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Začalo sa nám síce zjesenievať, ale dôvodov na radosť máme pre vás viac než dosť.

Otvorili sme opäť zopár nových prevádzok a dúfame, že nakupovanie v nich si užijete.

Prevádzku dm drogerie markt so svojím rozsiahlym sortimentom nájdete už otvorenú 
na prízemí. V článku na dvojstrane 6 – 7 sa dozviete ich 6 tipov pre zdravú a krásnu pleť 
s odkazom na cenovo dostupné produkty značky Balea, ktoré v predajni nájdete tiež.

Rovnako na prízemí vás poteší aj veselá predajňa Dedoles. Ak ste ešte nepodľahli ich 
hravým ponožkám, odporúčame navštíviť predajňu, kde zistíte, že produktov, ktorými 
môžete potešiť napríklad aj vaše ratolesti, majú viac než dosť.

Na prízemí pripravujeme aj novú prevádzku lekárne Benu. O jej otvorení budeme včas 
informovať.

Slovenská pošta sa relokovala a otvorila väčšiu prevádzku na 1. poschodí v blízkosti 
bánk.

Na druhom poschodí vo food courte sa môžete tešiť na Vietnamské špeciality a sushi, 
ktoré otvoria už čoskoro.

Neustále sa snažíme prinášať do obchodného centra nové koncepty a značky. Už teraz 
pracujeme na ďalších novinkách, a preto  nás sledujte na sociálnych sieťach a webovej 
stránke a dozviete sa viac. 

V druhej polovici októbra, konkrétne 21. – 24. 10. 2021, pre vás spolu s magazínom EVA 
pripravujeme podujatie Hriešne dobré nákupy. Obľúbená zľavová akcia, počas ktorej si 
nakúpite nové kolekcie so super zľavami, bude mať opäť formu online kupónov, ktoré 
si budete môcť stiahnuť priamo     do mobilu na www.hriesnedobrenakupy.sk. Tvárami 
kampane sa stali Pil C a Daniela Hantuchová, ktorým to pri fotení pekne ladilo. Kým na 
jar sme hlásali dopriať si čas na radosť, teraz na jeseň to bude o slobode štýlu. Tak si 
poznačte dátum a príďte si uloviť najnovšie vychytávky. Už teraz sa na vás tešíme.

Želáme vám príjemné čítanie a ešte lepšie nakupovanie.
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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.  
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Jeseň 2021

Scandi jeseň

Predajňu LINDEX nájdete  
v OC MLYNY Nitra  

na 1. poschodí
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Zmaximalizujme svoj minimalizmus, sledujme 
škandinávske ikony módy a kúpme si niečo, čo nám 
bude robiť radosť aj o päť rokov. 

Na septembrové večery si zaobstarajte niečo trblietavé, noste 
naberané rukávy, káro, a keď si budete kupovať súpravu do fitka, 
tak uchmatnite jednofarebnú. Takto vraj bude podľa instagramu 
vyzerať jeseň 2021. OK, poďme sa na ňu nachystať, ale s tým, že 
zase úplne všetko vyššie vymenované nepotrebujeme. Nedáme si 
my veru diktovať. Mrknime sa preto radšej na kúsky, ktoré majú 
potenciál robiť radosť dlhšie než len jednu sezónu. Tu sú. 

Sada kardigan a podprsenka z úpletu. Ak na toto duo pri 
nákupoch narazíte, berte. Vrchol popularity ho ešte len čaká. 

Veľká vlnená kockovaná bunda nepovedala posledné slovo. 
Už nepokukujte a adoptujte si ju, budete ju milovať. S úpletovými 
šatami a vysokými čižmami sa nosí presne tak dobre ako 
s džínsami. 

Čierne vysoké topánky na platforme ostávajú. V kombinácii 
s oversized svetrami a legínami na ne my, civilizované vagabundky, 
nedáme dopustiť. 

V čom do práce? Túto jeseň si brúsime zuby LEN na zavinovací 
top z najnovšej kolekcie Lindex a k nemu bude skvelá áčková 
sukňa z imitácie kože. Lebo čierna je len čierna, a keď má sukňa 
vrecká a nie je to prvoplánové mini, ale retro áčko, tak ju chceme.  

Toľko lásky a pritom ”taková blbost”... Svet sa zamiloval do 
rebrovaného úpletu a nás to veru šmrnclo tiež. Kto si ešte neulovil 
sadu vrúbkovanej spodnej bielizne v Lindexe, ten akoby žil na inej 
módnej planéte. Nie je neskoro! Radosť nám urobilo aj “háemko” 
svojím priliehavým string body z rebrovaného bavlneného 

džerseja s hlbokým výstrihom, dlhými rukávmi a skrytými 
patentnými gombíkmi v rozkroku. S elegantnými nohavicami 
s vysokým pásom, zlatou bižu, sakom a lodičkami vyzerá body 
skvostne. A veľmi scandi, čím na jeseň 2021 získavate hneď 
5 bodov navyše. Veru, veru, zo severu módny vietor fúka… 

Keď sme už nahryzli Škandináviu, dopovedzme to. Svieži 
vánok udržateľnosti a triezvej módy je na prehliadkach parádne 
cítiť. Oplatí sa sledovať severské instagramerky, napríklad 
Dánku Pernille Teisbaek. Má čuch pre módu ako nikto a spája 
nespojiteľné. Tenisky Air Jordan, ktoré radi nosia statní 
basketbalisti, a biele čipkované šaty, napríklad.  

