04-05

10. výročie Mlynov

Editoriál

jeseň 2019

Posledné teplé dni, prenikavé slnečné lúče, koniec
otvoreným oknám dokorán, ukončenie hlavnej dovolenkovej
sezóny, výmena šatníka, príroda plná farieb, kratšie dni,
babie leto, horúci čaj, sladká čokoláda, pečené gaštany,
vážnejšia literatúra, dážď, generálne upratovanie, mladé
víno, príprava prírody na oddych...

06-07

Jesenná paleta módy

08-09

INTIMISSIMI – raj hodvábu a čipky

10-11

Vyfarbi sa doplnkami

12

MLYNY jarmok

13

Novinky v Starom divadle Karola
Spišáka

14-15

YVES ROCHER – vône inšpirované
prírodou

16-17

Festival Divadelná Nitra

18-19

Mesto Nitra

20-21

To všetko je JESEŇ a ešte aj:

Sezóna tekutého zlata

Obdobie, v ktorom obchodné centrum Mlyny oslavuje svoje
okrúhle 10. narodeniny.

Jesenné pokušenie

Príchod októbra s jarmokom plným dobrôt a originálnych
ručných výrobkov.
Nová kolekcia módy plná neodolateľných kúskov.

22

23

FUSAKLE – ponožkové inšpirácie

24-25

Detská jeseniáda

Hviezdne nákupy plné zliav na jesennú kolekciu počas
posledného októbrového víkendu.

26-27

Pohodové čítanie nášho jesenného vydania časopisu.

28-29

Novinky v Divadle Andreja Bagara
ŠEVT – Peračník, ktorý sadne ako
uliaty

30-31

MLYNY CINEMAS – jeseň v kine

32

LOUNGE CAFFE & BAR

33
Názov periodika: Rendez-vous Fashion • JESEŇ 2019
Vydavateľ: MLYNY, a.s., Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Sídlo vydavateľa: Veľká okružná 59A, Žilina 010 01 | IČO: 36 287 351
Adresa redakcie: OC Mlyny Nitra | Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Šéfredaktor: Ing. Beáta Horváthová | Fotografia titulka: Šymon Kliman
Grafika a jazyková korektúra: youRvision, s.r.o. | Za obsah a jazykovú správnosť textov
inzercie nezodpovedá youRvision, s.r.o. | Tlač: Slovenská Grafia a.s.
Cena výtlačku: nepredajné | Periodicita vydávania – trojmesačník
Poradové číslo vydania – 3/2019 | Ročník vydávania – 9. ročník
sk

Knihomoli, na scénu

34

Novinky v CK KOALA TOURS

35

PROFIMED

10. výročie OC Mlyny Nitra

ROKOV UMENIA
ŽIVOTA

Počas uplynulých 10 rokov prinieslo obchodné centrum
Mlyny vo svojich priestoroch desiatky jedinečných podujatí,
na ktorých sa podieľali stovky organizátorov, priniesli tisícky
zážitkov a milióny návštevníkov. Nahliadnite do galérie
podujatí prostredníctvom fotografií a zaspomínajte si na to
najlepšie v Mlynoch.

Obchodné centrum Mlyny oslavuje svoje
prvé okrúhle narodeniny. K otvoreniu ochodného
centra, ktoré sa udialo 9. septembra 2009, bola
vytvorená veľkolepá kampaň podľa známeho
umeleckého diela Zrodenie Venuše.
Pri kampani k 10. výročiu sme sa inšpirovali
umeleckým dielom od známeho secesného
českého maliara Alfonsa Muchu
s názvom Ovocie.
Prepojenie tohto umeleckého diela s kampaňou je
najmä v ovocí, ktoré drží žena, pretože aj Mlyny
v prenesenom význame priniesli za posledných 10
rokov svoje ovocie. Aj keď ide podľa obrazu
o ovocie, ktoré je už odtrhnuté, čo znamená, že
niečo končí a istým spôsobom zomiera.
Tak isto aj život v Mlynoch môžeme prirovnať
k tomuto ovociu, lebo každý rok
sa snažíme prinášať niečo nové.
Nové značky, obchody, zážitky a podujatia.
A pravé preto niečo musí skončiť, aby
niečo nové mohlo začať. Súčasťou
obrazu je aj žena v dlhých šatách,
ktorá prezentuje cieľovú skupinu
nákupov, bez ktorého by samotné
obchodné centrum nemohlo fungovať,
keďže žena je ich iniciátorom. Žena je tiež
hlavným pilierom módy a móda je
nesmrteľná a stále sa opakujúca súčasť
našich životov. Pre túto kampaň sme oslovili
na spoluprácu výnimočného slovenského fotografa
Šymona Klimana s jeho tímom, ktorí spolu
s modelkou Adrianou vytvorili umelecký
skvost 21. storočia.

Fotenie
so známym
fotografom
Šymonom
Klimanom.
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Autori fotografií: Dezider Mészáros a Martin Havran
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Ženská móda

Červená
Láska, vášeň, sila, životná energia, rozhodnosť, oheň a kreativita. Výnimočná farba,
ktorá bola v minulosti určená pre panovníkov a cirkevných hodnostárov. Stvorená pre
osobnosti, ktorým nechýba odvaha, rady priťahujú pohľady, sú impulzívne, srdečné
a tvrdohlavé. Výstredná farba neodmysliteľne spojená so ženami. Farba, na ktorú
musí žena dozrieť. Ak si myslíte, že klasická červená farba je príliš extravagantná, tak
siahnite po módnej tmavočervenej farbe s nádychom hnedej pripomínajúcej vínne tóny.

JESENNÁ

Oranžová

PALETA MÓDY

C&A
Kašmírový sveter
99,90 €

Nazreli ste už do svojho šatníka? Ste pripravení
na pestrosť jesene? Viete, ktoré farby tohto ročného
obdobia vás vystihujú?

Energická, vášnivá, teplá, povzbudivá a optimistická.
Priťahuje pozornosť a podporuje chuť do jedla.
Je populárna u vynaliezavých, vnímavých
a kreatívnych ľudí, ktorí majú umelecké, citlivé
a hĺbavé duše. Dodáva dynamiku oblečeniu
v neutrálnych farbách. Pri jej používaní v oblečení
buďte opatrní, nie je to farba pre všetkých.
Je skvelou voľbou na neformálne príležitosti.
Ak máte strach z oblečenia tejto farby, tak ju skúste
zakomponovať do doplnkov. Oranžovou kabelkou
nič nepokazíte, naopak, môžete len získať a časom
objavíte čaro tejto farby.
C&A
Košeľa 19,90 €

Žltá

H&M
Riflová bunda žltá
24,99 €

Veselá, energická, spontánna, symbolizujúca
inteligenciu a optimizmus. Oblečenie v tejto farbe
je jasné, žiarivé a pútajúce pozornosť. Človek
odetý v tejto farbe pôsobí ako zábavná osobnosť,
extrovert, ale zároveň táto farba vypovedá aj
o jeho dôverčivej povahe. Populárnejšia je najmä
počas letných mesiacov v jej svetlejších tónoch,
avšak neváhajte s ňou ani počas jesene a siahnite
aspoň po doplnkoch z tejto krásnej žiarivej farby,
prípadne sa zamerajte na tmavší štýlový odtieň
žltej nazývaný horčicová farba.

Orsay
Sukňa 25,99 €

Zelená
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H&M
Čelenka 7,99 €
MAX LEATHER
Kožená bunda 182,00 €

Hnedá

Orsay
Šaty 29,99 €

Príroda, ekológia, rovnováha, pokoj, bezstarostnosť, rozjímanie,
empatia a láskavosť. Obľubujú ju citliví, vytrvalí, mierumilovní ľudia
s ochotou pomáhať. Farba, ktorá oživí a osvieži fádny outfit a neutrálne
farby. Túto jeseň môžete siahnuť po rôznych odtieňoch zelenej
od jemnej pistáciovej až po tmavú smaragdovú. Zelená poskytuje
nekonečnú škálu variácií. Skúšajte, kombinujte, objavte svoj pravý
odtieň a zažiarte. Neuskromňujte sa so zelenou len v doplnkoch,
ale doprajte si túto jeseň aspoň jeden kúsok do svojho
šatníka a zelenú si určite zamilujete.

