pohybe. Počas 
celého tréningu ťa tak nebude nič rušiť a budeš v pohode. Chytré 
technológie odvádzajú pot od kože na povrch látky, kde sa rýchlo 
odparí. Vďaka tomu zostaneš v suchu a pohodlí a môžeš sa plne 
sústrediť na svoj tréning.

Do každej telocvične, na každé cvičenie, kedykoľvek
Topánka Nike Legend Essential 2 má plochú stabilnú pätu, pružnú 
vrstvu pod prstami a oporu po stranách. Vynikajúca priľnavosť 
ťa podrží pri posilňovaní aj cvičení na strojoch i v skupinách. 
Tieto topánky si nejde nezamilovať a máme ich v ďalších dvoch 
farebných kombináciách.

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku
Topánka Nike MC Trainer kombinuje vo všestrannom prevedení 
stabilitu, odolnosť i pružnosť, takže je ideálnym parťákom 
na tréning. Plynule prechádzajte od vzpierania v posilňovni 
na dynamické cvičenie aj na umelej tráve. Topánka ťa podrží pri 
rýchlych zmenách smeru a skvele stabilizuje nohu pri záťaži. 
Gumová podrážka je pod pätou silnejšia a vpredu tenšia, čo 
zaisťuje pružnosť v špičke pri trénovaní obratnosti. Sieťovina 
v hornej časti dovoľuje nohám dýchať.

Ako sa starať o oblečenie?
Oblečenie a topánky na tréning dostávajú poriadne zabrať, a tak 
sa najmä oblečenie musí vyprať. Najprv si prečítajte etiketu všitú 
na vnútornej strane oblečenia, to je základ. Pri funkčnom oblečení 
sa vyvarujte použitia aviváže, ktorá by zalepila póry tkaniny, čím 
by stratila svoje unikátne vlastnosti. Perte oblečenie naruby . Ak 
má oblečenie zipsy, zapnite ich. Hoci vám vybraný kúsok prirástol 
k srdcu a podávate v ňom skvelé výkony, počtom vypraní klesá 
jeho účinnosť. Ak chcete ušetriť, a to nielen na tréningovom 
vybavení, registrujte sa do klubu A3 SPORT a získate uvítací 
poukaz na 4 €, zľavu na ďalší nákup 5 %, narodeninový darčekový 
poukaz a rad ďalších personalizovaných ponúk. 

Pohyb by mal byť našou 
dennou súčasťou. Ak ste sa 
ešte nerozhýbali, tak neváhajte.
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Voda je nad zlato

TESCOMA Výrobník 
sýtených nápojov 

myDRINK
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Nepodceňujte 
pitný režim
Nielen soľ, ale aj voda je nad zlato. Zatiaľ čo bez jedla 
dokáže človek prežiť 5 týždňov, bez vody len 2 – 3 
dni. Jej nedostatok sa prejavuje hlavne únavou, 
bolesťou hlavy, stratou koncentrácie alebo zvýšenou 
nespavosťou, dlhodobá dehydratácia potom môže 
viesť ešte ďalej. Malé množstvo vody si telo síce 
doplní samo z potravín, hlavný príjem tekutín je však 
na nás. Nepodceňujte svoj pitný režim a vybavte 
sa džbánmi, fľašami, pohármi, ktoré vám s jeho 
dodržiavaním pomôžu. 

Leto s príchuťou ovocia
Dodajte vode chuť bez akéjkoľvek chémie alebo nadmerného 
cukru. Fľaša PURITY od TESCOMY je opatrená sitkom, v ktorom 
je možné priamo vo fľaši vylúhovať kúsky rôznych druhov ovocia, 
zeleniny alebo byliniek. Pridať môžete aj ľad. Skrátka, ideálny 
parťák na letné výlety, cesty aj šport!