Pernille VIE aj to, že
… na ženách vyzerá menswear niekedy lepšie ako na tých, komu 
táto móda patrí. Nosí pánske saká aj šortky. Kradne svojmu mužovi 
košele a nosí ich namiesto šiat a vôbec to nevyzerá chlapácky, ale 
jemne. Lebo pekné vlásky, lebo subtílne doplnky a sandálky. 

… veľkosť je len číslo. Keď pri stojane váhate medzi dvomi 
veľkosťami, berte skôr väčšiu. Voľné nohavice a oversized 
trenčkoty z nás obryne neurobia.  

…, by sme mali mali mať v šatníku päť základných vecí. 
Džínsy, ktoré sedia ako uliate. Kabát pánskeho strihu. Blejzer. 
Spoločenskú kabelku a malé čierne. My dopĺňame, že do batôžka 
si nalož aj kôpku rafinovanej spodnej bielizne, ktorú Pernille rada 
necháva decentne vykúkať. Nemáme však na mysli prvoplánovú 
čipku, skôr ramienka či minimalistické športové braletky. Denimovú 
Prada braletku, ktorú už majú asi všetky celebrity na čele s Emily 
Ratajkowski, jej závidíme, ale nebojíme sa, že obídeme naprázdno. 
Už teraz je jasné, že v nejakej verzii čoskoro dorazí aj k nám. 
A potom ju veru schovávať nebudeme.  

Predajňu H&M nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na prízemí a 1. poschodí.



k šťastnej pleti,  
v ktorej sa cítite dobre
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Žiarivá pleť

Základom pre žiarivú a zdravo 
vyzerajúcu pleť je čistota. 
Dôkladne vyčistená pleť lepšie 
prijíma produkty, ktoré na ňu 
nanášame.

Dôkladné ranné vyčistenie pleti by malo 
byť rovnakou samozrejmosťou ako čistenie 
zubov. V noci telo cez pokožku vylučuje 
škodlivé látky a na vrchnej vrstve pokožky 
sa počas spánku ukladajú odumreté 
kožné bunky a prebytočný maz. Ak si ráno 
nanášate mejkap, je predtým dôležité 
zbaviť sa týchto nečistôt. 

Večer je situácia podobná – všetko, 
čo ste si počas dňa na pleť naniesli 
(mejkap, opaľovací krém) a čo ste si sama 
nazbierala (prach, nečistoty), musí ísť preč. 
Počas spánku tak pleť nebude vstrebávať 
špinu a vy sa môžete vyspať do krásy.

 
Krok 
za krokom: 
Čistenie pleti
Pre čistú pleť sú rozhodujúce čisté ruky, 
preto si ich musíte najskôr dôkladne umyť! 

Zvoľte si čistiaci produkt vhodný pre svoj 
typ pleti a jemne si navlhčite tvár. Penu 
či gél, mlieko alebo emulziu – krúživými 
pohybmi zapracujte produkt do pokožky. 

Pomocou kefky na tvár 
sa dá čistiť účinne viac 
do hĺbky. Dodatočný 
efekt masáže podporí 
prekrvenie, čím sa postará 
o sviežosť pleti.

Pri čistení však dbajte 
na správnu teplotu vody. 
Príliš teplá voda môže pleť 
na tvári iritovať, studená 
voda zase zatvára póry 
namiesto toho, aby ich 
otvárala. Zlatým stredom je 
teda optimálna teplota. 

6 krokov 
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Predajňu DM DROGERIE MARKT nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Tvár si osušte iba čistým uterákom. A čo 
je veľmi dôležité: nešúchajte, len jemne 
prikladajte – to šetrí pleť.
Napokon príde ešte na rad pleťová voda. Ideálne sa na to 
hodia napríklad aj micelárne vody. Odstraňujú posledné zvyšky 
nečistôt a stabilizujú ochranný povlak na pleti. Pleť sa vyčistí, 
oživí a osvieži. Pleťová voda sa nanáša na pleť prikladaním 
bavlnených tampónov alebo uteráčikov. To, či sa rozhodnete 
pre produkt, ktorý obsahuje, alebo neobsahuje alkohol, by malo 
závisieť od typu vašej pleti. Pri citlivej a suchej pleti sa odporúča 
variant bez obsahu alkoholu. 

Pílingy a masky
zabraňujú tvorbe vyrážok a zmenšujú póry
Píling oslobodzuje pleť od odumretých kožných buniek a podporuje 
regeneráciu pokožky. Unavená pleť sa opäť rozžiari a zjemní. 
Píling by sa mal preto robiť iba raz až dvakrát za týždeň ako 
doplnok denného čistenia.