C&A
Kabát 69,90 €

PROMOD
Bunda 49,95 €

Orsay
Opasok 7,99 €

Zemitá, prirodzená, neutrálna, spätá
s prírodou a nadčasová. Farba evokujúca
bezpečie a spoľahlivosť. Oblečenie v tejto
farbe je veľmi populárne, pretože sa
dobre kombinuje. Je vhodná pre osoby
stálej, pokojnej, vyrovnanej povahy, pre
ľudí túžiacich po oddychu a so zmyslom
pre pohodlie a spravodlivosť. Pre
výstredných, originálnych a extrovertných
ľudí nie je vhodná. Túto jeseň si stavte
na jemnejší odtieň ťavej srsti alebo tmavší
čokoládový odtieň.

GATE
Bunda
z imitácie
semišu
35,98 €

H&M
Sukňa 19,99 €
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Raj hodvábu a čipky

SECRET GARDEN:
raj hodvábu a čipky
od INTIMISSIMI
V nadchádzajúcej sezóne jeseň/
zima 2019 – 2020 značka
Intimissimi rozohrá symfóniu plnú
zvodnosti v úplne novej podobe.
Kulisou pre novú kolekciu Secret
Garden je tajuplná talianska
záhrada plná kvetinových
motívov, čipky a potlačí v teplých
jesenných odtieňoch. Súpravy
spodnej i nočnej bielizne sú
romantické a plné ženskosti.
Intimissimi ponúka sofistikovanú
a modernú kombináciu kontrastov
a rafinovaných detailov.

odtieňom staroružovej a bledomodrej.
Spodná bielizeň vám zaistí maximálne pohodlie vďaka elastickej čipke. Pyžamá posiate kvetmi zas hrajú na romantickú nôtu.
Popoludní prichádzajú na rad tartan, škótska kocka a zvieracie vzory. A večer je čas
na párty! Blyšťavé prvky a bohaté, vlniace
sa strapce zdobia tie najluxusnejšie a najzvodnejšie kúsky z červenej čipky, v ktorých
zažiarite.

A ktoré modely sú absolútnymi
novinkami nadchádzajúcej sezóny?
Koža na koži – a to aj vo svete spodnej
bielizne. Rovnako ako koža ovládla prehliadkové móla, bude aj v tomto segmente
jedným z najmódnejších materiálov. Tešiť
sa môžete na nové trojuholníkové a bandážové podprsenky pokryté kožou v čiernej farbe alebo v odtieni ružového zlata.
Ideálne je skombinovať ich s francúzskymi
nohavičkami alebo čipkovanými brazílskymi
nohavičkami so zladeným lemovaním.

Kolekcia čerpala inšpiráciu z mnohých
zdrojov: línia Retro Future predstavuje
outfity v pastelových farbách s neónovými
akcentmi; trend Nature Sauvage ponúka
atraktívnu kombináciu zvieracích vzorov,
botanických motívov a kvetinových výšiviek v kontraste so športovými prvkami
a hviezdami čipkovaného radu Luxe
Tapestry sú opulentné detaily, luxusný
žakár a nostalgická látka s motívom toile
de Jouy.
Bielizeň Intimissimi je najlepším priateľom
ženy 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vaše
rána sú jemné a nežné vďaka sladkým
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podprsenka Intimissimi, €35,90
nohavičky Intimissimi, €12,90

Ďalším novým trendom, vďaka ktorému
budete neprehliadnuteľná, sú čierne flitre: nechajte sa očariť zvodnou výšivkou
na spodnej bielizni, elegantnými ornamentmi na tričkách s golierikom v pánskom štýle
a sofistikovanými zamatovými pyžamami
inšpirovanými pánskym šatníkom.

podprsenka Intimissimi, €29,90
nohavičky Intimissimi, €12,90
kimono Intimissimi, €69,90
Predajňu INTIMISSIMI
nájdete v OC MLYNY Nitra
na prízemí.
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Tipy z našich prevádzok

Vyfarbi sa doplnkami
4.

2.

5.

Najlepší spôsob ako oživiť svoj šatník sa skrýva v doplnkoch. Pretože žena
potrebuje šperky a bižutériu na každú príležitosť, topánky vo všetkých výškach,
farbách, tvaroch a na každé ročné obdobie. Kabelky nám slúžia na prenášanie
našich cenností a rôznych potrebných zbytočností, a preto ich musíme
mať v rôznych rozmeroch a farebných kombináciách. Inšpirujte
sa naším výberom na jeseň a vyfarbite sa.
1.

STEELY
Náramok
Malachit
22,00 €

STEELY
Náramok
Avanturín
10,00 €
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3.

DÓRA
Náramok
15,00 €

12.
9.

7.

8.

DÓRA
Prsteň 9,00 €

DÓRA
Brošňa osa 19,00 €

DÓRA
Brošňa chrobák 16,00 €

10.

DÓRA
Náhrdelník
28,00 €

DÓRA
Náhrdelník
35,00 €

STEELY
Ruženínový
náhrdelník
45,00 €

11.
13.

9.

OBUV
1. ROBEL, Dámske semišové topánky HÖGL
150.00 €
2. OFFICE SHOES, Topánky VAGABOND, Amina
119.95 €
3. OFFICE SHOES, Lodičky TOMY HILFIGER, Layla 31D 99.95 €
4. ECCO, Dámske topánky
SHAPE SCULPTED MOTION 55
159.95 €
5. CCC, Dámske členkové topánky
39.95 €
6. ROBEL, Červené lodičky TAMARIS
49.95 €
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STEELY
Strom šťastia
ametyst 45,00 €

Kabelky
7. BAGGER, Dámska kabelka Ermanno
8. ORSAY, Kabelka crossbody
9. BAGGER, Dámsky batoh
10. ORSAY, Kabelka crossbody
11. LARA BAGS, Dámska listová kabelka
12. C&A, Kabelka na pás
13. BAGGER, Kabelka mini Cromia

149.00 €
15.99 €
229.00 €
19.99 €
21.90 €
14.90 €
159,00€

DÓRA
Strapcové náušnice 28,00 €

DÓRA
Kruhové náušnice 18,00 €

DÓRA
Náušníce 18,00 €

DÓRA
Vejárové náušnice 22,00 €
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Staré divadlo

MLYNY
jarmok

3.10. – 6.10.2019
9.00 – 19.00 h
Predajné stánky s domácimi potravinami
a ručne vyrábanými výrobkami
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www.mlyny-nitra.sk

Na Slovensku sa traduje história jarmokov
už od 13. storočia, pričom v minulosti slúžili
na výmenu prebytkov poľnohospodárskych
plodín a zvierat. Medzi najznámejší
a najvýznamnejší patrí Radvanský jarmok
organizovaný v Banskej Bystrici, ktorému
kraľujú ľudové remeslá a hovorí sa,
že jeho účastníkom bol aj najslávnejší
slovenský zbojník Juraj Jánošík. Jarmoky
sú symbolom jesene a môžeme sa s nimi
stretnúť v každom menšom aj väčšom
mestečku na Slovensku. Tradičné jarmoky
sú neochvejnou súčasťou 21. storočia,
ľudia zabudnú na svoje starosti a majú
možnosť baviť sa a zabaviť sa so svojimi

známymi klasickou metódou tvárou v tvár
a okrem pripomienky nostalgických čias
si príde na svoje každý fanúšik lokálnych
potravín a ručných poctivých výrobkov,
ktoré sa tešia v tejto dobe veľkej obľube.
Do Mlynov zavíta prvý jarmok už
3. októbra a počas štyroch dní budete mať
možnosť nakúpiť si sezónnu zeleninu,
mak, strukoviny, orechy, nátierky, chren,
syry, mliečne výrobky, klobásy, jaternice,
zákusky, víno, produkty z chilli papričiek,
čerstvé rajčiny a mnohé iné dobroty. Okrem
dobrôt vás budú čakať aj ručne vyrábané
výrobky, rôzne dekorácie, hračky, doplnky
a mnohé iné krásne veci.