TESCOMA Fľaša na nápoje s vylúhovaním PURITY, 3 farby 

Doma, na chate, na párty...
Všade tam sa vám bude hodiť. Džbán myDRINK 2,5 l, ktorý v sebe 
ukrýva aj 4 poháre s viečkom. Džbán aj poháre sú vyrobené 
z vysoko odolného a zdravotne neškodného plastu. V troch letných 
farbách.

• s priehradkou na oddelené vylúhovanie ovocia, zeleniny alebo 
byliniek,

• priehradka je odnímateľná, džbán sa jednoducho čistí,
• poháre aj džbán sú vybavené viečkami, ktoré chránia nápoje 

pred hmyzom a nečistotami,

• viečka pohárov majú otvor na slamku, 
• poháre sú stohovateľné, skladovať ich môžete aj vo vnútri 

džbánu.

TESCOMA Džbán myDRINK 2,5 l, 4 poháre s viečkom

Dizajnový výrobník sódy  
s odšťavovačom od TESCOMY
Tento unikátny výrobok na domácu sódu a rad ďalších nápojov 
vyniká svojím elegantným minimalistickým vzhľadom, špičkovým 
zhotovením a predovšetkým špeciálnou technológiou, ktorá 
umožňuje ovocné šťavy aj alkoholické nápoje sýtiť priamo vo fľaši. 
Súčasťou produktu je šikovný odšťavovač na pohodlné vytlačenie 
čerstvej šťavy z citrusových plodov priamo do fľaše. Výrobník 
sýtených nápojov je dodávaný s fľašou na prípravu sýteného 
nápoja s objemom 850 ml a veľkou bombičkou s náplňou CO2 
na prípravu až 85 l nápojov. 

Náš TIP
Na 1 fľašu pomarančového nápoja postačí vytlačená 
šťava z 2 pomarančov.

Aperol Spritz 
Do fľaše myDRINK nalejte 400 ml bieleho vína, 250 ml 
Aperolu a 150 ml vody. Vo výrobníku sýtených nápojov 
pripravte koktail Aperol spritz nalejte do vinných pohárov 
s ľadom a plátkom pomaranča a podávajte
 
Hugo
Pomocou odšťavovača vytlačte do fľaše myDRINK 2 
limetky. Pridajte 80 ml bazového sirupu, 300 ml vody 
a 400 ml bieleho vína. Vo výrobníku sýtených nápojov 
pripravte koktail a podávajte v pohári s ľadom a lístkami 
mäty.

www.tescoma.sk

Predajňu TESCOMA nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Festival Akademická Nitra 2021 

Otvárací ceremoniál AN 2016 
na Svätoplukovom námestí. Foto: Lubo Balko

Akademická Nitra je už celé 
desaťročia tradičným folklórnym 
sviatkom vysokoškolských 
folklórnych súborov od nás 
i zo zahraničia. Vlani pandémia 
zmarila usporiadanie tohto 
festivalu, preto sa v tomto roku 
aktuálny 42. ročník Akademickej 
Nitry 2021 (viac na www.
akademickanitra.ukf.sk) rozhodli 
organizátori pripraviť online 
v dňoch 5. – 8. júla 2021.  
Nad Medzinárodným 
akademickým festivalom 
neprofesionálnych folklórnych 
súborov prevzala záštitu 
prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Porotcovia hodnotia online
Na tohtoročný festival sa prihlásili akade-
mické folklórne súbory zo Slovenska i spoza 
hraníc: Borievka, Čebrať, Ekonóm, Gymnik, 
Hornád, Mladosť, Poľana, Ponitran, Stavbár, 
Technik, Torysa, Trnafčan, Zobor, Aurora 
Borealis (Rusko), Corvinus (Maďarsko) 
a Gaudeamus (Česko). Organizátorovi fes-
tivalu súbory zaslali videá svojich súťažných 
choreografií, ktoré porotcovia počas mája 
a júna posudzujú online. Medzinárodnú 
odbornú porotu tvoria Katarína Babčáková 
(Národné osvetové centrum Bratislava), 
Dana Dinková (Balet Štátnej opery Banská 
Bystrica), Martin Fratrič (Súkromné 
konzervatórium Nitra), Dorota Gremlicová 
(Akademie múzických umění Praha), 
Péter Lévai (Hungarian Dance Academy 
Budapešť), Alžbeta Lukáčová (Štátna opera 
Banská Bystrica) a Barbora Morongová 
(Ministerstvo kultúry SR). Hodnotiteľmi sú 
Jana Ambrózová (Katedra etnológie a fol-
kloristiky FF UKF) a Joseph Grim Feinberg 

