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Vitaj, jeseň! S poslednými teplými slnečnými lúčmi prichádza obdobie, 
ktoré síce prináša nižšie teploty a kratšie dni, ale dáva nám možnosť 
vychutnať si úplne iné veci. Nové trendy, módne vrstvenie, teplé voňavé 
nápoje, krásne sfarbenú prírodu a veľa iného.

Kto rád nakupuje, má sa túto jeseň na čo tešiť. Od 22. do 25. októbra si 
totiž u nás môžete užiť nákupný festival a uloviť si tak niečo z nových 
kolekcií v exkluzívnych zľavách. Viac o akcii sa dočítate na nasledujúcich 
stranách.

Počas leta sme pre vás otvorili známu kaviareň Starbucks. Ak ste ešte 
neochutnali ich výbornú kávičku, teraz je ten správny čas, lebo v ponuke 
majú aj výnimočné jesenné variácie. U nás vyhráva Pumpkin Spice 
Latte. Počuli sme, že začínajú aj s prípravou palaciniek, na ktoré sa veľmi 
tešíme.

Máme pre vás aj ďalšie novinky v podobe zaujímavých novootvorených 
prevádzok. Jednou z nich je Sofia Jewelry, ktorá patrí medzi najväčšie 
obchodné siete so šperkami na slovenskom trhu. Predajňu u nás nájdete 
na 1. poschodí. Na rovnakom poschodí máme aj nový predajný stánok 
slovenského mobilného operátora 4ka. Pripravujeme i ďalšie novinky, 
o ktorých vás budeme včas informovať.

Naďalej robíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili bezpečne, ale 
zároveň prosíme i vás, aby ste boli zodpovední a dodržiavali všetky 
opatrenia. Vopred vám za to ďakujeme.

Nateraz želáme pohodové čítanie a príjemné nakupovanie.

Editoriál
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Jessnné zľavy

S jesenným vydaním 
časopisu Redendez-vous 
Fashion prichádzajú 
aj SKVELÉ JESENNÉ 
NÁKUPY v obchodnom 
centre Mlyny.
Predstavujeme vám 
zoznam zliav, ktoré si 
budete môcť vychutnať 
od 22. do 25. októbra 
2020 v OC Mlyny Nitra. 
Výmenou za priložený 
poukaz získate 
na infopulte zľavovú 
knižku s nasledovnými 
zľavami:

1. A3 SPORT
-20% na nezľavnený 
tovar

2. ALBI
-20% na nezľavnený 
sortiment

3. ALPINE PRO
-20% na nezľavnený 
tovar

4. BAGGER
-25% na celý sortiment 
(na zľavnený tovar -10% 
navyše).

5. BENU
-25% pri kúpe 2 kusov 
produktov Eucerin, VICHY, 
LA ROCHE-POSAY, CeraVe 
a švajčiarskej kozmetiky 
Skincode

6. BENU
-25% na sortiment 
produktov značiek Avène, 
A-DERMA, ELANCYL, 
KLORANE a KLORANE Bébe

7. BENU
-25% pri kúpe 2 a viac 
kusov produktov Bioderma

8. BEPON 
-20% na nezľavnený 
sortiment

9. BLAŽEK 
-20% na celý nákup

10. BRLOH
-15% na kompletný 
sortiment merchandise 
(zberateľské figúrky, herná 
móda, herné doplnky).

11. BUSHMAN
-20% na nezľavnenú 
kolekciu a doplnky

12. C&A  
-20% na celý nákup

13. CARWELLNESS
-15% na všetky programy

14. CCC
-25% na nezľavnený 
tovar

15. CURAPROX 
zubná pasta BE YOU zdarma 
pri nákupe nad 20 €

16. DATES MOBILE
-20% na neoriginálne 
príslušenstvo a 10% na 
originálne príslušenstvo

17. DEICHMANN
-10% na všetky 
nezľavnené kabelky

18. DENIM STYLE 
HOUSE
-20% na nezľavnený 
tovar

19. DERMACENTER
dokonalé pery za 190 €

20. DETSKÝ KÚTIK TIME 
OUT
-25% na vstup dieťaťa do 
kútika

21. DETSKÝ KÚTIK TIME 
OUT
1+1 espresso 
zdarma

22. DEVA DELIKATES
-10% na celý sortiment

23. DEVERGO-
SUPERDRY-CONVERSE
-20% na kolekciu 
DEVERGO

24. DORMEO
-20% na všetky produkty

25. ECCO
-20% na obuv a kabelky

26. FANN PARFUMÉRIE
zľava 15 € pri nákupe 
nad 60 €

27. FAXCOPY
-30% na fotodarčeky

28. FUSAKLE
-20% na ponožky

29. GALLERY
-20% 
na kolekciu jeseň 2020 pri 
nákupe nad 100 €

30. GATE
-20% na všetko 
nezľavnené

31. HAVLÍK APOTEKA
5+1 pri nákupe pleťových 
masiek

32. HUMANIC
-20% na celý nákup

33. INTERSPORT NITRA 
-20% na novú kolekciu 
lyžiarskeho textilu

34. INTIMISSIMI
-20% na módnu kolekciu

35. KENVELO-TIMEOUT-
LEE COOPER
-30% na novú kolekciu 
jeseň/zima 2020

36. KLENOTY TREND
-20% na oceľové 
strieborné šperky značky 
Klenoty Trend
-10% na zlaté 
a briliantové šperky 
a značkové hodinky a šperky

37. KLENOTY 
TREND – PANDORA 
1 produkt – 10%  
2 produkty – 20%  
3 a viac produktov – 30%

38. LARA BAGS
-30% na celý sortiment

39. LINDEX 
-20% na novú kolekciu

40. MANUFAKTURA
-20% na kozmetiku, 
darček k nákupu nad 40 €

41. MAX LEATHER 
-25% na celý sortiment
- 70% na vybrané kožené 
bundy

42. MCDONALD´S
veľké McMenu + sendvič
za 7 €

Skvelé 
jesenné nákupy



Lekáreň

For Men

CreativeNitra

43. MCDONALD´S
káva z McCafé 
za 1,2 €

44. NAPAPIJRI
-20% na novú 
kolekciu

45. OFFICE SHOES
-20% na vybrané 
modely, na nový 
sortiment

46. OPTIKA MANIA
-40% až -70%  
na slnečné okuliare

47. ORSAY 
-20% na celý nákup, 
ak nie ste členom 
ORSAY KLUBU
-25% na celý nákup, 
ak ste členom ORSAY 
KLUBU

48. OXALIS
-20% na celý 
sortiment

49. OZETA
-20% na celý 
nezľavnený tovar pri 
nákupe nad 150 €

50. PANTA RHEI 
-20% na knižný 
a doplnkový sortiment 
pri nákupe nad 20 €

51. PANTA RHEI 
CREATIVE
-15 % na kreatívny 
a hobby sortiment pri 
nákupe nad 15 €

52. PC EXPRES 
-25% na 
nákup mobilného 
príslušenstva
 -10% na servis 
mobilného zariadenia

53. PINKY CLUB
-20% na celý 
sortiment

54. PLANET PARIS
-30% na všetko

55. PLANET PARIS 
FOR MEN
30% na všetko

56. PREDETI.SK 
-15% na vybrané 
značky

57. PROFIMED
-20% na prestížne 
značky alebo línie 
značiek

58. PUPA MILANO
-30% na celý 
sortiment

59. QUICKSILVER
-50% na každý 
druhý kus

60. ROBEL
-20% na vybraný 
tovar

61. SOFIA
-10% na hodinky 
všetkých značiek

62. SOFIA
-20% na strieborné 
šperky Sofia
-10% na zlaté 
šperky Sofia

63. STARBUCKS 
1+1 zdarma na 
Cappuccino Grande/  
Caffé Latte Grande

64. ŠEVT
-15% na celý 
sortiment

65. TAKKO 
FASHION 
-20% na všetok 
tovar

66. TESCOMA
-25% na všetky 
panvice
-20% na ostatný 
nezľavnený tovar

67. TEZENIS
-20% na všetko

68. TCHIBO
2 ks – 10%, 3 ks – 15%, 
4 ks – 20%, 5 a viac 
ks – 25%

69. TOYETO
zľava 7 € pri 
nákupe vnímavých 
hračiek TOYETO nad 
30 €

70. TRIUMPH
-40% na každý 
druhý kus

71. WRANGLER 
LEE
-20% na novú 
kolekciu

72. YVES ROCHER
-40% na 1 
kozmetický výrobok 
podľa výberu

Poukaz platí  
do vyčerpania  
zásob na jeden  
kus zľavovej knižky, 
ktorú získate  
jeho výmenou  
na infopulte  
od 22. do 25. októbra 
v čase od 9.00  
do 21.00 h. 
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Módne trendy



Jesenné 
trendobranie 
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Obehli sme svoje obľúbené obchody, 
prezreli si výklady a potom sme si sadli 
s kávou na lavičku a pozorovali ruch 
Mlynov. Tlieskame. Nosí sa všetko a naj 
trendom jesene 2020 je ODVAHA. A aby 
jej bolo v uliciach ešte viac… 
 
… skočme do novej sezóny ľahko a ak to dokážeme, 
bez starostí. Pokiaľ ide o robustné chunky tenisky, 
sme si isté, že sa budú nosiť naďalej, aj v októbri, aj 
na jar, tak neváhajte a berte. Či budú hravé a farebné 
alebo sa rozhodnete pre umiernené biele či pastelové 
prevedenie, je už na vás, ale garantujeme, že outfity 
zladíte jedna radosť. My sme nechali srdce pri 
modeloch ECCO CHUNKY, lebo sú pri svojej veľkosti 
ľahké a neuveriteľne pohodlné. Vezmite si ich alebo 
nejaké podobné veľké sestričky k džínsom a oversize 
kabátu alebo nežným, strohým či košeľovým šatám. 