69. sezóna

v Starom divadle
Karola Spišáka v Nitre
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
čaká naozaj hektická 69. sezóna
2019/2020. Začali sme už v lete
rekonštrukciou sedenia vo Veľ kej sále,
v ktorej sme vymenili sedačky, koberec
a nainštalovali osvetlenie schodísk.
Od januára nás čaká veľ ká rekonštrukcia
zázemia divadla, ktorú by však divák
na dennej prevádzke divadla nemal
pocítiť, avšak pre divadlo to bude
po dlhých rokoch veľmi
významná udalosť.
Z umeleckého pohľadu sme v divadle pre svojich návštevníkov v 69. sezóne pripravili všestranný program.
Okrem súčasného repertoáru sa môžete tešiť na tri
rôznorodé premiéry – klasickú rozprávkovú bábkohru,
dramatizáciu súčasnej literárnej tvorby a po dlhom
čase aj autorskú inscenáciu čierneho divadla. Tituly,
ktoré sme sa rozhodli priniesť, oslovia školákov aj
predškolákov, pričom ich ťažiskom bude najmä výtvarné spracovanie.

Dlhý, Široký a Bystrozraký

Tento známy titul, rozprávku z pera Věry
Provazníkovej, vám ponúkneme už koncom októbra.
Hra plná dobrodružstva, odvahy a najmä priateľskej
pomoci nadväzuje na pôvodnú verziu známeho
českého literáta Karla J. Erbena. V réžii skúseného
Kamila Žišku sa počas princovho putovania za krásnou pannou oboznamujeme s tromi neobyčajnými
vandrovníkmi. Tí nás naučia súdržnosti, dokážu
nám, že aj nemožné sa môže stať skutočnosťou a že
každý z nás je v niečom výnimočný a dôležitý.

Veľ ká továreň na slová

November prinesie slovenskú premiéru dramatizácie
textu jedného z najkrajších príbehov francúzskej
autorky Agnès de Lestrade. Pod taktovkou poľského
režiséra Ireneusza Maciejewského spoznáme príbeh
krajiny, v ktorej za slová treba platiť. Len bohatí si
môžu kupovať tie najkrajšie a dovoliť si plytvať

nimi. Žiaľ, náš hlavný hrdina Phileas
medzi nich nepatrí. Slová kupuje len
málokedy, obvykle ich hľadá na ulici či
na smetisku. No aj tých pár, ktoré našiel, by najradšej daroval. Komu? A ako
zareaguje obdarovaná? To všetko sa
dozviete už čoskoro v našom divadle.

Stvorenie sveta

Ako tretiu premiéru uvedieme v tejto
sezóne autorskú inscenáciu hosťujúcej
bulharskej režisérky, ktorou bude populárna Magdalena Miteva. Nepôjde o jej
prvú skúsenosť s čiernym divadlom

plným hry svetiel, ktoré prinesie aj
na naše dosky. Tento jedinečný typ divadla nie je na slovenských javiskách
príliš častý, no nadväzujeme ním
na staršie a veľmi úspešné inscenácie
z histórie Starého divadla. Tentokrát sa
autorka pozrie na zúbok tomu, ako to
s nami bolo na samom začiatku sveta
a ponúkne nám svoj pohľad na vznik
života a človeka.
Tešíme sa na vás!
Autorka vizualizácie Soňa Mrázová
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Yves Rocher

Tropicale TENTATION

La Collection

Inšpirujte sa prírodou
a objavte nové vône Yves Rocher

Vyzýva k tomu, aby ste si vychutnávali život plnými dúškami
a nechali sa uniesť atmosférou radosti a hojnosti tropickej
džungle. Kvet vôňokvetky sa mieša s vôňou marhúľ
a šťavnatého pomaranča, ktorý je sladký
a srší z neho energia.

Sel D‘AZUR
Matin BLANC

Vôňa vás prenáša do okamihu, keď sa rodí nový
deň. Svetlo je mäkké, vy sa prebúdzate a môžete
si dopriať ešte niekoľko chvíľ len sami pre seba.
Upokojujúca čistota kvetu pomarančovníka
rozjasnená povzbudzujúcou sviežosťou
bergamotu vás pripravuje na pokojné ráno.

Sel D’Azur je ako otvorené okno, ktorým
k vám prenikne svieži stredozemný vánok.
Na pozadí žiarivo modrej oblohy
sa snúbia závany cédrového dreva
so sviežosťou grapefruitu
a slanými nôtami.

Cítiť dotyk slnečných lúčov na pokožke. Zhlboka sa nadýchnuť
morského vzduchu. Ponoriť sa do ticha nekonečnej púšte.
Takto túžime byť aspoň občas v objatí prírody.
Nové parfumové vody La Collection od
Yves Rocher zachytávajú okamihy, ktoré
sú inak vzdialené nášmu každodennému
hektickému životu.
Vône sú ako zážitky. Sú nabité emóciami,
oslavujú dobrodružstvo a povzbudzujú
k tomu, aby ste nechali vyniknúť svoje pravé ja. Započúvajte sa každý deň do hlasu
prírody a odhaľte v nej emóciu, ktorá s vami
súznie.

Rešpekt k planéte a ku každému z nás

Paleta vôní z celého sveta
Z nového radu La Collection značky Yves
Rocher si vyberie každý. Či už ide o parfumovú vodu sviežu či intenzívnejšiu, všetky
sú inšpirované úchvatnými miestami našej
planéty plnými farieb a vôní. Každý si tak
môže vybrať vôňu (alebo vône), s ktorou sa bude môcť stotožniť a čerpať z nej energiu celý deň.

Plein SOLEIL
Závan Plein Soleil ako by pred
vami náhle otvoril dvere vedúce do
fascinujúceho sveta plného trblietavých
farieb. Elegantná, všadeprítomná vôňa
tuberózy, exotické preslnené nôty ylangylang, okorenené zmyselným závanom
santalového dreva.

Garden PARTY

Garden Party navádza dojem jarnej
záhradnej slávnosti. Bezstarostná
prirodzenosť damascénskej ruže, ktorá sa
podobá iskrivo jemnej divoko rastúcej ruži,
sa dáva do tanca s čerstvou mätou.

Príroda je pre značku Yves Rocher obrovskou inšpiráciou a pri tvorbe vôní to nie je
inak. Vytvára parfumy, ktoré niečo vyjadrujú
a zároveň sú dostupné pre všetkých. Cieľom
sú autentické prírodné vône, pri ktorých
tvorbe je kladený dôraz na kvalitu, zodpovednosť a storočiami preverené francúzske
know-how profesie parfumérov.
Yves Rocher trvá na tom, aby nové parfumové vody z nového radu La Collection rešpektovali nielen planétu, ale taktiež každého
jedného z nás.
Celý rad La Collection obsahuje aspoň 87 %
zložiek prírodného pôvodu z dohľadateľných
zdrojov, ktoré sú 100 % vegánske. Výroba
vôní výhradne vo vlastných továrňach vo
francúzskom Bretónsku minimalizuje dopad
produkcie na životné prostredie, obaly sú zároveň vytvárané s ohľadom na ekológiu a sú
kompletne recyklovateľné.
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Cuir de NUIT

Predajňu YVES ROCHER nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Intenzívne spojenie zmyselnosti
a jemnosti. Vôňa zároveň silná
a delikátna, tajomná a žiariaca.
Návykové nôty zmyselnej vanilky
s koženým nádychom okorenené
kakaom a kávou.
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Divadelná Nitra
v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom
stane či inde na Svätoplukovom námestí.
Všetky informácie o prichádzajúcom
28. ročníku medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra, ktorý sa bude konať od 27.
9. do 2. 10. 2019 v Nitre, budú dostupné
na vynovenom webe www.nitrafest.sk.
Spolu s novou stránkou spúšťa Divadelná
Nitra aj online predpredaj vstupeniek, ktorý bude oficiálne otvorený od 1. 8. 2019
v sieti predpredaj.sk.