Pleťová maska zjemní pleť, povzbudí prekrvenie, oživí a osvieži. 
Špeciálne masky na znečistenú pleť pôsobia okrem toho aj proti 
vyrážkam. Pre zrelú pleť existujú zase špeciálne tzv. anti-aging 
masky (masky proti starnutiu), ktoré dodajú pleti optimálnu 
hydratáciu. Pleťové masky by sa mali tiež nanášať raz až dvakrát 
týždenne, najlepšie hneď po pílingu.

Aké vitamíny by 
mala brať vaša 
pokožka?
Tu je malý návod!
 
Vitamín A proti vráskam a akné

Vitamín C ako antioxidant

Vitamín E pri suchej pokožke

Dôležité pritom je, aby ste ich prijímali formou vyváženej stravy 
bohatej na vitamíny, ale aj v kozmetickom regáli sa medzičasom 
dajú nájsť vhodné produkty. O peknú pleť sa postará predovšetkým 
vitamín C.

Vitamín C – pomocník pre krásnu pleť

Vitamín C, známy aj ako kyselina askorbová, podporuje tvorbu 
kolagénu a reguluje hydratáciu pokožky. Považuje sa okrem toho 
za antioxidant, ktorý chráni pokožku pred voľnými radikálmi a brzdí 
tak proces starnutia pokožky.

Okrem toho pôsobí vitamín C protizápalovo a postará sa 
o rovnomerný povrch pokožky.

Balea MEN anti aging maska 
Balea textilná pleťová maska

Balea pleťový píling
Balea micelárna voda

Balea pleťové sérum – vitamín C
Balea pleťový píling
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Unikátne, veselé a originálne 

Zmeňte upršané ráno 
na deň zaliaty slnkom 
s Dedoles veselými 
ponožkami
Leto je nenávratne preč, no vy si stále 
chcete užívať dni plné hravosti a zábavy? 
V Dedoles ste na tej správnej adrese. 
Kolekcia originálnych ponožiek, či už 
vysokých alebo nízkych, vykúzli aj z toho 
najpochmúrnejšieho rána dokonalý deň. 
Povýšte svoje ponožky na zlatý klinec 
vášho outfitu a nechajte sa spolu s nami 
vtiahnuť do víru nekonečných kombinácií.

Či už ste malí alebo veľkí, Dedoles 
ponožky by nemali chýbať v žiadnom 
šatníku. Či už milujete kvetované vzory, 
zvieracie motívy, rozprávkové bytosti 
alebo len chcete podškrtnúť svoje záľuby, 
Dedoles ponožky sú tým pravým doplnkom. 
Urobte radosť sebe aj svojim blízkym 
a ukážte, že aj s ponožkami dokáže byť 
zábava. Šikovní Dedoles dizajnéri pre vás 
navrhli stovky pestrofarebných motívov.

Navyše, staviť na komfort a pohodlný 
materiál sa oplatí. Základ Dedoles 
ponožiek totiž tvorí kvalitná bavlna, vďaka 
ktorej máte pocit, akoby ste sa vznášali. 
Doprajte svojim nohám komfort, či už 
siahnete po vysokých ponožkách, nízkych, 
členkových alebo tých do tenisiek. Skrátka, 
rozhodne sa to oplatí. 
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Predajňu DEDOLES nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Druhá šanca
V Dedoles dbáme nielen na svojich 
zákazníkov, ale aj na ochranu životného 
prostredia. Vytvorili sme špeciálny rad 
ponožiek, ktorý je vyrobený z recyklovanej 
bavlny, a tak šetrí prírodu. Zozbierané nite 
totiž netreba farbiť, vďaka čomu ušetríme 
hektolitre vody. Z kvality však nepoľavujeme 
a naše ponožky sa pýšia medzinárodným 
certifikátom OEKO-TEX Standard 100, ktorý 
je zárukou kvality, zdravotnej neškodnosti 
a šetrnosti k životnému prostrediu.

Šetrite 
prírodu aj vy
A čo tak vsadiť na bambus? Dedoles 
bambusové ponožky v sebe neskrývajú len 
dokonalú absorpčnú schopnosť, ale sú aj 
priedušné a taktiež dbajú na udržateľnosť. 
Pestovanie bambusu si totiž nevyžaduje 
syntetické hnojivá a pesticídy. Navyše, 
patrí k rýchlo obnoviteľným prírodným 
zdrojom a v porovnaní s inými plodinami 
nespotrebováva veľké množstvo vody. 
Rozveseľte svoj deň bambusovými 
členkovými či vysokými ponožkami 
a chráňte životné prostredie aj vy.