 Keď sa povie pletená vesta, človek má pred očami 
kúsok, ktorý nosil naposledy na základke a aj to 
nie dobrovoľne. Neboli by ste povedali, že TO opäť 
budete na seba navliekať, že? Ale vec sa má tak, 
že napríklad v Škandinávii ženy vesty – pleteniny 
vôbec – nosia jedna radosť. Vkus Švédok uznávame. 
A tak zVESTUjeme, že dizajnéri vestičky najradšej 
ladia so sukňami a vysokými čižmami v rámci hry 
na pánsky štýl, čo vyzerá veľmi k svetu. Krááásne 
pletené svetre v tlmených farbách či nadrozmerné 
roláky vždy chodíme hladkať do Lindexu, obzvlášť 
kúsky, v ktorých je nakombinovaná vlna s alpakou. 
Luxus, čistá rozmaznávačka! Nebojte sa a kúpte 
si niečo, čo vám vydrží. Ozaj, sveter sa teraz nosí 
aj namiesto šálu, uviažte si ešte jeden okolo krku 
a povýšte ho na šál.

Onedlho budete odkladať džínsovú bundu na vešiak 
a premýšľať, či si zaslúžite novú teplejšiu jesennú 
bundu. Odpoveď je, že si zaslúžite. My len toľko, že aj 
tie vlaňajšie blejzre, bundy, saká a kabáty obstoja, ak 
im však doprajete nový styling. Kabátiky, saká aj bundy 
s dĺžkou pod zadok sa nosia prepásané. Miláčikom 
ostávajú límce z umelej kožušiny. Krátka letecká 
bunda olemovaná nejakým „zvieratkom“ sa pýta do 
ulíc. Tak ju vyvenčite! :) 

Ešte čosi k spomínanému lovu na opasok. Bez 
veľkého váhania siahnite po trblietavých kameňoch, 
perlách, sakrálnych motívoch. Do módy sa s pompou 
vrátili kríže a človek nikdy nevie, ako dlho to potrvá. 
Tiež opulentné reťaze okolo pása ako z rokov 
deväťdesiatych. Opasky majú opäť obrovské spony. 
Ak by ste si chceli v tejto sezóne kúpiť len jeden 
opasok, prihovárame sa za široký červený alebo 
vínový. Vínová si krásne rozumie napríklad so šedou, 
budete žiariť doďaleka. 

Vieme, že ste sa už veľmi tešili, keď si cez romantické 
šaty budete môcť prehodiť koženú bundu alebo 
rovno kabát. A tie časy sú tu. Super je aj to, že vzory 
na šatách sú stále absolútne in, takže stačí zaloviť 
v skrini. Pravda, zmenila sa nám farebná paleta, 
lebo základom jesenných šiat je hnedá a jej odtiene. 
Ak vám nepristane, nič sa nebojte, v ponuke je aj 
staroružová či zelená, zbadali sme aj tigra, aj kvietky, 
aj káro. Krk je na jeseň cudne zakrytý, návrhári sa 
hrajú s golierikmi a stojačikmi, ešte ich to neprestalo 
baviť ani s naberanými rukávmi. O čipke sa rozširovať 
nebudeme, stále sú jej plné pulty. Vezmite si teda šaty 
s čipkovanou aplikáciou, hoďte na seba veľký kabát 
a obujte si masívne topánky na platforme, pretože 
kopytá sú späť a my s tým nič nenarobíme. Takto 
obstojíte v práci aj na vinobraní s kamarátmi. 

Za STÁLICU JESENE vyhlasujeme džínsovú košeľu. 
Neformálna kamoška bielej košele, ktorú sme si 
ukradli z pánskeho šatníka a ani sa za to nehanbíme, 
si zaslúži krátku meditáciu o tom, AKO ju nosiť. 
Najprv zbúrajme mýtus, že by sme ju mali spárovať 
s džínsami, ktoré sa odtieňom približujú k farebnému 
tónu košele. S týmto sa netrápte. Džínsová košeľa 
vyzerá neskutočne napríklad v kombinácii s čiernymi 
džínsami a čiernymi vybíjanými topánkami. Alebo 
s rozviatou kvetovanou či plisovanou sukňou 
a lodičkami. Alebo so vzorovanými nohavicami 
a mokasínami. Majte od svojej džínsovej košele 
vyššie očakávania a ona vás prekvapí. 

P.S. Nosíte okuliare? Pozháňajte si v bižutérii retiazku 
na okuliare, akú nosievala vaša pani učiteľka, 
len OVEĽA čačanejšiu. Je to jesenný must have 
a myslíme to vážne. :)
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Fotonákupy

01.  POLOKOŠEĽA – BLAŽEK – 119,00 €
02.  VESTA – BLAŽEK – 99,00 €
03.  SAKO – BLAŽEK – 319,00 €
04.  SVETER – C&A – 19,99 €
05.  OPASOK – C&A – 14,90 €
06.  DŽÍNSY GREENSBORO REGULAR 

STRAIGHT – WRANGLER • LEE – 85,99 €

07.  KOŠEĽA – NAPAPIJRI – 91,99 €
08.  LADVINKA – NAPAPIJRI – 40,99 €
09.  KNIHA KRÁĽOVSTVO – PANTA RHEI – 17,90 €
10.  PARFÉM BVLGARI MAN GLACIAL ESSENCE 

100 ml – FANN PARFUMÉRIE – 117,00 €
11.  PÁNSKE HODINKY DANIEL 

WELLINGTON – SOFIA – 159,00 €

12.  PÁNSKE PONOŽKY – FUSAKLE – 7,90 €
13.  RÚŠKO – FUSAKLE – 7,90 €
14.  CHUNKY TENISKY PÁNSKE – ECCO – 149,95 €
15.  PÁNSKA PEŇAŽENKA – BUSHMAN – 39,90 €
16.  POHÁR – BUSHMAN – 19,90 € 
17.  TAŠKA – BUSHMAN – 135,90 € 
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Jesenné inšpirácie
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01.  DÁMSKA BUNDA – PLANET PARIS – 45,00 €
02.  DENIMOVÁ KOŠEĽA – ORSAY – 27,99 €
03.  DÁMSKY OPASOK – ORSAY – 6,99 €
04.  MODRÝ PLETENÝ PULÓVER – LINDEX – 39,99 € 
05. PREŠÍVANÁ VESTA – LINDEX – 39,99 €
06.  KÁROVANÉ NOHAVICE – LINDEX – 39,99 €
07.  ŠÁL – LINDEX – 14,99 €
08.  KLOBÚK – C&A – 19,99 €
09.  RUKAVICE – C&A – 9,99 €
10.  SEMIŠOVÁ SUKŇA ZELENÁ – GATE – 15,98 € 

11.  ZELENÉ PANČUCHY LUCID STYLE –  
BEPON – 14,99 €

12.  KNIHA ĽÚBOSTNÉ LISTY 
Z MONTMARTRE – PANTA RHEI – 13,50 €

13.  PARFÉM – MONT BLANC SIGNATURE –  
90 ml – FANN PARFUMÉRIE – 85,00 €

14.  SVIEČKA VEĽKÁ – PEČENÉ 
JABLKO – ALBI – 19,99 €

15.  PEŇAŽENKA FURLA – SPELL – 165,00 €

16.  KABELKA TORY BURCH KIRA CHEVRON 
CONVERTIBLE – SPELL – 495,00 €

17.  NÁRAMOK CALVIN KLEIN – KLENOTY 
TREND – 152,00 €

18.  PRSTEŇ LUXURY DIAMONDS – KLENOTY 
TREND – 344,00 €

19.  DÁMSKE HODINKY OLIVIA BURTON –  
SOFIA – 129,00 € 

20.  VELÚR ČIŽMIČKY HÖGL  – HUMANIC – 140,00 €
21.  CHUNKY TENISKY DÁMSKE – ECCO –  

139,95 €
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Budem školák  
Zápis do školy je veľká 
udalosť. Pre deti, ale i rodičov…
Tento rok však prebiehali zápisy 
do 1. ročníka inak ako zvyčajne. 
Niektoré školy zvolili online 
systém zapisovania svojich 
budúcich žiakov, iné robili zápisy 
s rodičmi osobne, v oboch 
prípadoch sa to však uskutočnilo 
bez prítomnosti detí.

Malí škôlkari tak nemali možnosť zažiť 
tú vzácnu atmosféru, učitelia si nemohli 
preveriť drobnými úlohami pripravenosť 
detí na vstup do školy a rodičia zas 
nedostali spätnú väzbu o tom, či sú ich 
ratolesti na školu pripravené a na čom ešte 
treba prípadne popracovať.