DIVADELNÁ
NITRA 2019

Zaujímavý bude aj Detský letecký deň
spojený s interaktívnou hrou s lietadielkami
slobody, Nitrianska biela noc s Balónovým
sprievodom, špeciálna programová sekcia
Festival deťom, bohatý program divadelných
predstavení na námestí i v sekcii Mladé
divadlo, filmových premietaní, koncertov,
workshopov a tvorivých dielní, ako aj akcií
zameraných na udržateľný životný štýl.

Čo je to sloboda? Aké sú jej podoby,
aké hranice? Divadelná Nitra pozýva
hľadať odpovede prostredníctvom umenia.

28. ročník Divadelnej Nitry sa bude konať
v priestoroch Divadla Andreja Bagara
v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska,
Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale aj
Nesie Biblia aj dnes aktívny návod na morálny život? Pýta sa Divadlo Aréna vo svojom dramaturgicky odvážnom experimente
v réžii Rastislava Balleka s prostým názvom Biblia. V ňom bude javisko patriť len
hercovi Jurajovi Kukurovi, Biblii a skladbám Bacha, Haydna, Mozarta a iných
velikánov v podaní Slovenskej filharmónie.

30. výročie pádu totalitného režimu je príležitosťou osláviť vybojovanú slobodu, no
zároveň sa zamyslieť nad tým, aké podoby
má v súčasnom svete. Medzinárodný festival Divadelná Nitra počas svojho 28. ročníka (27. 9. – 2. 10. 2019) ponúkne priestor
na živú debatu o slobode, neslobode
a krehkej hranici medzi nimi.

Festival otvorí v piatok 27. septembra
operný hit Národného divadla v Prahe
Sternenhoch. Kombinácia vysokého umenia s nízkym, filozofie s brakovou literatúrou,
hororu s groteskou sľubuje pútavý zážitok.
Strhujúce dielo, ktoré do opery pretavil skladateľ Ivan Acher, navyše ponúka zaujímavý
jazykový rozmer v podobe esperanta.

O tom, aké sú podoby slobody v čase
i v priestore, bude hovoriť dvanásť inscenácií rešpektovaných súborov z Českej republiky, Ruska, Nemecka, Poľska, Maďarska
a, samozrejme, zo Slovenska. Z bohatého
programu aktuálneho ročníka festivalu
vyberáme divácky najatraktívnejšie diela,
inscenácie pre celú rodinu, ale aj diela pre
náročnejšieho diváka.

Ďalej festival ponúkne aj novú inscenáciu Slovenského národného divadla
Bakchantky režiséra Rastislava Balleka.
V pôsobivej tragédii súčasného človeka
uväzneného v morálnych extrémoch exceluje mladá generácia hercov SND Milan
Ondrík, Dominika Kavaschová a Daniel
Fischer.
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Divadelná Nitra po dlhšom čase uvedie dielo, ktoré si môžu pozrieť ako dospelí, tak aj
deti. Oceňovaná inscenácia Bratislavského
bábkového divadla Príbehy stien je výtvarným zážitkom pre vekovú kategóriu od 9
do 99 rokov. Režisérka Katarína Aulitisová
v tandeme s výtvarníčkou Markétou Plachou
vytvorili nápaditú mozaiku osobných aj spoločenských stien, múrov a hraníc, na ktoré
v živote narážame.
Súčasťou Divadelnej Nitry bude popri inscenáciách hlavného programu aj bohatý
sprievodný program s takmer 60 akciami,
v ktorom sa odrazí téma festivalu Podoby
slobody. Návštevníci budú môcť diskutovať
so zaujímavými hosťami na tému (ne)slobody pri záchrane planéty Zem alebo náboženskej slobody vo Verejnej obývačke či
.pod lampou na tému slobody vyjadrovania
a médií.
Pri príležitosti 30. výročia pádu železnej
opony otvorí Nitrianska galéria medzinárodnú výstavu Podoby slobody, na ktorej
bude vystavovať svoje diela 25 umelcov
z 13 krajín.
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Mesto Nitra

Takto sa zmení
námestie v Nitre
Za jediný rok sa Svätoplukovo
námestie pretvorí tak, aby tadiaľ
ľudia iba neprechádzali, ale aby
tam aj chvíľu pobudli.
Debarierizácia parčíka, mobilná zelená
stena, vytýčenie čiar historických budov,
vodný žľab, oddychový pavilón s galériou
a kaviarňou, tieniace moduly, debarierizácia schodov od Mostnej ulice – to sú
zmeny, ktoré sa udejú so Svätoplukovým
námestím tento a na budúci rok. Mesto
ich ohlásilo počas prezentácie výsledkov
participatívneho workshopu Hackathon –
Hlavné námestie.

Nitra je prvá na Slovensku

Hackathon je koncept, ktorý spája odborníkov z viacerých oblastí. Využíva sa hlavne
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v technologických firmách. Nitra je prvým
mestom, ktoré v takomto rozsahu rieši jeden problém so skupinami odborníkov. Pri
prinavrátení života a príťažlivosti verejným
priestranstvám sa mesto spojilo s architektmi, krajinnými inžiniermi, akademikmi, ale aj
so študentmi.
„Skúšame prvky, ktoré dopomôžu pešej
zóne a námestiu, aby boli živšie, atraktívnejšie a príjemnejšie. Potrebujeme funkčné
riešenia, ktoré dokážeme zaviesť okamžite,
buď ešte v tomto roku, alebo v budúcej sezóne. Ide o priestory, ktoré sú srdcom Nitry
a podľa toho by aj mali vyzerať,“ povedal
primátor Marek Hattas.
Počas Hackathonu samospráva oslovila
približne 850 respondentov. Osloveným
sa podľa primátora nepáčia na nitrianskej

pešej zóne hlavne tri veci – málo tieňa
a s tým súvisiace prehriatie pešej zóny, prílišná veternosť a nuda.

Čo sa zmení na námestí?

Zmenu námestia a pešej zóny riešilo počas
Hackathonu päť tímov. Z nich si mesto
vybralo tie najlepšie a najreálnejšie nápady, ktoré v priebehu nasledujúceho roka
zrealizuje.
Prvou zmenou bude debarierizácia parčíka. „Ľudia vnímajú ako jeden z najväčších
problémov, že na námestí chýba zeleň.
Pritom pomer dláždenej plochy k trávnatej
je 1 : 1, len ľudia si to neuvedomujú, lebo
parčík, ktorý tam je, je neprístupný,“ povedal
Viktor Šabík, hlavný architekt mesta. Dôjde
preto k odstráneniu prírodných bariér, prerezaniu stromov a kríkov tak, aby sa ľudia

z centra námestia prirodzene dostali do zelenej oddychovej zóny.
Mobilná zelená stena predstavuje druhý
prvok, ktorý chceme využiť. Ide o vertikálnu priepustnú stenu, ktorá bude dotvárať a poľudšťovať námestie. Celý priestor
vznikol vybúraním historickej časti mesta
a blok, ktorý tu vznikne, bude akoby pripomínať a vymedzovať priestor pôvodného
námestia.
Tretím prvkom bude vodný žľab. Na to,
že na námestí je kopec, veľa ľudí nadáva.
Mesto chce využiť túto negatívnu konfiguráciu námestia a premeniť ju na čosi pozitívne. Vytvorí sa tu potôčik, ktorý bude fungovať pomocou vodného čerpadla a využívať
recykláciu vody.
Debarierizácia schodov od Mostnej ulice
je štvrtou chystanou zmenou. „Má to byť
forma rampy, ktorá pomôže prekonávať
výškový rozdiel,“ povedal hlavný architekt
Nitry Viktor Šabík. „Rampou sa naznačí aj

prístup do parku – zatiaľ sú tu tri hlavné
ťahy, ktorými ľudia len migrujú, my ich tu
chceme zastaviť, aby si oddýchli a pobudli
chvíľu na námestí,“ dodáva pán Šabík.
Piatym zásahom do námestia je úprava
lokality, kde sa kedysi nachádzalo pôvodné empírové divadlo. Je to miesto,
ktoré bolo podľa Viktora Šabíka historicky
určené na kultúru, ktorú by mesto chcelo
do tohto priestoru prinavrátiť.
Šiestym vylepšením sú tieniace moduly.
Ide o variabilné priestorové konštrukcie,
ktoré budú riešiť zatienenie, napríklad nových lavičiek, a ktorými sa dajú vytvárať
rôzne situácie na námestí.
Všetky tieto prvky majú pomôcť oživiť
Svätoplukovo námestie, poskytnúť chládok
a podporiť stretávanie ľudí v doteraz vyľudnenom srdci Nitry.
Tomáš Holúbek, hovorca Nitry
Foto: Roman Oravec
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Med
Od tohto roku ti pribudol apidomček.
Opíš nám, na čo slúži a ako funguje.