Kombinujte  
a tvorte nové 
outfity
Počas chladnejších dní zas padnú vhod 
Dedoles legíny, ktoré sú ako stvorené 
nielen na šport, ale aj na domáci relax. 
Pohodlné nosenie a prepracovaná potlač 
vás natoľko ohúri, že si ich nebudete chcieť 
vyzliecť. Páčia sa vám farebné ornamenty, 
záhadná nočná obloha alebo prenádherná 
mandala? Vyberte si z desiatok 
originálnych motívov a zažiarte, nech ste 
kdekoľvek. 

Viac veselých produktov nájdete na  
www.dedoles.sk
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Jesenná kolekcia C&A

Udržateľný denim v hlavnej 
úlohe jesennej kampane C&A

Džínsy sú ikonickým, ale 
veľmi zložitým produktom. 
Keďže sa vyrábajú z rôznych 
komponentov a vyžadujú viacero 
výrobných procesov, vyrobiť 
džínsy udržateľným spôsobom 
nie je jednoduché. Vyžaduje si 
to starostlivý výber správnych 
dodávateľov, testovanie 
a certifikovanie materiálov. C&A sa 
zaviazala k udržateľným inováciám 
v celej kolekcii denimu a stále 
prichádza s novými materiálmi, 
technológiami a postupmi. 
Vo vašej obľúbenej predajni 
v obchodnom centre Mlyny Nitra 
sa dozaista nachádza aspoň jeden 
z udržateľných štýlov zo širokej 
ponuky C&A. Prvá jesenná kampaň 
módnej značky je zameraná práve 
na denim, konkrétne na recyklovaný 
denim, a preto vám ponúkame 
prehľadného sprievodcu.
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Predajňu C&A nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na prízemí a 1. poschodí.

Džínsy certifikované zlatým alebo 
platinovým certifikátom Cradle to 
Cradle Certified™ 

C&A je jedným z mála 
maloobchodov, ktorý ponúka 
džínsy s certifikátom Cradle 
to Cradle Certified™, 
jedným z najobsiahlejších 

a najmodernejších štandardov na poli 
udržateľnosti. Tieto džínsy sú vyrobené zo 
100 % certifikovanej biobavlny s použitím 
bezpečných bielidiel a chemikálií. 
Špičkové výrobné zariadenia sú poháňané 
obnoviteľnou energiou a šetrným prístupom 
k vode. Džínsy z kolekcie Forever denim 
sú vyrobené z najudržateľnejšej denimovej 
látky na svete, má certifikát Cradle to 
Cradle™ Platinum Certified, čo je najvyššia 
úroveň na trhu uznávanej certifikácie. 
Oblečenie môže zostať stále v obehu 
a môže byť dokonca kompostované. 
Od 2. septembra je možné zakúpiť celú 

kolekciu Forever denim v našom e-shope 
na www.c-a.com.

Certifikované Organic  
Cotton džínsy

Džínsy 
označené 
ikonkou 
biobavlny 
(Bio Cotton) 

obsahujú organickú bavlnu 
certifikovanú podľa Organic 
Content Standard (OCS) 
alebo Global Organic 
Textile Standard (GOTS). 
Biobavlna je výrazne lepšia 
pre životné prostredie, 
kvalitu pôdy, biodiverzitu a zásobovanie 
vodou, zatiaľ čo zabraňuje znečisteniu 
vody. Ďalej je bezpečnejšia pre zdravie 
pestovateľov a ich komunít.

Recyklovaný denim
Džínsy 
označené 
ikonkou 
recyklácie 
sú vyrobené 

z recyklovanej bavlny. 
Tieto džínsy šetria 
odpad, dávajú nový život 
pôvodnému materiálu 

a ušetria veľké množstvo vody a energie 
potrebné na výrobu nového materiálu 
od nuly. Recyklovaná bavlna je skvelou 
voľbou na zníženie textilného odpadu, ale 
jej použitie nie je večné. Proces separácie 
vlákien oslabuje materiál, čo vedie k nižšej 
kvalite odevov.

Water-Saving-Denim 
Čím menej vody 
spotrebujeme na výrobu, 
tým lepšie pre našu planétu. 
Náš vylepšený Water-
Saving-Denim 

spotrebuje až o 65 % menej 
vody v poslednom procese 
prania. 
Podporovať obehový systém 
módy a vyrábať viac tovaru, 
ktorý nepríde nazmar, 
ale môže byť použitý 
znova – C&A podniká 
zmysluplné kroky a zvažuje, 
aké materiály a výrobné 
procesy budú použité.
Pripojte sa k misii C&A tým, 
že budete nakupovať veci 
z udržateľných a obehových 
materiálov, a tak budete 
vzdelávať seba i ostatných, 
ako to len pôjde. 



Jesenné kolekcie 
značiek MAVI, 
LEVI´S, DESIGUAL, 
CAMP DAVID 

Predajňu DENIM STYLE HOUSE 
nájdete v OC MLYNY Nitra  
na 2. poschodí.
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Staré divadlo Karola Spišáka oslavuje v tomto roku 
70. výročie svojho vzniku. Za ten čas ho postretli 
mnohé príjemné i menej príjemné udalosti. Čo-to 
o jeho histórii, ale tiež o svojom pôsobení v ňom 
nám porozprával dlhoročný člen umeleckého súboru 
divadla Ivan Gontko.