Niektoré materské školy posielali svojim 
zverencom zadania a úlohy aj počas 
obdobia, keď museli mať zatvorené, aby 
si i doma precvičovali svoje zručnosti 
a prehlbovali vedomosti potrebné pred 
nástupom do školy. Či už s vami vaša 
materská škola bola v takomto kontakte 
alebo nie, aj sami si môžete preveriť 
znalosti vašich predškolákov pomocou 
materiálov, ktoré sú presne na to určené.

Domáce precvičovanie
Úplnou novinkou z našej dielne je 
praktická príručka Budem školák, ktorej 
cieľom je pomôcť rodičom získať určitý 
prehľad, čo by mal predškolák ovládať 
a ako ho pripraviť na zápis. Ide o súhrn 
jednoduchých a hravých úloh, ktoré by 
malo dieťa vo svojom veku zvládnuť. 
Každá strana obsahuje zadanie úlohy 
a následne vysvetlenie pre rodiča, čo sa 
danou úlohou sleduje.

Nakresliť postavu, povedať básničku, 
vedieť sa predstaviť, pomenovať základné 
geometrické tvary, dni v týždni, ročné 
obdobia, poskladať obrázok, ukázať, čo 
je väčšie, menšie, hore, dolu, uprostred, 
vypočítať elementárne matematické 
príklady či napísať svoje meno – to 
všetko a ešte viac si predškolák môže 
precvičiť pomocou tejto hravej obrázkovej 
publikácie. Rodič zároveň získa prehľad 
o tom, čo dieťa ovláda a čo potrebuje ešte 
dobehnúť. Letné mesiace na to poskytujú 
ešte dostatok času, aby dieťa bolo na 
september naozaj pripravené.

Unikátnou pomôckou pre predškolákov 
sú pracovné listy Predškoláčik z edície 
CREO. Materiál je určený na opakované 
použitie, lebo obsahuje 40 stierateľných 
strán s pripravenými cvičeniami a úlohami 
na rozvoj základných poznatkov: 
z logického myslenia (strany 1 – 10), 
kreslenia a písania (strany 11 – 26), 
matematiky (strany 27 – 40). Na písanie 
doň sa používajú klasické fixky na biele 
tabule, na kreslenie sa môžu použiť aj 
voskové farbičky. Vďaka stierateľným 
listom ho dieťa môže používať 
takpovediac donekonečna, keďže to, 
čo sa mu nepodarí alebo nepáči, zotrie 
a urobí znova. Prípadne môže pomôcka 
poslúžiť o pár rôčkov mladšiemu 
súrodencovi. 

Ako sa hovorí, všetko treba robiť 
s mierou, to platí aj pre domáce učenie 
a precvičovanie. Obzvlášť sa to týka 
menších detí… Aby ste prílišnou aktivitou 
nedocielili namiesto radosti z niečoho 
nového to, že deti budú znechutené zo 
školy ešte skôr, ako do nej vôbec nastúpia. 
Na školu sa majú predsa tešiť. 

10

Budem školák
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Predajňu ŠEVT nájdete 
v OC MLYNY Nitra  

na 2. poschodí.

Kúpite v predajniach ŠEVT  
papiernictvo alebo online tu: 
objednaj.si/pracovne_zosity
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Staré divadlo

Bábkoherec Simon Fico je 
jednou z najnovších akvizícií 
Starého divadla Karola Spišáka 
v Nitre. Po štúdiu bábkoherectva 
na VŠMU v Bratislave sa objavil vo 
viacerých úspešných divadelných 
projektoch. Herec v rozhovore 
okrem iného porozprával o svojej 
ceste za štúdiom herectva 
či o tom, ako sa popasoval 
s náročným ovládaním bábok. 

Štúdium bábkoherectva bolo to, čo 
ste chceli vždy študovať, alebo ako 
sa z mladého človeka človeka stane 
bábkoherec? 
Moja herecká cesta začínala v škole Ludus, 
kde som spoznal mnoho hercov/pedagógov. 
Vedel som, že niektorí z mojich pedagógov 
v Luduse boli bábkoherci. Niekedy to 
verejnosť nevie, že veľa známych osobností 
z televízie a rozhlasu majú vyštudovaný 
práve tento odbor. Škola je viac-menej na 
to, aby vám ukázala viacero možností a dá 
vám možnosť spoznať svojich budúcich 
kolegov. Je síce pravda, že ešte v deň 
vypisovaniaprihlášky na VŠMU som stále 
nevedel, čo napíšem do kolónky odbor. 
Pôjdem na réžiu, scénografiu alebo 
herectvo? Môj starší kolega (vtedy zatiaľ len 
môj pedagóg) Kamil Kollárik mi pomohol 
rozhodnúť sa. Ako bábkoherec si môžeš 
bábky vyrobiť sám a budeš zároveň aj 
scénografom. Hru si napíšeš tiež sám 
a budeš režisérom. Keď im prepožičiaš svoj 
hlas, staneš sa aj hercom. Voľba bola jasná, 
budem bábkohercom. 

Dnes bábky nielen vodíte, ale aj sám 
vyrábate. Ako sa človek dostane 
k výrobe bábok? 
Niekto chodí na ryby, niekto háčkuje 
a niekto zas hľadá pokoj vo svojej dielni pri 
vyrezávaní a maľovaní bábok. Vždy som 
bol technický typ. Už ako 6-ročný som na 
maminom stroji ušil svoju prvú peňaženku. 
Každá bábka má v sebe svoju originálnu 
technológiu. Podľa toho, čo bude bábka 
vo svojom výstupe potrebovať. Nie každá 
bábka potrebuje napríklad hýbať nohami, 
keď sedí za stolom, nohy ani nepotrebuje. 

Pracujete na rôznych projektoch 
pre deti. Aké je to hrať pre detského 
diváka?
Náročné. Detský divák je kritický a viac-
menej nemá zábrany. Nerobí mu problém 
v polovici predstavenia úprimne zakričať, 
čo si myslí. Interakcia v detskom divadle 
je neporovnateľne väčšia ako s divákom 
dospelým. Z detského publika ide 
neskutočne veľké množstvo úprimnej 
čistej energie. Jednoducho, keď držia 
šuhajovi palce, princezná by mala byť 
zachránená a taký poriadny kopanec do 
zadku šuhajovho nepriateľa často odmenia 
bujarým smiechom. 

V čom je práca v kamennom 
bábkovom divadle iná?
Ak narážate na rozdiel medzi putovno-
kočovným a kamenným divadlom, je 
to pre mňa hlavne v príprave scény 
a techniky. Konečne mám čas na seba. 
Pred hereckým výstupom sa potrebujem 
koncentrovať. Scéna je postavená 
a nasvietená technikmi, zvukár príde za 
mnou zapojiť mikroport. Kostýmy čakajú 

Simon 
Fico 
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krásne voňavé, pripravené na vešiačikoch. Na 
rozdiel od putovných projektov, kde si väčšinou 
scénu stavajú a zvuk zapájajú herci sami. 
V škôlke postaviť, odohrať, zložiť a často hneď 
vo vedľajšej škôlke urobiť to isté, potom ešte aj 
odšoférovať, vyložiť v sklade, až potom domov 
alebo na skúšku.

Spomínate si na svoje prvé predstavenie, 
v ktorom ste hrali s bábkami?
Áno, bolo to pred prijímačkami. Bábky som už 
mal hotové, ale nevedel som čo s nimi. Bolo 
zábavné vymýšľať uletený príbeh, ktorý by 
zapôsobil na porotu. No nakoniec sa podarilo.

Čo vás na práci herca baví najviac?
Keď hráte a prekvapíte kolegu niečím novým, 
s čím nerátal. Ten pohľad, keď sa na vás 
pozrie, a v očiach mu vidíte, že rozmýšľa, ako 
sa z toho dostane (smiech).

Samozrejme, keď sa divákovi predstavenie 
páči. Nielen tomu detskému. Bábkoherec 
nesmie zabúdať na to, že rodič nie je iba 
sprievod dieťaťa, ale v prvom rade divák. 
Predstavenia bývajú plné dvojzmyslov, ktoré 
dieťa nemôže pochopiť, ale baví sa, lebo sa 
baví otecko či maminka.

Opíšte nám váš typický herecký deň? 
Na rozdiel od činohry, ktorá hrá väčšinou 
večer, my hráme ráno. Hlas je zastrený, a tak 
rozospievanie v sprche nazvime rituálom. 
Popri rannej káve väčšinou vybavujem maily, 
zlaďujem svoj diár a termíny. Potom väčšinou 
odohrám predstavenie, po ňom skúška, 
niekedy dabing, alebo odučím hodiny herectva 
na škole.

Keď si teda konečne nájdete voľný čas, 
čomu sa venujete? 
V zime čo najčastejšie v horách na snehu 
na snowboarde, alebo sa štverám pomaličky 
hore splitboardom (skialpový snowboard) 
s muzičkou v ušiach. V období skúšania novej 
hry si však scenár nahovorím na diktafón 
a učím sa ho. V lete väčšinou na vode, milujem 
wakeboarding, odporúčam, aby si ho všetci 
vyskúšali. 

Ako vidíte budúcnosť bábkového divadla?
V bábkovom divadle by sa mala určite začať vo 
väčšej miere používať robotika. Sofistikované 
technológie by umožnili bábkohercom posúvať 
hranice bábkarskej techniky a umocnili mágiu 
tohto umenia. 