Myšlienku som si doniesol z Ruska počas štúdia na štátnej poľnohospodárskej
univerzite, známej ako Timiriazevská akadémia v Moskve. V Rusku, Kazachstane
a na Ukrajine už dávno existujú vypracované metódy zaoberajúce sa úľovou
terapiou v apidomčekoch (apimoduloch).
Ide o drevenú konštrukciu, ktorá umožňuje ležať priamo na úľoch bez priameho
kontaktu so včelami. Včely totiž vytvárajú
mikrovibrácie a vyžarujú svoje vlastné
biopole, pričom včelia kráľovná (matka) vyžaruje biopole do vzdialenosti 60 – 80 cm,
trúd 60 – 70 cm, včely robotnice 45 – 55 cm
a larvy včiel 35 – 45 cm. Podľa včelárov
z Ukrajiny biopole človeka a včelej rodiny
úzko súvisia. Počas spánku na uľoch dochádza k výmene energie. Ak má včelia
rodina dostatok síl, môže človeka dobiť
energiou bez toho, aby si tým ublížila.
Práve apidomček poskytuje možnosť
stráviť určitý čas vo včelom biopoli.

Sezóna
tekutého zlata
je už v plnom
prúde

V súčasnosti sa venujem dvom projektom
o apiterapii realizovaným na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre,
a to konkrétne „Terapeutické účinky apiterapie vo vysokoškolskom vzdelávaní“
a „Zlepšovanie možností profesionálneho
rozvoja v sektore apiterapie“.

Môj prvý kontakt s týmito dychvyrážajúcimi stvoreniami bol u včelárky pani
Novosadovej, ktorá sa stala mojou mentorkou pri objavovaní sveta včiel a včelárstva.
Ukázala mi, kde včielky bývajú, ako sa o ne
treba starať, čo potrebujú, aké produkty
ponúkajú. To najpodstatnejšie, čo mi ukázala, bol úprimný a láskavý vzťah medzi
včelárom a včelami, ktorý prináša tento
výnimočný koníček. Vtedy som pochopil, že
včelárstvo bude mojím životným poslaním.
Včielky sú síce malé stvorenia, ale ich význam pre prírodu a ľudstvo je nevyčísliteľný.

Ktorý produkt od včiel považuješ
za najlepší?

Od detstva ma fascinoval život včiel a všetko okolo nich. S rešpektom som zhliadal ku
každému včelárovi a obdivoval ich odvahu
a schopnosť porozumieť a postarať sa
o také malé stvorenia.

Včeláreniu sa venujem už 6. sezónu a tento
rok som úspešne dokončil doktorandské
štúdium, kde som sa venoval spotrebiteľskému správaniu pri spotrebe a nákupe
včieleho medu.
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Tieto malé stvorenia nám ponúkajú hneď niekoľko zázračných produktov, a to včelí med,
včelí peľ, pergu, materskú kašičku, propolis,
včelí jed a vosk. Prvé štyri produkty predstavujú energeticky aj nutrične bohaté potraviny
s množstvom liečivých účinkov. Zvyšné tri
produkty majú okrem liečivých účinkov aj
dôležité miesto v prírodnej kozmetike a často
sa využívajú aj v apiterapii. Za najznámejší
a najviac využívaný produkt sa považuje včelí
med, avšak je dôležité poznamenať, že každý
jeden včelí produkt je výnimočný a mal by mať
miesto v každej domácnosti.

Prečo práve med?

Z histórie vieme, že prvým produktom, ktorý
sa cielene zberal od včiel, je samotný včelí

Je ešte niečo spojené s včelárstvom,
čo ťa láka a plánuješ sa tomu
v budúcnosti venovať?

V budúcnosti by som sa chcel zaoberať samotnou apiterapiou a rozvíjať sa týmto smerom, lebo v tom vidím veľký potenciál, ako
pomôcť ľuďom okolo seba. Apiterapeutom
sa môže stať iba lekár, avšak my včelári
sme považovaní za apikonzultantov (poradcov). Koncom roka sa plánujem zúčastniť
týždenného kurzu apiterapie v Rumunsku
na klinike doktora Stefana Stangácia, ktorý
sa považuje za jedného z popredných protagonistov v tejto oblasti.

Pre aké osoby je určený
apidomček?

Je med všetko čo, nám ponúkajú včely? Čo sa skrýva pod
slovom apiterapia a komu slúži apidomček? Odpovede
na tieto otázky nám poskytne mladý nitriansky včelár.
Prečo a kedy si sa rozhodol byť
včelárom?

do kontaktu so včelami, sa odporúča na začiatok stráviť v apidomčeku maximálne
20 – 30 minút.

med. Tento produkt náchádza uplatnenie
nielen v ľudovej medicíne či ako potravina,
ale aj v kozmetike. Včelí med obsahuje
okrem rýchlostráviteľnej prírodnej energie
v podobe glukózy a fruktózy aj množstvo
vitamínov, minerálnych látok (draslík,
vápnik, horčík, v slnečnicových medoch aj
selén), enzýmov, antioxidantov (flavonoidy
a fenoly) a aromatických látok. V ľudovej
medicíne má svoje významné miesto vďaka svojim antibakteriálnym, antioxidačným
a protizápalovým účinkom.

Čo je skryté pod slovom apiterapia?

Apiterapia pochádza z latinského slova
„apis“ (včela) a therapia (terapia) a v preklade znamená liečba prostredníctvom
včiel a včelích produktov. Prvýkrát použil
tento termín Dr. Charles Mraz v roku 1986.
Samotná apiterapia zahŕňa všetky formy
liečenia včelími produktami, či už vo forme prevencie alebo cieleného liečenia.
Najzákladnejšou formou je pitie čaju s medom pri prechladnutí. Medzi menej známe
formy apiterapie patrí inhalácia úľového
vzduchu, medová masáž, ovčelená voda
alebo spánok na úľoch v tzv. apidomčeku.

Apidomček je určený pre
všetkých ľudí, ktorí potrebujú
obnoviť svoje energetické,
fyzické a psychické zdravie.
Zahraničné publikácie uvádzajú, že terapia apidomčekom
je vhodná na liečbu tráviaceho
systému, nervového systému,
srdcovo-cievny a dýchací systém.
Navyše, pobyt v apidomčeku zlepšuje kvalitu spánku a celkovú psychickú pohodu.

Kto by sa mal vyhýbať apidomčeku?

Terapia apidomčekom sa neodporúča
ľuďom s rakovinou a s nádorovými ochoreniami. Pre ľudí, ktorí nedochádzajú často

Ing. Peter Šedík, PhD.
fb.com/MedikSedik

Gastronómia

Jesenné
pokušenie
Káva, čaj alebo čokoláda?
Čomu neviete odolať? Aké
zdravotné benefity prinášajú?
Snáď neexistuje človek, ktorý by nepodľahol aspoň
jednému pokušeniu. My sme ich vybrali rovno 3 a môžete
si ich vychutnať každý deň, sami, s priateľmi, s kolegami,
doma, v práci, na stretnutí, v kaviarni, v čajovni,
v čokoládovni alebo kdekoľvek. Stačí, ak si ich doprajete
v optimálnom množstve, v čo najkvalitnejšej a najčistejšej
podobe a dostavia sa len tie najlepšie účinky.