1. V Starom divadle pôsobíte už 35 rokov, to je presne 
polovica jeho existencie. Ako vnímate toto vaše spoločné 
jubileum a vašu doterajšiu spoločnú cestu?
Priznám sa, že doteraz som sa nad tým takto nikdy nezamyslel 
a svoje pôsobenie s divadelným jubileom nespájal. Pôsobenie 
jednotlivcov v divadle môže a ovplyvňuje chod divadla a jeho 
výsledky. Niekedy aj zásadným spôsobom. Ale jednotlivci 
prichádzajú a odchádzajú, na ich miesta prichádzajú iní a ďalší, 
zväčša s ambíciou robiť veci inak a lepšie. A po čase tiež odídu, 
a kolobeh sa opakuje. Ale divadlo ostáva. Na divadelné jubileum 
sa pozerám z aspektu jeho trvania a trvácnosti a toho, čo za tie 
roky dosiahlo. Na moje pôsobenie sa dívam z perspektívy jeho 
dočasnosti a pominuteľnosti. Ale tá časť cesty, ktorá bola spoločná, 
mi zväčša prinášala radosť a potešenie, a chcem veriť, že to bolo 
obojstranné a že som bol divadlu na osoh.

2. V čom vás divadlo za ten čas ovplyvnilo a ako myslíte, 
že ste ho ovplyvnili vy? Či už hereckou, ale aj nemenej 
významnou dramaturgickou prácou... 
Ako a či som svojím pôsobením ovplyvnil chod, fungovanie či 
výsledky divadla, to nechám na posúdenie ľudom, ktorí to posúdiť 
vedia. Priznám sa, ja to posúdiť neviem. A v čom divadlo ovplyvnilo 
mňa? No, myslím si, že vo všetkom. Spomenul som neraz, že divadlo 
je spôsob života a ako také zasahuje do všetkého, čo robíte a čo 
žijete. Netýka sa to len práce samotnej, ale rovnako vstupuje do 
našich životov, do vzťahov, teda do súkromia. Oddeliť prácu v divadle 
od svojho súkromia asi nie je dosť dobre možné. Príchodom do 
divadla som sa stal súčasťou komunity, ktorá verila a verí vo svoje 
výnimočné poslanie. Tomu podriaďuje svoj život, osobný aj pracovný, 
dáva k dispozícii svoj talent a schopnosti, obetúva svoje sily a neraz 
i zdravie. Odmena či ocenenie našich snažení je neisté a prchavé. 
Napriek tomu pri divadle ostávame. Bola a je to naša slobodná voľba 
so všetkým, čo to prináša aj berie. Práve ten spôsob života, ktorým 
divadlo je, si z toho môjho pôsobenia aj najviac cením. Kto žije 
divadlom a pre divadlo, žije švihácky život. Stručne zhrnuté, práca v 
divadle ovplyvňovala všetko ostatné.

3. Divadlá sa vyvíjajú s dobou a ani Staré divadlo nie je 
výnimkou. Ktoré udalosti a zmeny vnímate za to obdobie 
vášho pôsobenia v ňom za najzásadnejšie?
Budem sa asi opäť opakovať, ale už som to viackrát povedal a ani 
s odstupom času sa môj pohľad či názor nezmenil. Prelomových či 
zásadných momentov v divadle bolo a, myslím, ešte bude viacej. 
Často sa pri podobných otázkach zvyknú uviesť postavy, inscenácie 
či osobnosti, s ktorými oslovený mal možnosť spolupracovať a boli 
pre neho dôležité. Áno, pre hercov je aj toto veľmi dôležité. Je to 
však vnímanie osobných úspechov ako úspechov divadla, naopak, 
ak sa nedarí mne, som schopný hovoriť, že divadlo má zlé obdobie. 
Pre mňa osobne bol však najzlomovejšou zmenou a najdôležitejším 
momentom rok 1989, ktorý znamenal kľúčovú zmenu v nahliadaní 

na kultúru, umenie a, 
samozrejme, aj na divadlo. 
Na ich miesto v spoločnosti, 
poslanie, zmysel, tvorbu či 
financovanie. Odpoveď na 
mnohé otázky a problémy, 
ktoré so spoločenskou 
zmenou prišli, hľadáme 
dodnes a často nevieme či 
nechceme nájsť riešenia. 
A významným momentom 
bol pre mňa aj rok 1997 
a nasledujúci, keď sme sa ako 
divadlo postavili proti praktikám 
vtedajšej politickej reprezentácie 
a postupne sa k nám pridali aj 
iné divadlá či osobnosti z ostatných 
oblastí kultúry a umenia. Tieto udalosti totiž na 
dlhú dobu zásadným spôsobom, či už pozitívne alebo negatívne, 
ovplyvnili našu tvorbu, prácu a životy. I ten môj.