(Sociologický ústav SAV v Bratislave 
a  Filozofický ústav AV ČR v Prahe). 

V prípade priaznivej epidemickej situácie 
sa časť súťažiacich folklórnych súborov 
naživo predstaví 5. júla podvečer počas 
Galaprogramu na Svätoplukovom námestí. 
Bude to prakticky v závere mestských sláv-
ností Nitra, milá Nitra, pričom pre festival to 
bude vlastne slávnostné otvorenie spojené 
s privítaním umeleckých vedúcich súborov, 
odovzdaním cien a odovzdaním štafety fes-
tivalu ďalšiemu organizátorovi – Technickej 
univerzite Zvolen. Dva súťažné večery, 
ktoré okrem iného tvoria záznamy zo zasla-
ných súťažných choreografií zúčastnených 
súborov, sa uskutočnia online 6. a 7. 
júla. Akademickú Nitru verejnosti priblížia 
a na aktuálny ročník pozvú reklamné spoty, 
relácia v regionálnej TV, bodkou za festiva-
lom bude väčší dokument o priebehu AN 
2021 a so záznamom Galaprogramu. 

Festival Akademická Nitra 2021 
ponúkne folklór online aj naživo
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Záber z Galaprogramu AN 2016 
v Divadle Andreja Bagara.  
Foto: Lubo Balko

Tradíciu treba zachovať 
Rektor UKF v Nitre Libor Vozár poďakoval 
prezidentke Zuzane Čaputovej za záštitu 
nad tohtoročným festivalom. Skonštatoval, 
že dnes, žiaľ, žijeme v období, keď naše 
priania a predstavy musíme konfrontovať 
s realitou, v tomto prípade so situáciou 
spôsobenou pandémiou covid-19. 
„Akademickú Nitru ako prehliadku ľudovej 
umeleckej tvorby vysokoškolských folklór-
nych súborov pokladám za krásnu tradíciu, 
ktorú je potrebné udržať aj napriek tomu, 
že vlani sa nám festival zo známych dôvo-
dov nepodarilo zorganizovať a vyhliadky 
na tento ročník nie sú oveľa lepšie,“ hovorí 
rektor UKF. „Rozhodnutie organizátorov 
AN 2021 usporiadať festival online preto 
pokladám za rozumné, asi niet inej cesty, 
ak chceme, aby sa v tomto roku usku-
točnil. Súťažiacim súborom držím palce 
a Akademickej Nitre 2021 želám vo virtuál-
nom prostredí veľa spokojných divákov.“ 

Prípravu online formy festivalu vníma 
prezident AN 2021 - prorektor pre von-
kajšie vzťahy a sociálne veci UKF v Nitre 
Miroslav Tvrdoň ako veľmi náročnú. 
„Vyžaduje si väčšie úsilie zorganizovať 
takýto projekt, ktorý sa dlhodobo snaží 
nielen o prezentáciu toho najlepšieho zo 
slovenského i zahraničného folklóru, ale aj 
o upevňovanie vzťahov či hľadanie nových 
priateľstiev,“ hovorí prezident festivalu. 
„Akademická Nitra je festivalom života, 
krásy, mladosti, tradícií. Chcem poďako-
vať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
participujú na jej príprave a realizácii, 
rovnako ďakujem za spoluprácu ostatným 

organizátorom, spoluorganizátorom, 
partnerom, sponzorom či mediál- 
nym partnerom. Verím, že prvá online 
Akademická Nitra 2021 bude úspešná 
a že do budúcnosti tradícia festivalu vy-
sokoškolákov – folkloristov pretrvá, nech 
bude situácia akokoľvek zložitá.“ 