Káva
•
•

•
•
•
•

obsahuje vysoké množstvo antioxidantov
pomáha chrániť organizmus pred rôznymi chorobami
napr. ochorenie pečene, Parkinsonova choroba,
Alzhaimerova choroba, cukrovka druhého typu,
ateroskleróza a i.
bojuje proti únave
podporuje mozgovú činnosť a športové výkony
urýchľuje spaľovanie tukov
má pozitívny vplyv voči zubnému kazu

Čaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hydratuje pokožku
udržiava zdravé zuby
stimuluje nervový systém
znižuje riziko degeneratívnych ochorení
chráni srdce pred kardiovaskulárnymi chorobami
znižuje krvný tlak a pomáha proti stresu a nervozite
podporuje metabolizmus a spaľovanie kalórií
má pozitívny vplyv na hustotu kostí
rôzne bylinné čaje v závislosti od použitej byliny
podporujú boj proti rôznym chorobám od chrípky,
cez nádchu, kašeľ až po problémy so spánkom
a trávením

Fusakle je značka
originálnych dizajnových
ponožiek, navrhovaná
a vyrábaná s láskou
šikovnými a milými ľuďmi
na Slovensku a v Česku pre
všetkých, ktorí majú odvahu:
byť sami sebou, pomáhať
iným a baviť sa životom.
Prostredníctvom svojich
farebných a lokálnych dizajnov
inšpirovaných našimi reáliami,
históriou a geografiou, ktoré
spájajú to dobré z minulosti
(kvalitu a prepracovanie)
s tým dobrým zo súčasnosti
(nové trendy, farebnosť
a multikulturalita), chcú oživiť
textilnú tradíciu a šikovnosť
našich ľudí.
Vďaka svojej prepracovanosti
(vysoký obsah bavlny,
vyvýšená lýtková časť,
spevnená špička a päta)
a nápaditosti sa stali Fusakle
obľúbenými pre všetky vekové
kategórie – od dospelých,
tínedžerov, deti až po bábätká.
Každoročne prichádzajú
Fusakle s novými tematickými
kolekciami.

Tohtoročným hitom je kolekcia Československých
večerníčkov, ktorá vás prenesie naspäť
do bezstarostných detských čias. Nájdete
v nej obľúbených detských hrdinov, ako sú Bob
a Bobek, Pat a Mat, víla Amálka,
Maťko a Kubko a ďalší.

jesenná

hit

V jesennej kolekcii nájdete
tradičné aj menej tradičné
jesenné vzory, ktoré oživia
váš jesenný outfit a rozveselia
upršané dni.

tatranská
Milovníci slovenských
hôr sa nájdu v Tatranskej
kolekcii. Tatranské Fusakle
zobrazujú najobľúbenejšie
a najnavštevovanejšie miesta
Nízkych a Vysokých Tatier.
S Fusaklami sa môžete
kedykoľvek preniesť na Štrbské
pleso, vyviezť sa na Hrebienok či
brázdiť zjazdovky na Chopku.

Horúca čokoláda
•
•
•
•
•
•

podporuje zdravie srdca a ciev
pôsobí ako afrodiziakum
stimuluje mozgovú činnosť
pomáha proti stresu a nervozite
obsahuje viac antioxidantov ako čaj
má antibakteriálne účinky

Okrem toho majú všetky tri nápoje jednu spoločnú
črtu a tou je, že nás robia šťastnejšími. Preto si
vychutnajte svoju dávku šťastia v niektorej z kaviarní
v OC Mlyny a užívajte si krásny deň.
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obleková
Pánom je určená obleková kolekcia
z bambusového vlákna. Bambusové
vlákno, ktoré je extra jemné, priedušné,
má chladivý efekt a odvádza pot, nezradí
ani po dlhých hodinách na nohách.
Oblekové Fusakle sú tiež vyššie ako
klasické ponožky, a tak si môžete smelo
preložiť nohu cez nohu.

Viac informácií a kompletnú ponuku
nájdete na www.fusakle.sk.

/fusakle.sk

Predajňu FUSAKLE nájdete
v OC Mlyny Nitra
na 1. poschodí.
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Nákupy v Mlynoch

DETSKÁ
Deti sú hravé, malé,
inšpirujúce, bláznivé, plné
energie, veselé, roztomilé,
úprimné a vždy plné prekvapení.
Doprajte im to najlepšie a načerpajte
inšpirácie na roztomilé oblečenie,
doplnky a hry, aby si aj ony užili
radostnú jeseň spolu s vami.

JESENIÁDA
15.
14.

9.
3.
8.
1.

10.
2.
11.
2.

6.

5.
4.
1.
3.

7.
12.

8.
9.
10.

5.
13.

7.
4.

12.

6.

11.

01. LINDEX: Gate na traky, body, čiapka
17,99 € 9,99 € 7,99€
02. LINDEX: Dievčenská tunika ružová
12,99 €
03. LINDEX: Detké pyžamo na zips
15,99 €
04. LINDEX: Chlapčenské ponožky
7,99 €
05. INTERSPORT: Dievčenská súprava PUMA
34,99 €
06. INTERSPORT: Detské topánky do hôr
49,99 €
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07. PREDETI.SK: Gumáky Krtko
08. IDEXE: Dievčenské menčestráky
09. IDEXE: Mikina so zajačikom
10. IDEXE: Dievčenská vesta
11. IDEXE: Deka so zajačikom
12. IDEXE: Ružová čiapka

15,99 €
13,95 €
17,95 €
17,95 €
25,95 €
11,95 €

01. TOYETO: Odrážadlo ružové
02. TOYETO: Odrážadlo lienka
03. INTERSPORT: Detský bicykel GENESIS
04. INTERSPORT: MINI skateboard
05. PREDETI: Detský maznáčik
06. PREDETI: Detské hryzadlo
07. PREDETI: Detská súprava na stolovanie
08. PREDETI: Detský batoh – líška

125,00 €
59,99 €
149,99 €
14,99 €
13,99 €
13,99 €
15,99 €
21,90 €

09. ALBI: Detská hra KVÍDO OBCHOD
10. ALBI: DOBBLE KIDS
11. ALBI: BrainBox DOPRAVA
12. ALBI: Kúzelné čítanie: Môj svet
13. ALBI: Kúzelné čítanie: Básničky z lesa
14. ALBI: Ohrievateľná plyšová sova
15. LINDEX: Hračka ZAJAC

29,99 €
12,99 €
15,99 €
14,99 €
9,99 €
15,99 €
9,99 €
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Divadlo
DAB myslí aj na svojich detských divákov.
V novej sezóne pripravuje hudobnú rozprávku Robin Hood v réžii Jána Luterána.
Príbeh určite zaujme nielen deti, ale aj ich
rodičov a starých rodičov nielen vďaka známej legende i veľkolepej výprave.

Divadlo
Andreja Bagara
Muzikál Tisícročná včela otvorí
jubilejnú 70. sezónu
Divadlo Andreja Bagara (DAB)
v Nitre v septembri otvára svoju
jubilejnú 70. sezónu. Odštartuje
ju obnovená premiéra muzikálu
Tisícročná včela. DAB okrem toho
pre svojich divákov pripravilo
ďalšie štyri premiéry inscenácií,
ktoré na javisko nitrianskeho
divadla prinesú kvalitné umenie
spolu s romantikou i rozprávkou
pre deti a ich rodičov. Okrúhle
výročie DAB oslávi aj veľ kým
galaprogramom a vydaním knihy,
ktorá mapuje sedem desaťročí
jeho fungovania.

Už v septembri sa môžu diváci tešiť na návrat muzikálu Tisícročná včela. DAB ho
po prvýkrát uviedlo v roku 2013 a po premiérach nových výpravných inscenácií

muzikál v roku 2016 dočasne „zamrazilo“.
Výpravná scénická freska vychádzajúca
z magického a fantazijného videnia slovenskej reality znovu vyrozpráva príbeh ságy
rodu Pichandovcov, ich detí, vnukov a pravnukov. „Po takých úspešných inscenáciách
ako S láskou sa neradno zahrávať, Jozef
Mak či Báthoryčka je muzikál Tisícročná
včela zatiaľ poslednou nitrianskou inscenáciou režiséra Martina Kákoša, ktorý v 80.
rokoch pôsobil v DAB ako interný režisér,“
uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.
V jubilejnej sezóne sa do Nitry vracia aj režisér Marián Pecko s hrou, ktorá ponúkne
pohľad na ženu v zložitej životnej a spoločenskej situácii. Pripravovaná premiéra
súčasnej izraelskej drámy Banalita lásky
prináša pohľad na vzťah politickej teoretičky Hannah Arendtovej a filozofa Martina
Heideggera, ktorý hlavná hrdinka rozoberá
cez svoje tri životné obdobia na pozadí udalostí 20. storočia.