A ešte posledná otázka, na čom 
momentálne pracujete? 
V sezóne 2020/2021 Staré divadlo Karola 
Spišáka oslavuje 70. výročie, a tak 
pripravujeme zaujímavé projekty s režisérom 
Zákosteleckým a režisérom Formanom, no viac 
už neprezradím. 

Autor: Fero Železný
Foto: Michal Lachkovič

„Niekto chodí na ryby, 
niekto háčkuje 

a niekto zas hľadá 
pokoj vo svojej dielni 

pri vyrezávaní  
a maľovaní bábok.“



Je
se

ň 
v
KI

NE

Plánovaná premiéra: 
november 2020
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Kino

WONDER WOMAN 1984
2D, 2D Atmos, 3D, 3D Atmos so slovenskými titulkami
V novom filmovom dobrodružstve mocnej komiksovej hrdinky sa posunieme 
do osemdesiatych rokov a budeme spolu s ňou čeliť dvom novým 
nepriateľom – Max Lordovi a Gepardici (The Cheetah). V réžii Patty Jenkins 
sa na plátna kín vracia Gal Gadot v ikonickej úlohe Wonder Woman, ale aj 
Chris Pine ako Steve Trevor, Robin Wright ako Antiope a Connie Nielsen ako 
Hippolyta. V úlohách zločincov sa predstavia Pedro Pascal a Kristen Wiig.
Réžia: Patty Jenkins
Hrajú: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha 
Rothwell, Robin Wright, Connie Nielsen, Gabriella Wilde, Ravi Patel, 
Kristoffer Polaha, Amr Waked, Jonathan Ajayi

Plánovaná premiéra: október 2020

NIE JE ČAS 
ZOMRIEŤ
2D, 2D Atmos so 
slovenskými titulkami
James Bond, agent 007, 
skončil aktívnu službu a užíva 
si zaslúžený oddych na 
Jamajke. Pokoj však nemá dlhé 
trvanie – objaví sa totiž jeho 
starý priateľ Felix Leiter z CIA 
a požiada ho o pomoc. Misia 
na záchranu uneseného vedca 
sa ukáže byť oveľa zradnejšou, 
ako spočiatku vyzerala. Bond 
sa počas nej dostane na stopu 
nevyspytateľného zločinca, ktorý 
disponuje novou nebezpečnou 
a veľmi ničivou technológiou.
Réžia: Cary Joji Fukunaga
Hrajú: Daniel Craig, Rami 
Malek, Ana de Armas, Léa 
Seydoux, Christoph Waltz, 
Lashana Lynch, Ralph 
Fiennes, Jeffrey Wright, Ben 
Whishaw, Billy Magnussen



Plánovaná premiéra: 
október 2020

Plánovaná premiéra: 
október 2020

Plánovaná premiéra: 
november 2020

Plánovaná premiéra: 
november 2020
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CANDYMAN
2D so slovenskými 
titulkami
Jeho meno poznajú všetci, 
ale vysloviť si ho netrúfne 
nikto. Kultový hrdina všetkých 
strašidelných historiek, ktorého 
poznávacím znakom je 
zlovestný hák natretý medom 
a roj včiel. Stačí ho päťkrát 
vyvolať pred zrkadlom a on 
sa objaví, tentokrát v galérii 
moderného umenia. 
Réžia: Nia DaCosta
Hrajú: Yahya Abdul-Mateen 
II, Teyonah Parris, Nathan 
Stewart-Jarrett

PRIPOJENÝ
2D, 3D so slovenským 
dabingom
Odkedy tínedžerku Katie 
prijali na vysnívanú školu, 
nevie sa dočkať, kedy začne 
svoj vlastný život mimo 
domu. Jej otec však odchod 
dcéry nesie ťažko, a tak sa 
rozhodne, že ju miesto letiska 
zavezie rovno do školy. Spolu 
s večne optimistickou mamou, 
mladším bratom a rodinným 
mopslíkom sa tak vyberajú 
na nedobrovoľný výlet cez 
celú krajinu, ktorý je však 
náhle prerušený vzburou 
robotov. Mobily, chladničky 
či hriankovače chcú získať 
vládu nad ľudstvom a zdá sa, 
že Katie a jej rodina môžu 
byť jedinou nádejou na jeho 
záchranu.
Réžia: Mike Rianda, Jeff 
Rowe

MATKY
2D
Pichľavá komédia o podobách 
a úskaliach materstva v 21. 
storočí.
Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana 
sú štyri kamarátky, tridsiatničky, 
ktoré momentálne spája jediné – 
sú alebo budú matkami. Sára 
je úspešná blogerka, ktorá 
plánuje svoj blog o partnerských 
vzťahoch plynule previesť 
na blog o materstve. Život 
berie so zdravým nadhľadom 
a iróniou. Sárine kamarátky sa 
tiež snažia byť šťastné, hoci 
problémy moderných matiek 
ich neobchádzajú musia sa 
vysporiadať s tehotenskými 
kilami, neplatičom alimentov či 
manželskou neverou. 
Réžia: Vojtěch Moravec
Hrajú: Hana Vagnerová, 
Gabriela Marcinková, Petra 
Hřebíčková, Sandra Nováková, 
Zuzana Mauréry, Jakub 
Prachař, Vladimír Polívka, Jiří 
Langmajer, Štěpán Benoni, 
Václav Neužil, Viktor Preiss

SMRŤ 
NA NÍLE

2D so slovenskými 
titulkami

Legendárny detektív 
Hercule Poirot je späť 

v slávnej adaptácii 
detektívky Smrť na Níle, 

v ktorej počas svojej 
dovolenky v Egypte musí 
vyriešiť záhadnú vraždu 

mladej šľachtičnej.
Réžia: Kenneth Branagh
Hrajú: Gal Gadot, Armie 
Hammer, Simon Doyle, 

Rose Leslie, Kenneth 
Branagh, Emma Mackey, 

Annette Bening

ČIERNA  
VDOVA
2D, 3D, 3D Atmos so 
slovenskými titulkami
Po narodení je Čierna vdova, 
známa aj ako Natasha 
Romanova (Scarlett Johansson), 
odovzdaná do KGB, kde ju 
pripravujú na to, aby sa stala 
ich ultimátnym agentom. Keď 
sa ZSSR rozpadne a vláda sa 
ju snaží zabiť, akcia sa presunie 
do dnešného New Yorku, kde 
pracuje ako nezávislý agent.
Réžia: Cate Shortland
Hrajú: Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, Robert Downey 
Jr., Rachel Weisz, David 
Harbour, William Hurt, Ray 
Winstone

Kino Mlyny Cinemas 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 2. poschodí.

Plánovaná premiéra:  
október 2020 Plánovaná premiéra:  

október 2020

KAREL
2D
Karel je celovečerný dokumentárny 
film, ktorý zachytáva životný príbeh 
človeka s výnimočným nadaním, človeka 
skromného, slušného, pokorného, 
s veľmi láskavou povahou. Dokument 
o Karlovi Gottovi sa venuje viacerým 
aspektom jeho života, detstvu, 
dospievaniu, hudobným začiatkom, 
zahraničným angažmánom, spolupráci 
s inými umelcami, rodinnému životu 
a mnohým ďalším témam. Snímka 
zobrazuje „božského Káju“ ako majstra 
svojho remesla a ponúka exkluzívny 
intímny náhľad do jeho života a súkromia.
Réžia: Olga Malířová Špátová
Hrá: Karel Gott
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre vstupuje do novej 
divadelnej sezóny 2020/2021, ktorá je, ako aj tá 
predošlá, ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. 
Pre koronakrízu muselo DAB v Nitre zmeniť pôvodným 
plánovanú sezónu a nanovo ju celú dramaturgicky 
vystavať. Počas sezóny 2020/2021 prinesie DAB štyri 
premiéry, ktoré ponúknu romantiku, kvalitný humor, 
ale aj vzdelávaciu inscenáciu pre mladých divákov. 
DAB zároveň svojich priaznivcov ubezpečuje, že 
systematicky dodržiavame všetky potrebné hygienické 
opatrenia, aby sa na našich predstaveniach mohli diváci 
cítiť bezpečne a naplno si užiť umelecký zážitok.

Prvou premiérou sezóny bola 
inscenácia Láska slečny 
El l iotovej

Prvou premiérou sezóny 2020/2021 
bola divadelná adaptácia posledného 
románu Jane Austenovej, ktorý 
vyšiel až po jej smrti v roku 1818 pod 
názvom Persuasion (Presvedčenie). 
Ide vôbec o prvé uvedenie tejto 
adaptácie na Slovensku. Hra rozpráva 
romantický príbeh o stratenej láske 
a postavení žien v Anglicku na 
začiatku 19. storočia.

Inscenáciu pripravil režisér Ľubomír 
Vajdička, ktorý sa snaží predstaviť 

inú tvár Austenovej hrdiniek a zároveň priniesť dobový pohľad 
na Anglicko začiatkom 19. storočia, na vzťahy, city, postavenie 
žien a sociálne pomery v dobe poznačenej vojnami Anglicka 
s napoleonskými vojskami. Premiéru hry Láska slečny Elliotovej 
uviedlo DAB vo Veľkej sále v sobotu 12. septembra. 