4. Vedeli by ste vybrať obdobie, na ktoré spomínate 
najradšej?
Nemám obdobie, na ktoré by som spomínal vyložene radšej 
ako na iné. Každé obdobie od môjho nástupu prinášalo rôzne 
výzvy a väčšina z nich bola zaujímavá. Skôr sú obdobia, na ktoré 
nespomínam rád. Napríklad na obdobie spojené s udalosťami, 
ktoré vyvrcholili divadelným štrajkom a vyústením ktorých bolo 
moje vyhodenie z divadla v roku 1998, a to ľuďmi, ktorí pod 
zámienkou „transformácie“ kultúry napĺňali svoje osobné ambície. 
A ktorí s politickým krytím vtedajšej mečiarovskej politickej 
moci z pozície funkcie štátnych intendantov ničili, čo mohli, 
a z názorových oponentov vyrábali nepriateľov štátu. Alebo 
obdobie, keď z mne dodnes neznámych dôvodov sa pre mňa 
v práci nenašla herecká príležitosť a nebol som obsadzovaný. Tieto 
situácie a udalosti som vtedy prijímal ťažšie, ale, na druhej strane, 
umožnili mi rozbehnúť aktivity, z ktorých mnohým sa venujem 
dodnes. Dnes sa na to dívam tak, že ak to tak bolo, tak to tak malo 
byť, aby som sa posunul aj inam.

5. Čo by ste divadlu zapriali k 70. výročiu?   
I teraz poviem, čo som už hovoril inokedy a inde. Divadlo, umenie 
vo všeobecnosti, sa často spája s hľadaním. K nájdeniu toho 
správneho výsledného tvaru vedie často dlhá cesta, napriek tomu 
nie je vždy výsledok úspešný či zodpovedajúci vynaloženému úsiliu. 
Preto prajem divadlu, aby popri hľadaní aj nachádzalo, aby výsledky 
spoločnej práce nachádzali svojich spokojných a po ďalších tituloch 
hladných divákov. A ešte, a to veľmi, prajem divadlu prajnosť. 
Niekedy mám pocit, bohužiaľ, aj skúsenosť, že našou národnou 
črtou je neprajnosť. Nevieme byť uznanliví voči práci či úspechom 
iných, voči inému nastaveniu toho, ako a čo robiť, ako je to naše. 
Máme svoje konečné pravdy, ktoré povyšujeme nad pravdy iných. 
Už sa ani neunúvame vypočuť a pochopiť, či nebodaj akceptovať 
a osvojiť si iný pohľad či názor. Myslím si, že trochu ľudskej prajnosti 
a uznanlivosti by pomohlo nám všetkým žiť lepšie životy. Takýchto 
ľudí prajem divadlu aj ako tvorcov, aj ako divákov.

Za rozhovor ďakuje Nikoleta Hvizd Tužinská,  
dramaturgička Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Kto žije divadlom a pre divadlo,  
žije švihácky život
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Štýlové tenisky

Do školy 
sa nechodí, 
do školy sa beží!
Kto by zostával v jeseni doma? 
Tip-top letné „počasíčko“ je 
minulosťou a nastal čas vybehnúť 
v ústrety novým výzvam 
v pohodlí. Prvá, druhá či tretia 
cesta do školy tento rok bude 
veľká, zladená paráda!
 
Mix and match
Máte vo zvyku, že začiatok školského roka 
je malý sviatok? Hádžete si kockou, kto sa 
hrdo ponesie vedľa prváčika v jeho prvý 
školský deň? Nech to máte akokoľvek, prvý 
školský deň je príležitosť na to, aby ste sa 
vyhrali s outfitom a doladili k nemu štýlové 
tenisky, ktoré neposlúžia len v prvý školský 
deň, ale budete sa z nich tešiť, až kým sa 
neochladí. 
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Predajňu CCC 
 nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Kolekciu tenisiek, v ktorých bude radosť vrátiť sa do školy, nájdete na e-shope,  v kamenných predajniach a  v aplikácii CCC!

Mama a dcéra – rebelky
Mať parťáčku na nespútané jašenie sa, nekonečné rozhovory 
o „nesmrteľnosti chrústa“ a svoju malú ikonu štýlu, ktorá sa na nič 
nehrá, to je dar. Zladiť sa s ňou je odvaha, ktorá aj do maminho 
šatníka prinesie úplne nový vietor. Idete do toho? 

Štýlová babka a vnučka
Pozor, tu sa rozmaznávajú vnúčatá! Hovorí vám to niečo? Babky 
vôbec nezaostávajú, rady držia krok s vnučkami a neboja sa 
experimentovať. Krok sa, samozrejme, drží štýlovejšie a lepšie, 
keď to babke cestou do školy s vnučkou ladí. 

Otec a syn ako z časopisu
Niet nad hrdého tata, ktorý vyprevádza do školy svoju 
zmenšeninu. Budúceho chlapa, pre ktorého je mužským vzorom, 
kamarátom do pohody i do dažďa, istotou. Všimli ste si, ako 
tatovia omladnú, keď majú synov? Radi aj svojím štýlom ukážu, že 
tvoria so svojím chalanom jeden tím. 