Divadlo sa v jubilejnej sezóne vráti aj
k Lorcovej dráme Dom Bernardy Alby,
ktorá má v histórii DAB svoje nezastupiteľné miesto. Dnes už legendárna inscenácia
v réžii Jozefa Bednárika z roku 1979 sa stala
udalosťou sezóny v celom Československu
a ako jediná reprezentovala v roku 1982
československú divadelnú kultúru na medzinárodnom festivale Divadlo národov
v bulharskej Sofii. „V 70. sezóne sme sa
rozhodli ako darček odbornej aj širokej
diváckej verejnosti pripraviť nové uvedenie
tejto inscenácie, ktorá vznikne na základe
prepisu hry z pera mladej českej autorky
Anny Saavedry a v réžii Mariána Amslera,“
povedal J. Dóczy.
Záver sezóny bude patriť dramatizácii
posledného románu Jane Austenovej
Láska slečny Elliotovej. Režisér Ľubomír
Vajdička pripravuje prvú divadelnú adaptáciu
na Slovensku tohto menej známeho románu
slávnej spisovateľky. Jeho snahou je predstaviť inú tvár Austenovej hrdiniek a zároveň
priniesť aj dobový pohľad na Anglicko začiatku 19. storočia, na vzťahy, city, postavenie
žien a sociálne pomery v dobe poznačenej
vojnami Anglicka s napoleonskými vojskami.
Súčasťou jubilejnej sezóny bude aj veľký
galaprogram pri príležitosti 70. výročia založenia divadla s názvom ...už 70 rokov/
Od Jánošíka k pápežovi. „DAB si ním
pripomenie slávne inscenácie, legendárne
piesne, nezabudnuteľné choreografie, ale
najmä známe a obľúbené tváre hercov,
a to všetko v rytme živého orchestra, tanečných čísel, projekcií, ale aj spomienok
známych osobností nášho divadla,“ pripomenul J. Dóczy. Ako doplnil, diváci a fanúšikovia DAB sa môžu tešiť aj na reprezentatívnu publikáciu, ktorú divadlo vydá pri
príležitosti svojho 70. výročia. Budú v nej
zhrnuté dejiny DAB a zároveň prinesie aj
množstvo faktov i viaceré mimoriadne fotografie a dokumenty, ktoré doteraz neboli
nikdy zverejnené.
Aj v novej divadelnej sezóne 2019/2020
bude DAB pripravovať rôzne vzdelávacie
a kultúrne podujatia určené školám, ale aj
širokej verejnosti. Budú to rôzne prednášky,
workshopy a diskusie s hercami a divadelnými tvorcami s názvom Divadlo PLUS,
dramaturgické úvody k vybraným predstaveniam, tvorivé dielne, prehliadky zákulisia
divadla či odborná prax pre študentov umenovedných odborov vysokých škôl.
-dab-
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Ševt

Peračník,

ktorý sadne ako uliaty
Možno sa vám zdá, že je celkom zbytočné debatovať na tému peračníky. Veď aká už je
to veda – vyberiete obľúbený motív dieťaťa, nanajvýš sa rozhodnete, či bude peračník
naplnený alebo prázdny, a máte to vybavené. Časom sa však ukáže, že to s peračníkmi
nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

a ďalšie základné pomôcky. Niekto vám ušetril
námahu a vybral pomôcky za vás. Na druhej
strane si ale treba zvážiť, či dieťa potrebuje
to, čo sa v peračníku nachádza a, naopak,
či v ňom nechýba niečo dôležité, čo bude
potrebovať.
Prázdny vám zas dáva voľnú ruku v tom, že
si môžete sami vybrať, akú značku pomôcok
dieťaťu zaobstaráte. A kúpite naozaj len to, čo
bude dieťa v škole reálne využívať.

Povrchová úprava a materiál

Tých je veru tiež neúrekom… Dôležité je
povedať, že všetky peračníky, ktoré u nás
v ŠEVT-e nájdete, sú, samozrejme z materiálov bezpečných pre zdravie detí. Tie najčastejšie využívané sú:

Dieťa má farbičky rozsypané kade-tade po
taške, zošity zašpinené od atramentu, stružliny
zo strúhadla sú ešte aj v desiatovom boxe…
Prečo? Možno je na vine práve nevhodne
zvolený peračník, ktorý dieťaťu jednoducho
nesadol. A tak to po niekoľkých týždňoch skúšate znova a kupujete iný peračník… Stojí vás
to ďalšie peniaze, čas a aj nervy. Tomu sa dá
ľahko predísť, ak si osvojíte vlastnosti alebo
5 „P“ pre výber toho správneho.

Počet priehradiek, vreciek či
„poschodí“

Ponuka je v tomto smere naozaj široká a je len
na vašom rozhodnutí, čo si zvolíte. V zásade
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platí, že čím je ich viac, tým viac priestoru bude
mať dieťa na uloženie písacích potrieb a iných
pomôcok a tiež väčší počet oddelených
priestorov umožňuje lepšie triedenie. Veľkosť
peračníka treba však tiež prispôsobiť veľkosti
školskej tašky a zvoliť taký, ktorý školák nebude musieť silou tlačiť pomedzi učebnice, aby
vôbec mohol zatvoriť tašku. Najlepšie je preto
peračník kupovať so školskou taškou a doskami na zošity a rovno si tak vyskúšať, či na
všetko potrebné bude v taške dostatok miesta.

Plný či prázdny?
Naplnený peračník má výhodu v tom, že
už nemusíte kupovať zvlášť farbičky, fixky

Polyester – pekne drží tvar, je stálofarebný, zabezpečuje produktu dlhú životnosť.
Canvas – pre priaznivcov prírodných materiálov, často obsahuje rôzne dekoračné
prvky, výšivky a pod. Neoprén – mäkký, poddajný, vodu odpudzujúci materiál. Silikón
„softtouch“ – efektný a veľmi príjemný

na dotyk, absolútne nenáročná údržba.
Plast – ľahko sa udržiava, v prípade zašpinenia je možné ho jednoducho pretrieť
mokrou handričkou. (Ak je peračník z priehľadného plastu, je v ňom pekne vidieť jeho
obsah.)

Pútavý dizajn, motív a štýl
Ak kupujete peračník s dieťaťom, s najväčšou pravdepodobnosťou bude pri výbere
víťaziť obľúbený rozprávkový hrdina alebo
farba, ktorú má školák najradšej, prípadne
zaujímavý prvok, efekt či vzor. Samozrejme,
že je to dôležité, veď dieťaťu sa musí peračník páčiť, musí to byť „jeho štýl“, ak ho má
každý deň s radosťou nosiť do školy. No toto
kritérium by nemalo mať hlavné, ale skôr
poradné slovo pri rozhodovaní.

Praktickosť, funkčnosť
a účel použitia

Na čo všetko bude dieťa peračník využívať –
iba v škole, na krúžku či aj vo voľnom čase?
Čo v ňom bude/potrebuje nosiť? Chlopne,
priehradky, pútka, zipsy, gombíky – budú
dieťaťu vyhovovať? Najlepšie by bolo peračník dať dieťaťu do ruky a nech si ho obzrie
a vyskúša, ako sa s ním manipuluje.

Všetky potrebné veci
do školy a omnoho viac nakúpite
v predajni ŠEVT papiernictvo
v OC Mlyny Nitra na 2. poschodí.