Príprava inscenácie Láska slečny Elliotovej prebiehala v DAB za 
podmienok, aké nitrianske divadlo vo svojej vyše 70-ročnej histórii 
nezažilo. Premiéra mala byť pôvodne už v apríli 2020. Celý 
proces prípravy však ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19 
a prvé uvedenie hry muselo byť presunuté na september 
2020, a preto herci v prvej fáze pracovali prostredníctvom 
videokonferencií. Neskôr museli skúšať s ochrannými štítmi na 
hlavách a pred skúškami na javisku museli všetci účinkujúci 
absolvovať test na koronavírus.

DAB  
ponúkne v novej 
sezóne štyri premiéry
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ĎALŠIE PREMIÉRY  
V SEZÓNE 2020/2021  

VLASTNÍCI
autor: Jiří Havelka 
réžia: Matúš Bachynec

plánovaná premiéra 13. novembra 
2020, Veľ ká sála DAB v Nitre
 
Komédia o spolunažívaní obyvateľov 
jedného bytového domu. Ponúkne 
absurdné situácie, smiešne hádky 
a komické postavičky, pri ktorých sa 

neubránite výbuchom smiechu a ironickému konštatovaniu, že je 
to „presne ako v našom dome“. Hra Vlastníci je skvelou komédiou 
a zároveň sociologickou sondou do súčasnej spoločnosti, ktorú 
reprezentuje vzorka obyvateľov jedného bytového domu. 

Vlastníci sú zároveň štúdiou medziľudských vzťahov. Hra podáva 
neľútostný boj ľudského ega o pozíciu, moc, dominanciu. Na 
programe schôdze sú body, ktoré väčšina ľudí, čo žijú v bytových 
domoch, dobre pozná: oprava strechy, stavba výťahu... Ale naši 
vlastníci nie sú schopní konštruktívne riešiť problémy. Namiesto 
toho intrigujú, presadzujú vlastné záujmy a používajú nezmyselné 
argumenty, ktorými sa navzájom rozoštvávajú. 

LÁSKA, SEX 
A DANE
autori: William Van Zandt – Jane 
Milmor 
réžia: Svetozár Sprušanský

plánovaná premiéra:  
22. januára 2021 
Veľ ká sála DAB v Nitre 
 

Bláznivá komédia zo súčasnosti o tom, že všetko je vždy inak. 
Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste oklamali daňový úrad, 
nestratili podnájom, nezradili kamaráta, udržali si snúbenicu, 
neodhalili milenku, nesklamali mamičku... A pritom zostali nažive! 
Šialený kolotoč nepredvídateľných momentov a vtipných situácií. 
Skvelé herecké príležitosti a predovšetkým zaručená zábava, pri 
ktorej zabudnete na každodenný stres. Na vaše odvody, podvody 
aj daňové priznanie. 

Komédia Láska, sex a dane je hrou, ktorá spĺňa všetky parametre 
kvalitnej a vkusnej divadelnej zábavy. Prináša bláznivý kolobeh 
udalostí, sled prekvapivých momentov a výnimočnú príležitosť na 
hravosť a hereckú bravúru protagonistov nitrianskeho súboru.

V Amerike, Kanade, v pätnástich krajinách Európy, v Indii aj vo 
Venezuele sa na nej smiali viaceré generácie mužov a žien. 
Divadlo Andreja Bagara ju uvedie v celoslovenskej premiére.

KÝM 
NASTANE 
TICHO
autor: Slavka Civáňová a kol., réžia: 
Iveta Ditte Jurčová, 

plánovaná premiéra:  
5. marca 2021 
Štúdio DAB v Nitre 

 
Vzdelávacia inscenácia Kým nastane ticho vychádza z ťažby 
dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 
2007, ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých 
Tatrách v roku 2004. Upozorňuje však aj na súčasnú situáciu – a to 
na rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach 
Slovenska. Dôsledky týchto udalostí a aktivít, ako aj potrebu 
ochrany lesov vysvetľuje mladým divákom formou inštalácií 
a fyzikálnych pokusov. 

Edu-hra prezradí deťom, ich rodičom a učiteľom aj to, aké sú 
funkcie lesa, prečo je v lese dôležité mŕtve drevo, čo je to holorub, 
biodiverzita alebo wood wibe web. Alebo že aj na Slovensku máme 
prales či ako ubrániť stromy pred lykožrútom.
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Pre sezónu jeseň / zima 
2020 sa Triumph, odborník 

na perfektne padnúcu spodnú 
bielizeň, inšpiroval jediným 

kvetom - ružou, ktorej krásne 
vzory sa stali motívom pre 

novú sezónu. Ikonický kvet, 
ktorý je synonymom sily 

v stonke a zraniteľnosti 
v okvetných lístkoch, je pre 

Triumph ideálny vďaka svojej 
sile, štruktúre a kombináciám 

so zložitými, jemnými detailmi.

Predajňu TRIUMPH nájdete 
v OC MLYNY Nitra na prízemí

 Kolekcia  
jeseň /zima  

2020
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Kým sa budú nosiť rúška, musíme 
sa viac smiať očami. O dôvod 
viac urobiť si radosť novou 
paletkou očných tieňov. PUPA 
Milano svoju novú kolekciu Zero 
Calories Chocolate prevoňala 
luxusnou čokoládou. Taliani vedia 
o dezertoch všetko. Že ďakujeme!  

Značka PUPA robí ženám radosť už od roku 
1976 a my na nej milujeme veľa vecí. Ešte 
nikto nám nikdy nedal toľko odtieňov rúžov! 
Romantické prechádzky dlhou uličkou od 
lesku k rúžu a zase späť, to je niečo pre 
nás. Po druhé – je talianska a k tomu nie 
je čo dodať. A aby sme nezabudli – PUPA 
Milano neúnavne prichádza s novinkami. Má 
v talóne aj také, ktoré potešia tvár a nebolia 
planétu. Sadu kozmetiky Natural SIDE už 
nejakú tú chvíľu poznáme. 

Hrali sme sa s čokoládou a nepribrali 
sme. Fakt. 
Skrátka, experimentovali sme. K prírodnej 
klasike sme pridali zopár čokonoviniek 
a so svojím nadšením z výsledku sa veru 
podelíme. 

Už dlhšie fičíme na zelenej vlne a dávame 
šancu prírodnej kozmetike, ale pozor, takej, 
ktorá podáva ozajstný výkon a nie sú to len 
nejaké maľovátka pre škôlkarky. Skúste 
svoju rannú mejkapovú rutinu začať tým, že 
na seba hodíte Natural Side Face Primer. 
Odporúčame! Zjednocujúca báza obsahuje 
až 98,5 % zložiek prírodného pôvodu 
a nepridali do nej parabény, hydroláty ani 
chemické filtre a podobné mňamky. Obal je 
stopercentne recyklovateľný. Báza, hebká 
a krémová, pleť zjednotí a skoriguje drobné 
nedostatky. O hladkú konzistenciu sa 
postará bambucké maslo a o výživu kyselina 
hyalurónová. Pokračujte make-upom 

z rovnakej sady (Natural Side Foundation), 
ak si tvár pýta krytie. Ale ak ste sa zobudili 
ako bábika, skrátka bez pórov, zvládne 
to aj Natural Side BB-krém. Zapracujte 
prstami alebo hubkou, čo odporúčame. 
Výsledkom bude zdravá pokožka 
s prirodzenými odleskami. Nedokonalosti 
doťuknite korektorom (Natural Side 
Concealer). Blogerky naprieč republikou si 
pochvaľujú jeho skvelé krytie a zmizíkový 
efekt. Na T-zónu použite kompaktný púder, 
podotýkame, stopercentne prírodný. 
Obsahuje jojobový olej, ten pleť ľahučko 
hydratuje aj vyživí. Bronzerom Natural Side 
Bronzing Powder pohladkajte miesta na tvári, 
na ktoré vám dopadá slnko a najrýchlejšie sa 
opália. Bude to vyzerať prirodzene. Jemne 
prejdite aj líniu nosa a tiež krk, aby nevyzeral, 
že k hlave nepatrí. Tak. Pleť je pripravená, 
zjednotená. A my sa môžeme pustiť do tej 
čokolády, čo poviete? :) Kde sú tie farbičky? 

All you need is love and chocolate. Paletka 
voňavých tieňov, ktorá urobí kopec dobrej 
roboty: 
Krásne ňou vytvoríte základ líčenia očí. 
Zadefinujete ohyb viečka. Naznačíte 
nedbalú linku na spodnom viečku. Pridajte 
niektorý z nádherných trblietavých tieňov 
do stredu horného viečka a o finále sa 
postará kultová riasenka Vamp! Extreme. 
Je to už roky kráľovná kozmetických 
taštičiek. Kefka má tvar presýpacích hodín 
a vie riasy nadvihnúť, rozčesať a najmä 
ich nezlepí. Riasy sú krásne a výrazné 

po jednej jedinej vrstve! Len čo teraz 
s chuťou na kocku poriadnej ozajstnej 
čokolády?

S týmito „maľovátkami“ sa nedelíme

Ešte stále a dúfame už navždy platí, že 
obočia majú vyzerať prirodzene, žiadne 
„fixkou nakreslené“ čiary. Spodnú líniu 
obočia doplňte našou obľúbenou Pupa 
High Definition Eyebrow Pencil 002. 
Dokreslite chýbajúce miesta, ale horný 
okraj nechajte prirodzene „strapatý“.