Dedo a vnuk s náladou objavovať
Dedovia a vnuci – to sú „chalani“, medzi ktorými sa pri 
objaviteľských výpravách zotrú vekové i názorové rozdiely. 
Niet lepšieho kamoša ako deda, ktorý sa nezabudol hrať, niet 
lepšieho parťáka ako deda, ktorý vie, čo je IN! Vyraziť spolu 
do školy je len ďalšie zo šibalstiev, ktoré si tí dvaja správne 
okorenia štýlovými teniskami. 
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DAB

DAB v novej sezóne ponúkne 
slávny muzikál, 
skvelé komédie a zaspomína 
si aj na svoju históriu

Divadlo Andreja Bagara (DAB) 
v Nitre ponúkne svojim divákom 
v novej divadelnej sezóne 
2021/2022 štvoricu skvelých 
inscenácií. Je medzi nimi slávny 
muzikál od Andrewa Lloyda 
Webbera a Timea Ricea Jozef 
a jeho zázračný farebný plášť 
v réžii Petra Oravca. Nová sezóna 
ponúkne aj úsmevnú grotesku 
Nádej zomiera posledná, ktorú 
bude režírovať herec DAB Peter 
Oszlík, a bláznivú komédiu Láska, 
sex a dane v réžii Svetozára 
Sprušanského. Poslednou 
inscenáciou sezóny bude hra 
Kutlochy od Slavky Civáňovej 
v réžii Natálie Deákovej, ktorá 
rozpovie príbehy povestnej 
nitrianskej divadelnej ubytovne. 
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Jozef a jeho zázračný 
čarovný plášť
Divadlo Andreja Bagara 
v Nitre na základe licencie 
od spoločnosti The Really 
Useful Group Ltd. uvedie 
24. septembra 2021 premiéru 
jedného z najznámejších 
a najobľúbenejších svetových 
muzikálov, ktorý už viac ako 50 
rokov oslovuje všetky generácie.

Autormi uvedenej školskej 
kantáty boli vtedajší žiaci školy 
Andrew Lloyd Webber a Time 

Rice, z ktorých sa neskôr stali celosvetovo známi muzikáloví 
tvorcovia. Odvtedy má tento muzikál za sebou státisíce repríz 
na všetkých významných svetových muzikálových scénach. 

Muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť je veľkým scénickým 
posolstvom pre všetky generácie o tom, že len tie sny, ktoré máme 
odvahu snívať, sa raz aj naplnia!

Vizuálne pútavou a vtipnou formou rozpráva známy starozákonný 
príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, ktorý je metaforou o láske aj 
nenávisti, o zrade aj odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen 
napriek všetkým prekážkam.

Nádej zomiera posledná
Úsmevná groteska s prvkami kabaretu a čierneho humoru o našej 
každodennosti, neúspechoch, absurdite života a vytrvalej viere, 
že raz bude lepšie. Divadelná adaptácia minútových grotesiek 
známeho maďarského autora Istvána Örkénya reaguje na udalosti 
posledných mesiacov. V dobe krízy, keď je veľmi ľahké stratiť nádej 
a radosť, prinášame cez Örkényov absurdný svet posolstvo o tom, 
že na všetky ťaživé situácie sa dá dívať s humorom a ľahkosťou. Ba 
dokonca, že prijať život taký, aký je, aj s jeho nevyhnutným koncom, 
vôbec nemusí byť také desivé, ako sa na prvý pohľad zdá.

István Örkény s jemu vlastným sarkazmom komentuje bežné 
aj nezmyselné dnešné situácie na zemi. Sprievodcom týmito 
grotesknými príbehmi je pani Ibolya, ktorá sa prebudila 
z posmrtného spánku a putuje súčasným svetom. Jej putovanie 
je prekvapivou a vtipnou konfrontáciou dávneho minulého sveta 
s absurditou dneška. Premiére je plánovaná 12. novembra 2021 
v Štúdiu DAB.

Láska, sex a dane
Bláznivá komédia zo 
súčasnosti o tom, že všetko 
je vždy inak. Hlavný hrdina 
Jon prišiel na to, ako roky 
úspešne využívať značné 
daňové úľavy. Samozrejme, 
nie celkom korektným, ale o to 
vynaliezavejším spôsobom. 
Teraz však hrozí, že jeho 
malé nevinné podvody odhalí 
daňový kontrolór, čím ho 
dostane do vzťahových rébusov 
bizarných rozmerov.

V tejto iskrivej komédii nikto nevie, kto kým a kto s kým 
v skutočnosti naozaj je! Šialený kolotoč nepredvídateľných 
momentov a vtipných situácií odhalí všetko, čo potrebujete vedieť, 
aby ste oklamali daňový úrad, nestratili podnájom, nezradili 
kamaráta, udržali si snúbenicu, neprezradili milenku, nesklamali 
mamičku... A zostali pritom nažive!