Kino

AD ASTRA
2D, slovenské titulky, Dolby Atmos
Astronaut (Brad Pitt) putuje na koniec slnečnej sústavy, aby našiel
svojho otca a odhalil tajomstvo, ktoré ohrozujú život na našej
planéte. Pri tom odhaľuje tajomstvá, ktoré spochybňujú podstatu
ľudskej existencie a naše miesto vo vesmíre.

od 5. 9. 2019

Réžia: James Gray
Hrajú: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones,
Donald Sutherland, Ruth Negga, Ravi Kapoor

od 19. 9. 2019

TO KAPITOLA 2
2D, slovenské titulky, Dolby Atmos

Jeseň v KINE

V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo
a členovia Klubu looserov spoja svoje sily na mieste, kde to všetko začalo. Prešlo 27 rokov.
Momentálne už dospelí priatelia sa dávno rozišli a žijú svojimi vlastnými životmi. Mike,
jediný, ktorý ostal v ich rodnom meste, zvoláva ostatných členov klubu domov. Hoci sú
poznamenaní hroznými zážitkami z minulosti, musí každý z nich prekonať svoj strach…
a opäť čeliť klaunovi, ktorý je teraz nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým.

ZOMBIELAND 2: RANA ISTOTY
2D, slovenskými titulkami
Herecké hviezdy Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg
a Abigail Breslin sa v pokračovaní kultovej hororovej komédie vydávajú
na cestu naprieč postapokalyptickou Amerikou. Cestou budú mať dočinenia
s novými, vyvinutými druhmi zombie aj ďalšími preživšími, no najväčšou
výzvou bude nezblázniť sa z ich svojskej provizórnej rodiny.

Réžia: Andy Muschietti
Hrajú: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Sophia Lillis, Finn
Wolfhard, Javier Botet, Jaeden Lieberher, James Ransone, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer,
Jeremy Ray Taylor

od 24. 10. 2019

ANGRY BIRDS
VO FILME 2
3D, 2D so slovenským dabingom

od 19. 9. 2019

Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných
nepriateľov Krochkáčov existuje aj záhadný tretí
ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých
novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, musia sa
odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z najhorších
nepriateľov je tak ešte horší tím...
Réžia: Thurop Van Orman, John Rice

Réžia: Ruben Fleischer
Hrajú: Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin,
Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson

SNEŽNÝ CHLAPEC
3D, 2D so slovenským dabingom
Keď jedno obyčajné dievča nájde na streche svojho
domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne sa, že
mu pomôže nájsť cestu domov do Himalájí, netuší, že
ju čaká neuveriteľná cesta plná dobrodružstva, čarov
a nezabudnuteľných zážitkov.
Réžia: Jill Culton, Todd Wilderman

od 24. 10. 2019

RAMBO: POSLEDNÁ KRV

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

2D, české titulky
John Rambo sa konečne vrátil domov. Usadil sa na ranči
Arizone a démonov zo svojej zabijackej minulosti sa
snaží vyhnať pokojným životom kovboja v americkom
zapadákove. Nájde si aj niekoľko ľudí, ktorých má rád
a na ktorých mu záleží. Má šancu dosiahnuť vnútorný
pokoj. A práve obyčajný pocit, že má konečne pre čo žiť,
ho neľútostne vráti tam, odkiaľ sa snaží utiecť. Do sveta
zabíjania.

2D so slovenskými titulkami, Dolby Atmos
Po dni zúčtovania prichádza nový deň. Linda Hamilton a Arnold
Schwarzenegger sa vracajú vo svojich ikonických úlohách.
Réžia: Tim Miller
Hrajú: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis,
Natalia Reyes, Gabriel Luna, Brett Azar

od 19. 9. 2019

Réžia: Adrian Grunberg
Hrajú: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio
Peris-Mencheta, Óscar Jaenada, Louis Mandylor
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od 31. 10. 2019

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

Knihomoli,

na scénu
Kniha nie je len bezvýznamným
súhrnom listov. Kniha je príbeh, kus
života a možnosť oddychu.

UŽ 10 ROKOV MEDZI VAMI
ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

LOUNGE CAFFE & BAR nájdete v OC Mlyny Nitra
na 1. poschodí.

Vďaka čítaniu kníh si zlepšujete pamäť, rozvíjate svoj mozog a fantáziu, viete sa lepšie
sústrediť, ste empatickejší, zredukujete si
stres, posilňujete komunikačné schopnosti
a rozširujete si slovnú zásobu.
Práve jeseň nám ponúka úžasný priestor na
čítanie, dni sú kratšie, studenšie, upršanejšie, pri knihe vždy nájdete pokoj a chvíľku
pre seba samých. V tomto období je vhodné
presedlať z letných románov s plytkým, na
leto postačujúcim dejom, k literatúre, ktorá
poukazuje na históriu, krutosť, lásku, nádej,
odhodlanie, motiváciu, utrpenie, ale hlavne
poukazuje na holý život. Knihy, ktoré vám

ukážu, ako žili ľudia v minulosti, ako sa im
zo dňa na deň menil život, ako prišli o svoj
majetok, o svoje deti, celé rodiny, jednoducho o všetko, ale napriek tomu nestratili
samých seba. Knihy hovoriace o krutosti
ľudí, o obludnom ponižovaní a o zábave
a získavaní moci na úkor obyčajných ľudí.
Hlavnou témou týchto kníh je koncentračný
tábor. Knihy, ktoré sú vyobrazené na obrázku, dokonalo poukazujú na všetko, čo sa
v tých časoch dialo. Ak sa ich rozhodnete čítať, tak to bude zrejme prvá kniha, ktorú budete musieť po niekoľkých stranách čítania
zavrieť, nie preto, že by bola príliš únavná
alebo nudná, ale preto, lebo budete musieť
rozdýchať to, čo sa v nej dozviete. Je dosť
možné, že vás bude mozog presviedčať
o nereálnosti napísaných slov vzhľadom
na krutosť daných riadkov. Pri zamýšľaní

sa nad riadkami v tejto knihe podľahne
slzám aj tvrdšia povaha. Napriek tomu by
knihy s touto témou mali čítať všetci, aby
videli nielen krutosť, ale aj odhodlanie bojovať a prežiť, aby zistili, čo je to motivácia
žiť. Všetky tri knihy z obrázku sú príbehmi
mladých odhodlaných ľudí, v ktorých nájde inšpiráciu každý. Knihy sú veľmi dobre
napísané, ale ich príbehy budú zrejme to
najsilnejšie, čo ste kedy čítali.
Ak ešte nie ste pripravení na knihy s témou
koncentračných táborov, tak siahnite po literatúre, ktorá je blízka vášmu srdcu, nekupujte si knihy bezhlavo, nechajte si poradiť
v kníhkupectve Panta Rhei na prvom poschodí, aby neboli knihy len priestorom na
prach na poličke, ale mali skutočný význam
a zmysel vo vašom živote.
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Cestovanie

zaujímavosti

o Spojených
arabských emirátoch

VEDELI STE, ŽE...
...boli asi pred polstoročím iba
vyprahnutou púšťou, ktorú obývali
beduíni, príslušníci arabských
nomádskych kmeňov?

...najväčší koberec na svete sa
nachádza v Mešite šejka Zayeda
v Abú Dhabí, ktorá je vskutku
architektonickým skvostom?

Táto krajina bola radikálne zmenená v 60.
rokoch 20. storočia vďaka objavu obrovského nerastného bohatstva. Zásoby ropy
a zemného plynu urobili zo Saudských
arabských emirátov jednu z najbohatších
krajín sveta, ktorá je v súčasnosti symbolom
luxusu a blahobytu.

Koberec je utkaný z jedného kusa, má neuveriteľných 5627 m² a váži až 47 ton!
...Dubaj je držiteľom 35 rekordov zapísaných v Guinessovej knihe rekordov?
Napríklad k nim patrí aj najväčšie zhromaždenie ľudí s rovnakým menom, ktoré sa
uskutočnilo v roku 2005 a naraz sa tu stretlo
1500 Mohamedov.

...tam nepoznajú nezamestnanosť?
A to vďaka zákonu, podľa ktorého musí
minimálne 51 % kapitálu každej obchodnej
spoločnosti patriť domácemu obyvateľstvu.
Domáci pracujú najmä v štátnej správe,
súdnictve alebo sú členmi predstavenstiev
v rôznych finančných a ekonomických organizáciách. V oblasti služieb a v stavebníctve
zasa pracujú výhradne cudzinci.

Cestovnú kanceláriu KOALA TOURS
nájdete v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.

Navštívte nás v obchodnom centre Mlyny Nitra – nachádzame sa na prízemí, jednotka č.139