Extreme Blush Glow, to sú 
najpredávanejšie líčka PUPA Milano. 
Je to lícenka s leskom. Po nej už 
nepotrebujete rozjasňovač, lebo dokáže 
nielen vykontúrovať tvár, ale ju aj rozžiari. 
Najšťavnatejšie líčka aké ste kedy mali!

Milujeme nezbozkávateľné 
ikonické rúže I´m Loveproof 
a nikdy si nevieme vybrať 
odtieň. Čosi cez štyridsať 
odtieňov dá vždy zabrať. No 
dobre, keď len jeden, dajme 
314. Och a ach. 

Predajňu PUPA nájdete 
v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.

Krásna  
na zjedenie
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Mesto Nitra

V Nitre vznikli 
dve nové 
materské školy
Počet škôlkarov v mestských 
škôlkach sa zvýši o takmer 
dvesto.

ŠKÔLKA NA HÔRKE
Novú Materskú školu Na Hôrke otvorili 
koncom augusta na Dieloch. Budovu 
materskej školy, ktorá je v priestoroch 
rovnomennej základnej školy, rekonštruovali 
vo viacerých etapách od novembra 2019.

Celkové náklady na stavbu presiahli 
290-tisíc eur. Väčšinu financií pokryli 
„európske“ peniaze z Integrovaného 
regionálneho operačného programu. Mesto 
Nitra sa na financovaní materskej školy 

podieľalo piatimi percentami, čo predstavuje 
sumu takmer 15-tisíc eur.

Práce na prvých troch stavebných objektoch 
sa začali 11. novembra 2019. V rámci nich 
sa vytvorili dve triedy pre celkovo 45 detí.

 „Mesto sa rozrastá, obyvateľov je viac aj 
na sídliskách. Aby v našom meste ľudia 
chceli bývať, je naozaj veľmi dôležité mať 
vybudovanú dobrú infraštruktúru, k čomu 
patria aj škôlky s dostatočnou kapacitou. 
Na Dieloch dnes žije mnoho mladých 

rodín, ktorým nová škôlka uľahčí bežné 
fungovanie,“ povedal primátor Marek Hattas.

V budove škôlky pribudol aj výťah, čím sa 
vstupy do priestorov stali bezbariérové. 
Materská škola sa dočkala dopravného aj 
klasického ihriska i exteriérovej učebne.

V areáli pribudli oddychové prvky aj zeleň. 
Zaujímavosťou je pocitový chodník ku 
kolotoču, ktorý je vytvorený z viacerých 
materiálov.



Primátor Marek Hattas  
s riaditeľkou MŠ Dobšinského 

Martinou Kramárovou
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ŠKÔLKA NA ZOBORE
Okrem Materskej školy Na Hôrke 
privíta detí aj ďalšia nová nitrianska 
škôlka – Materská škola Dobšinského. Za 
takmer tri milióny eur ju dokončili v areáli 
bývalých kasární na Zobore.

V minulosti tu pochodovali vojaci, dnes tu 
budú tráviť čas najmenší obyvatelia Nitry. 
Priamo v budove novej materskej školy 
bola kedysi jedáleň aj obytné priestory pre 
vojakov.

Architektonické riešenie škôlky pripomína 
škôlky v severských krajinách. Materskú 
školu si už boli prezrieť architekti 
z Martina, ktorí sa špecializujú na dánsku 
architektúru.

Škôlka má šesť tried, v každej bude po 24 
detí, čo ju robí s počtom detí 144 piatou 
najväčšou v Nitre. Všetky tri zoborské 
škôlky (MŠ Vansovej, MŠ Platanova, MŠ 
Hospodárska) majú dokopy kapacitu, ktorá 
je takmer navlas rovnaká ako kapacita 
novej škôlky.

V škôlke na Dobšinského sú už noví 
zamestnanci, ktorí prešli výberovými 
konaniami, vrátane dvanástich učiteliek. 
Záujem zamestnať sa tu bol obrovský, 
prihlášku do výberových konaní poslalo 
280 uchádzačov.

Noví zamestnanci už pripravili škôlku na 
príchod detí. Triedy aj spoločné priestory 
sú vyzdobené v jesennom šate. Pribudlo 
tu aj interiérové vybavenie, škôlka je tak 
kompletne pripravená na svoj účel.

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry 
Foto: Roman Oravec



Do placiek ukryjete všetky 
dobroty, ktoré treba spotrebovať. 
Môžu byť fit, gurmánske, tradičné 
aj s cudzokrajným šmrncom. 
Malí ich milujú preto, že ich môžu 
kradnúť rovno od sporáka a utierať 
si mastné prsty do trička, no 
a pre veľkých je placka v žemli 
so zeleninou dôstojnou náhradou 
hamburgera. Vezmite si do práce 
na obed niečo domáce. Nechce 
sa vám stepovať pri sporáku 
s obracačkou? Šupnite placky 
na plech postriekaný olejom 
a kým sa upečú, pripravte dip. 

 

Tuniakové placky 
s hráškovým pyré PRE CELÚ 
RODINU 
Potrebujeme 20 minút a tieto SUROVINY: 

PLACKY: 4 konzervy tuniaka vo vlastnej 
šťave, 1 veľkú cibuľu nakrájanú na jemno, 
2 veľké vopred uvarené zemiaky, 1 vajce, 
1 hrsť nadrobno nasekanej petržlenovej 
vňate, strúhanku, mleté čierne korenie a soľ 

HRÁŠKOVÉ PYRÉ: 500 g mrazeného 
hrášku, 1 strúčik cesnaku, čierne mleté 
korenie a soľ 

POSTUP: Tuniaka necháme odkvapkať, 
pridáme zemiak, vajíčko, petržlenovú vňať, 
cibuľu a zmes ochutíme korením a soľou. 
Môžeme ju vylepšiť bylinkami. S tuniakom 
ladí oregano, tymián aj bazalka. Ak je zmes 
príliš riedka, pridáme strúhanku. Cesto 
necháme 10 minút odpočívať, aby sa 
chute spojili. Vytvarujeme menšie placky, 
ktoré obalíme v strúhanke (ak uznáme za 
vhodné) a upečieme na oleji. 

Hráškové pyré pripravíme raz-dva. 
Hrášok uvaríme domäkka v slanej vode, 
scedíme ho a pridáme soľ, korenie, 
cesnak a rozmixujeme ponorným mixérom 
dohladka. Podľa potreby ešte dochutíme. 
Servírujeme s opečenými kúskami pita 
chleba.

Tip: Jednu konzervu tuniaka môžeme 
nahradiť balením mozarelly.

Mrkvovo-brokolicové 
ZDRAVÉ placky
Na ľahučké, rýchle a chrumkavé placky si 
pripravíme: 

SUROVINY: 1 brokolicu, 3 mrkvy, 1 surový 
nastrúhaný zemiak, 2 strúčiky cesnaku, 
4 lyžice špaldovej múky, 1 vajce a na 
ochutenie soľ, vegetu bez glutamanu, 
sušený tymián či oregano 

POSTUP: Brokolicu umyjeme 
a rozoberieme na ružičky, ak je hlúb mladý, 
ošúpeme ho, uvaríme a tiež použijeme. 
Mrkvu očistíme, nakrájame na kolieska 
a spolu s brokolicou uvaríme v slanej 
vode domäkka, no nie na kašu. Zlejeme 
z vody, pridáme vajíčko alebo náhradu 
vajec – ak sme vegáni, tak nastrúhaný 
zemiak, na záver prelisované strúčiky 
cesnaku plus bylinky. Zeleninu roztlačíme 
vidličkou a vyrobíme kompaktnú zmes. 
Múku pridávame postupne, toľko, aby nám 
placky držali pekne pohromade. 

Tip: Ak vynecháme vajíčko a upečieme 
placky na rastlinnom či olivovom 
oleji, dostaneme vegánsku verziu. 
Maslo alebo ghee ich však vynesú do 
gurmánskeho neba. 

Do ruky či 
do žemle? 
Placky pre hladných a maškrtných 
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Recepty



Ešte jeden tip: Podávajme s lyžicou 
gréckeho jogurtu. V jednoduchosti je 
krása. 

Hovädzie placky s nivou – TAKÉ, 
PO KTORÝCH SA ZAPRÁŠI
Tajomstvo týchto fašírok spočíva v tom, 
že k mäsu pridáme syr s modrou 
plesňou a trošku šalvie. Kým sa 
stravníci dočkajú, potrvá to cca 
hodinku, ale stoja za to. 

SUROVINY: 350 g mletého hovädzieho 
mäsa, 80 g nasekaného modrého 
syra, 1 najemno nasekaná cibuľa, 30 g 
strúhanky, ½ lyžičky sušenej šalvie, 
čierne mleté korenie a soľ plus žĺtky 
podľa potreby.

IDEME NA TO: V mise zmiešame 
mleté hovädzie mäso, syr, cibuľku, 
strúhanku a všetko korenie do hladkej 
zmesi. Pridáme toľko žĺtkov, aby hmota 
držala pohromade. Vytvarujeme 4 
veľké placky a pomaly ich opekáme na 

panvici, potretej tukom. Ak sa zdá, že 
nie sú dostatočne prepečené, no kôrka 
je už chrumkavá, môžeme ich rovnako 
ako všetky mäsové placky/fašírky 
dopiecť v rúre. 