„Klasika“ aj exotika 
Umeleckú stránku festivalu má na starosti 
riaditeľka Programovej rady Výboru AN 
2021 Agáta Krausová, známa choreografka 
a tanečná pedagogička z Katedry etnológie 
a folkloristiky FF UKF v Nitre. V tom, že AN 
2021 sa tento rok bude konať vo virtuálnom 
priestore, vidí pozitívnu aj negatívnu strán-
ku. „Začiatok júla je obdobím veľkých za-
hraničných festivalov, takže sa neraz stalo, 
že na Akademickú Nitru neprišli všetky 
domáce vysokoškolské folklórne súbory. 
Tento rok ich okrem jedného predstavíme 
všetky,“ konštatuje Agáta Krausová. „Ako 
negatívum vnímam absenciu tradičnej 
atmosféry, ktorou mesto vo festivalových 
dňoch žilo, široká verejnosť takisto prichá-
dza o sprievod mestom, súťažné večery 
aj Galaprogram v divadle. Rovnako budú 
chýbať spontánne reakcie divákov na vy-
stúpenia folkloristov.“ 

Slovenský folklór je pre našincov viac-menej 
známy, prekvapením môžu byť zahraničné 
súbory. Ako Agáta Krausová prezradila, 
maďarský folklórny súbor Corvinus pred-
vedie mládenecké tance z rumunského 
Sedmohradska, ktoré sú po umeleckej 
stránke najvyspelejšie v Európe. „Český 

súbor Gaudeamus sa bude snažiť zaujať 
divadelným spracovaním folklórneho mate- 
riálu v tematike českého maliara a ilustráto-
ra Josefa Ladu. Exotiku divákom ponúkne 
ruský súbor Aurora Borealis, ktorý v taneč-
nom prejave používa prvky napodobňovania 
zvierat. U nás sa podobné tance nezacho-
vali,“ poznamenala Krausová. 

AN 2021 ako organizátori pripravujú 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Fond na podporu ume-
nia, ktorý festival podporil z verejných 
zdrojov. Spoluorganizátormi sú IOV, 
Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra 
a Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre, partnermi Divadlo Andreja Bagara 
v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre 
a Západoslovenské folklórne združenie. 
Mediálne partnerstvo festivalu ponúkli 
OC Mlyny, TIC Nitra, MY Nitrianske 
noviny, Poľnohospodár, Náš čas, Občas 
nečas, Nitra24, NitraDeň.sk, Nitralive, 
mojaNitra.sk, TV Nitrička, Nitriansky 
Hlásnik, Mediálne centrum FF UKF 
a Rádio Plus. Sponzorsky nás podporili 
Tekmar Slovensko a Arriva Nitra.

(JČ) 



Predajňu PUPA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí



Zistite, ako chutí Nitra
Pite nápoje, ktoré vám otvoria oči.

Nájdite si jedlo, ktoré vám je pochuti.
Vychutnávajte si servírovanie, ktoré nemá páru.

 Jedzte nielen preto, aby ste žili, ale aj zažili.



Platí do 30.9. 2021 alebo vypredania 
skladových zásob.

Skladové vozidlá
s predĺženou zárukou
JP AUTO vám ponúka limitovanú akciu na predĺženú záruku 
na 5 rokov alebo 200 000 km pre skladové vozidlá.

V prípade, že nemáte záujem o predĺženú záruku, vám bude 
udelená zľava z ceny vozidla.

JP-AUTO s.r.o., Predaj & Servis JAGUAR LAND ROVER, Adresa: Dolné Hony 425/23, 949 01, Nitra, Slovensko.

Predaj: predaj@jpauto.sk, +421 37/321 46 22, Servis: servis@jpauto.sk, +421 37/321 46 21 