Aké placky ešte máme radi? Kapustové 
a kelové, ale aj s uvarenou červenou 
šošovicou. Príjemne prekvapili cviklové. 
Plackám pristane aj sušená mäta 
a koriander, o čili ani nehovoriac. 
Pravdaže, nesmieme zabudnúť na 
poklad slovenskej kuchyne, a to na 
prívarky. Urobte zemiakový prívarok 
s kôprom a k tomu šupnite niektoré 
z vyššie vymenovaných placiek. Mňam! 
Môžete sa vydávať. 

 A aby sme nezabudli. Keď už sú 
placky, fašírky či karbonátky na panvici, 
je dobré dať im pokoj a príliš ich 
nepritláčať obracačkou. Inak z nich 
vytlačíme všetku dobrú šťavu. Ruky 
a obracačku za chrbát! :) 
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Jeseň s ROXY
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Leto sa pomaly končí, 
začína sa skôr stmievať, 
voda a vzduch sa 
ochladzujú. Pripravujeme 
sa vkročiť do novej sezóny 
a privítať jeseň . V novej 
kolekcii ROXY si vyberiete 
pohodlné a štýlové 
outfity, ktoré vás budú 
sprevádzať jesennými 
dobrodružstvami.

Ak sa rozhodneme vyraziť 
niekam do prírody, budeme 
si chcieť zacvičiť jogu alebo 

vybehnúť do lesa, bez 
funkčného a pohodlného 

oblečenia sa nezaobídeme. 
V novej kolekcii sa spája ako 

vždy funkčnosť a dokonalý štýl. 
Prevláda v nej svetloružová 
v kontraste s čiernou, a tak 
tvorí dokonalú kombináciu. 
Celá kolekcia je navrhnutá 

v spolupráci so ženami, ktoré 
excelujú v športe a potrpia 

si na maximálnu pohodlnosť 
a funkčnosť.

Z horských oblastí do ulíc, 
oblečte sa do chladných dní 

štýlovo a teplo. Nemusíte robiť 
kompromis medzi funkčnosťou 

a štýlom. Preniesli sme 
všetky funkčné technológie 
snowboardového oblečenia 
do streetových búnd, ktoré 
dokonale sedia a stanú sa 

doplnkom vášho jesenného 
a zimného outfitu. Budete 

v suchu a pohodlí, zatiaľ čo 
inovatívna technológia ROXY 
WARMLINK a Hydrosmart sa 

postarajú o to, aby vám nebola 
zima, a ešte pridajú starostlivosť 

o vašu pokožku. Zároveň 
myslíme na eco-friendly 

materiály a výrobné postupy.

Predajňu QUIKSILVER 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Roxy ellie plus  
299,99 EUR

Roxy soul sound 
79,99 EUR

Roxy on my cloud  
65,99 EUR

Roxy cosmic 
dancer  
45,99 EUR

Roxy shape 
of you pants 
49,99 EUR

Roxy lets 
dance bra 
29,99 EUR

Jeseň s ROXY
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Kozmetika
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Česká značka poctivej kozmetiky Manufaktura  
4. septembra uviedla novú limitovanú edíciu 
Jablko & Mandle pre dokonalé hrejivé momenty. 
Harmonický celok vôní a účinkov sa stane 
vaším príjemným spoločníkom počas jesenných 
a zimných mesiacov. V novom rade opäť nájdete 
Zvláčňujúci sprchovací a kúpeľový gél a Hydratačný 
krém na ruky. Kozmetické produkty dopĺňa 
z predchádzajúcej limitovanej edície osvedčený 
Ochranný pleťový balzam a Relaxačná kúpeľová 
soľ. Ani tentoraz zákazníci neprídu o Lahodný sirup 
na prípravu limonád a hrejivých nápojov a Vonnú 
sviečku zo sójového vosku.

 
Výťažky z jablka majú skvelé hydratačné a zvláčňujúce účinky, 
zjemňujú pokožku, omladzujú ju a podporujú jej prirodzenú pevnosť 
a pružnosť. Jemný mandľový olej prináša intenzívnu regeneráciu, 
hydratáciu, výživu a upokojenie. Sladkosť a šťavnatosť jablka, 
doplnenú zamatovými až ľahko marcipánovými tónmi mandle, si 
zamilujete na prvé privoňanie... 

Navštívte predajňu Manufaktura a prevoňajte si jesenné mesiace.

Náš tip: Ochranný rodinný pleťový balzam Jablko & mandle

Zimné a chladné počasie našej pleti príliš neprospieva. Nevystavujte 
ju ľadovému a sychravému zovretiu, chráňte ju a rozmaznávajte. 
Pleťový balzam obsahuje blahodarné bambucké maslo, ktoré má 
výnimočné regeneračné a hydratačné účinky. Využívajte pleťový 
balzam ako bežnú rannú i večernú starostlivosť pre suchú pokožku 
alebo ako ochranu vašej pleti pred vonkajšími vplyvmi a nepriazňou 
počasia. Ocení ho celá vaša rodina - najmä deti (3+) si určite zamilu-
jú sladko hrejivú vôňu jabĺčok s tónmi marcipánu, ktorá tento ideálny 
rodinný ochranný krém sprevádza. Aplikáciou balzamu zamedzíte 
strate potrebnej vlhkosti, predchádzate podráždeniu a doprajete 
namáhanej pokožke pocit skutočnej pohody.

Pre lahodné limonády aj horúce nápoje: Poctivý sirup 
Jablko & Mandle
 
Užite si typické ovocie v skvelom poctivom sirupe (100 ml sirupu 
vyrobených z 98 ml ovocnej šťavy), s ktorým si podľa svojej fan-
tázie vytvoríte dokonalé nápoje. Máte chuť na domácu limonádu 
alebo sa zahrejete opitým jabĺčkom? Neobsahuje umelé farbivá 
a sladidlá a je vyrobený studenou cestou, tzn. nie je pasterizované, 
vďaka čomu si dokáže zachovať všetky hodnotné látky. Objavte 
kúzlo jablčného sirupu s vôňou a chuťou po marcipáne.

Manufaktura 
predstavuje 
novú limitovanú
edíciu

Predajňu MANUFAKTURA 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.



28

Jedinečný zážitok

Celosvetovo obľúbená sieť 
kaviarní Starbucks otvorila 
v lete svoju prvú prevádzku 
v Nitre. Okrem tradičných 
kávových nápojov ponúka 
aj sezónne špeciality, čaje, 
limonády, čerstvé sendviče, 
zákusky a v ponuke nechýbajú 
ani hrnčeky, fľaše, tumblery 
či užitočné príslušenstvo 
na prípravu kávy v pohodlí 
domova. Zákazníkom ponúka tiež 
širokú ponuku zrnkových káv 
a kávových kapsúl.

Cappuccino, caffé latte či 
macchiato – medzi kávičkármi sa nájde 
množstvo tých, ktorí na svoju kávu 
s mliekom nedajú dopustiť. Trendom je 
nahrádzanie klasického mlieka, ktoré 

môže spôsobovať tráviace ťažkosti, 
mliečnymi alternatívami na rastlinnej 
báze. Tie sú nielen ľahšie stráviteľné, ale 
svojou špecifickou chuťou dokážu dotvoriť 
jedinečný zážitok z kávového nápoja. 
V Starbucks si môžete svoju obľúbenú 
kávu vychutnať hneď s niektorou zo 
štyroch mliečnych alternatív – sójovým, 
mandľovým, kokosovým či ovseným 
nápojom. Všetky mliečne alternatívy 
neobsahujú lepok ani laktózu a nezaťažujú 
tak trávenie. Vyskúšajte svoj obľúbený 
nápoj v Starbucks s mliečnymi 
alternatívami, vyberte si tú svoju obľúbenú 
a objavte chute, ktoré obohatia váš kávový 
svet o jedinečné nové zážitky. 

V nitrianskej kaviarni Starbucks si môžete 
vychutnať aj ikonické Frappuccino. 
Fanúšikovia tohto nápoja sa môžu tešiť aj 
z obľúbených klasických príchutí kávového 
Coffee Frappuccino, obľúbeného Caramel 

Vychutnajte 
si jedinečný 
Starbucks 
zážitok  
v OC Mlyny
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Predajňu STARBUCKS 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.

Frappuccino, spojenia jahody a smotany 
v Strawberries & Cream Frappuccino, 
klasického Chocolate Cream Frappuccino, 
lahodného Vanilla Cream Frappuccino. 

Milovníci raňajkových rituálov si 
v Starbucks môžu vychutnať nielen svoju 
rannú kávu, ale tiež ponuku čerstvo 
pripraveného jedla. Okrem klasiky 
v podobe Croissantu so šunkou a syrom si 
môžete vychutnať aj Croissant Napoli so 
sušenými paradajkami, Bagel s vajíčkom 
a slaninou alebo vegetariánsku Foccaciu 
Roma so zeleným pestom, mozzarelou 
a olivami. Menu je denne pripravované 
priamo v kaviarňach a môžete sa tak 
vždy potešiť čerstvými raňajkami alebo 
popoludňajším snackom.

Ak patríte medzi kávičkárov, určite nám 
dáte za pravdu, že nie je káva ako káva. 
Okrem pôvodu má na chuť výsledného 
nápoja veľký vplyv aj spôsob praženia, 

mletia a prípravy. V Starbucks nájdete kávy 
v troch stupňoch praženia. Blonde Roast 
sú svetlo pražené kávy, ktoré sa vyznačujú 
ľahšou plnosťou a jemnou chuťou. Medium 
Roast kávy so strednou dĺžkou praženia 
spoznáte na základe vyváženej a bohatej 
chuti. Ak preferujete kávu s výraznou 
a plnou chuťou, určite siahnite po tmavo 
praženom variante Dark Roast.

Podľa spôsobu prípravy kávy je potrebné 
ju namlieť na rôznu hrúbku, aby sa 
dosiahol ten správny chuťový zážitok. 
Jemne namletá káva je vhodná na prípravu 
espressa, ak preferujete prekvapkávanú 
kávu, mali by ste ju pripraviť zo stredne 
nahrubo pomletej kávy. K príprave kávy 
pomocou alternatívnych metód, ako french 
press alebo sifón, ja najvhodnejšia nahrubo 
pomletá káva. Ak si nie ste istý správnym 
namletím svojej zrnkovej kávy na domácu 
prípravu, baristi v Starbucks vám ochotne 
pomôžu a kávu pomelú na správnu hrúbku.

Pre tých, ktorí pred zrnkovou kávou 
preferujú jednoduchšiu prípravu tohto 
obľúbeného nápoja v pohodlí domova, 
je v ponuke instantná mikromletá káva 
Starbucks VIA Ready Brew. Jej obsah tvorí 

výber tých najkvalitnejších a zodpovedne 
pestovaných zŕn kávy arabica, ktoré 
sa pražia na stredný stupeň tmavosti. 
V prípade prípravy kávy prostredníctvom 
Nespresso kávovaru môžete siahnuť po 
kávových kapsulách. Na základe svojich 
chuťových preferencií vďaka kávovým 
kapsulám môžete vychutnať jedinečný 
kávový zážitok kdekoľvek. 

V ponuke Starbucks nájdete aj originálne 
hrnčeky, fľaše, tumblery, reusable 
cupy či príslušenstvo na prípravu kávy. 
Okrem stálej ponuky sa môžete potešiť 
aj jedinečným limitovaným sezónnym 
výberom. Zberateľov potešia hrnčeky 
Starbucks s lokálnym dizajnom. Farebný 
hrnček so slovenskými motívmi z kolekcie 
You Are Here je tiež dostupný vo všetkých 
kaviarňach Starbucks na Slovensku. 
Vyznačuje sa nielen farebnosťou, ale aj 
výberom z najznámejších slovenských 
motívov a pamiatok, ktorými reprezentuje 
našu krajinu. 

Ak vám záleží na našej planéte 
a necháte si v kaviarni Starbucks 
pripraviť nápoj do vlastnej nádoby, 
získate navyše zľavu 0,30 €!
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Šperky

Šperky, ktoré 
vyzdvihnú  
vašu krásu
SOFIA Jewelry je slovenská sieť 
predajní s dlhoročnou tradíciou 
overená zákazníkmi. V kolekciách 
vlastnej značky SOFIA nájdete 
moderné dizajny šperkov na každú 
príležitosť.
 
Ozdobte sa dostupným luxusom v podobe 
zlatých šperkov, ktoré sú populárne najmä pre 
svoju kvalitu a trvácnosť. Vyberte si klasické žlté 
zlato, ktoré vám svojou farbou bude pripomínať 
teplé lúče slnka, alebo siahnite po obľúbenom 
bielom zlate. Ak chcete zažiariť niečím 
výnimočným, je pre vás ideálne ružové zlato 
s vintage nádychom.

V ponuke nájdete zlaté šperky doplnené 
trblietavými zirkónmi, pravými perlami, ale aj 
diamantmi či drahými kameňmi. Takýto krásny 
šperk vám pri správnej starostlivosti vydrží dlhé 
roky a môžete ho posunúť aj vašim deťom, pre 
ktoré sa stane peknou spomienkou.

Čo ďalšie by určite nemalo chýbať v šperkovnici 
žiadnej ženy? Za nás sú to určite perly. Ich 
nadčasová krása sa drží v obľube už desaťročia. 
Každá perla je unikátnym umeleckým dielom 
prírody. Každá je iná tak, ako je iná každá žena. 

V SOFIA Jewelry si môžete vybrať zlaté, ale aj 
strieborné šperky so sladkovodnými i morskými 
perlami. Je už len na vás, aký kov preferujete. 
Rozmanitá je taktiež farebná paleta perál. 
Zvoľte si klasickú bielu, romantickú ružovú alebo 
netradičnejšiu sivú či čiernu. Vyberať si môžete 
spomedzi obľúbených perlových náušníc či 
príveskov, ale nájdete u nás aj klasické perlové 
náramky a náhrdelníky. 

Okrem zlata a perál nájdete v SOFIA Jewelry 
široký sortiment strieborných šperkov SOFIA. 
Čakajú na vás aj svetové značky ako THOMAS 
SABO a ASTRA, ale aj veľká ponuka štýlových 
hodiniek kvalitných značiek. Príďte sa pozrieť do 
novootvorenej predajne SOFIA Jewelry  
v OC MLYNY Nitra.
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Predajňu SOFIA 
 nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.
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Sprievodca čižmičkami

Nech už sa rozhodnete 

osviežiť svoj šatník 

ktorýmikoľvek trendy 

čižmičkami, pozrite si novinky 

v CCC. S prehľadom určite 

nájdete tie správne, v ktorých 

si užijete krásy jesenného 

počasia. 
 

Viac topánkových inšpirácií nájdete 

na www.ccc.eu alebo v kamenných 

predajniach CCC.



33

Veľký sprievodca 
svetom čižmičiek

Skôr ako sa vyberiete 
na romantickú 

vychádzku 
pestrofarebnou 

jesennou prírodou 
či mestom, vydajte 

sa s nami na potulky 
svetom čižiem 

a čižmičiek. Prezradíme 
vám pár zaujímavostí 

o tomto najstaršom 
druhu obuvi. 

Vedeli ste napríklad, že anglické 
pomenovanie heeled patrí čižmám na 
podpätkoch? Nízke či vysoké, ihličky 
alebo hrubé podpätky, siahame po nich 
vždy, keď chceme byť sexy a elegantné. 
Krásne zvýrazňujú krivky našich nôh 
a kombinovať ich môžeme s úzkymi 
džínsami, elegantnými nohavicami, ako aj 
s krátkymi sukničkami. 

Shooties sú obľúbené členkové čižmičky, 
ktoré sú praktickým mixom topánok 
a klasických čižiem. Prechodíme v nich 
celú jeseň a dodávajú nám dievčenský 
šmrnc. Kombinovať ich môžete napríklad 
s džínsami a oversize svetrami či pončom. 

Keď sa povie rain, možno začnete 
šípiť, že tentoraz sa budeme točiť okolo 
daždivého počasia. Gumáky uzreli 
svetlo sveta už v roku 1800 a spočiatku 
ich nosili aristokrati, neskôr farmári 
a nakoniec vojaci. Dnes patria v rôznych 
prevedeniach, štýloch a farbách do 
šatníka každej praktickej ženy, ktorá chce 
mať v daždivom počasí nôžky v suchu 
a zároveň byť šik.

Pre všetky odvážne ženy sú tu čižmy, 
ktoré sa označujú cowboy. Napriek 

tomu, že si obľubu získali ešte 
v časoch, keď sa prériami preháňali 

prví kovboji, stále sú nadčasovo 
moderné a šik… Na jeseň ich môžete 

skombinovať s džínsami a flanelkou 
a so šálkou horúceho čaju si urobiť 

krásny večer na terase chaty. 

Predajňu CCC 
 nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Ďalší typ čižiem, ktorý by určite nemal 
chýbať v našom šatníku, sú šnurovacie 
lace up – ideálne pre všetky rebelky, ktoré 
dávajú prednosť sviežemu mladíckemu 
štýlu. Šik sú zladené s oversize kabátom 
a veľkými pestrými šálmi. 

Wide Calf je označenie, ktoré sa 
používa pri čižmách s rozšírenou 

lýtkovou časťou a lemom. Krásne sa 
hodia ženám s barokovejšími krivkami, 
ktoré chcú byť sexy a príťažlivé. Stačí, 

keď si k nim oblečú šaty so strihom 
lahodiacim krivkám a moderný kabát, 

určite z nich potom žiaden muž 
nespustí oči. 







NOVÁ PREDAJŇA
JAGUAR A LAND ROVER
V NITRE
„JP AUTO ponúka kvalitný a férový 
servis. Absolútna spokojnosť. 
Môžem len odporučiť.“

JP-AUTO s.r.o., Predaj & Servis JAGUAR LAND ROVER, Adresa: Dolné Hony 425/23, 949 011, Nitra, Slovensko.
Neváhajte nás kontaktovať. Predaj: predaj@jpauto.sk, 0910 776 640, Servis: servis@jpauto.sk, 0910 775 966

Boris Valábik
hokejista a moderátor