Skvelá zábava, smiech a relax. Slovenská premiéra divadelnej 
komédie, ktorá sa stala doslova diváckym hitom troch desaťročí, je 
naplánovaná na 21. januára 2022 vo Veľkej sále DAB.

Kutlochy
Inscenácia Kutlochy prináša príbehy povestnej nitrianskej 
divadelnej ubytovne Kutlochy, tak ako si ju pamätáme. Je 
zrýchleným kaleidoskopom udalostí od 50. rokov až po súčasnosť, 
príbehom hereckých generácií, ktoré sa striedali v ubytovni. 
Nahliadneme do zabudnutých historiek, príbehov a osudov 
známych osobností. Na pozadí privátnych príbehov dokumentuje aj 
to, ako pod oknami budovy plynula doba a striedali sa režimy.

Scenár inscenácie vznikol na základe množstva rozhovorov 
s pamätníkmi, ktorí na Kutlochoch bývali, tvorili, prežívali svoje 
lásky, túžby, sklamania, tvorivé muky či vnútorný konflikt s dobou, 
ktorú žili... Zlomové historické obdobia (50. roky, august 1968, 
normalizácia, november 1989, rozdelenie Československa, bizarné 
90. roky) predstavíme tak, ako ich prežívali umelci v kontexte 
svojich súkromných osudov a vzťahov. Historky, ktoré sa viažu ku 
Kutlochom, sú často vtipné, ale aj mrazivé, odhaľujúce obyčajné 
ľudské osudy viac či menej známych osobností. Premiéra je 
naplánovaná na 8. apríla 2022 v Štúdiu DAB.
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ZÁTOPEK
2D
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, ktorý je venovaný nielen športovému, ale 
aj životnému príbehu jedného z najväčších atlétov všetkých čias, štvornásobného 
olympijského víťaza Emila Zátopka. Snímka rozpráva príbeh o víťazstvách v láske aj 
v športe, ktoré si vyžadujú predovšetkým veľké srdce.
Réžia: David Ondříček
Hrajú: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek,  
Jiří Rendl, Jaroslav Plesl, Štěpán Kozub, Milan Mikulčík, Filip Březina, Peter Kočiš

9. september 2021

SPRÁVA
2D
Siedmeho apríla 1944 sa Alfrédovi 
Wetzlerovi podarilo čosi jedinečné – unikol 
spolu s mladším väzňom Vrbom z prísne 
stráženého tábora smrti Osvienčimu. 
Cieľom úteku však nebolo zachrániť si 
vlastný život, ale zabrániť umieraniu tisícov 
ľudí. Po smrteľne nebezpečnom putovaní 
došli na Slovensko, kde vznikla správa 
o genocíde. Tajnými cestami sa dostala až 
do rúk Winstona Churchilla a Franklina D. 
Roosevelta a zasiahla do vývoja 2. svetovej 
vojny. Príbeh plný napätia a emócií osloví 
diváka napínavou drámou úteku, absurditou 
vývoja dejín, ale aj vnútornou silou muža, 
ktorý sa postavil proti zvrátenosti systému.
Réžia: Peter Bebjak
Hrajú: Noel Czuczor, Peter Ondrejička, 
Wojciech Mecwaldowsky, Christoph 
Bach, Florian Panzner, Lars Rudolf, 
Aleksander Mincer, Jan Nedbal, John 
Hannah

23. september 2021



14. október 2021 21. október 2021

28. október 2021 25. november 2021
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DUNA
2D so slovenskými titulkami
Kultové sci-fi dielo rozpráva o mocenských 
bojoch vo vnútri galaktického Impéria, 
v ktorých ide o ovládnutie planéty Arrakis: 
zdroje vzácneho korenia melanžu, ktorý 
poskytuje zvláštne psychické schopnosti. 
Tie umožňujú cestovanie vesmírom. 
Padišáh imperátor poverí správu nad 
Arrakisem a s ňou aj komplikovanú ťažbu 
neobyčajnej látky vojvodcovi z rodu 
Atreidov. Celá anabáza je ale súčasťou 
sprisahania, z ktorého sa podarí uniknúť iba 
vojvodcovmu synovi Paulovi a jeho matke, 
ktorí uniknú do púšte. Ich jedinou nádejou 
sú domorodí obyvatelia planéty, schopní 
trvalo prežiť vo vyschnutej pustatine.
Réžia: Denis Villeneuve
Hrajú: Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Oscar 
Isaac, Javier Bardem, Dave Bautista, 
Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, 
Jason Momoa

HALLOWEEN 
ZABÍJA
2D so slovenskými 
titulkami
Sága o Michaelu Myersovi a 
Laurie Strodeovej pokračuje 
v ďalšej napínavej kapitole 
halloweenskej série.
Réžia: David Gordon Green
Hrajú: Jamie Lee Curtis, Judy 
Greer, Andi Matichak, Will 
Patton, Thomas Mann and 
Anthony Michael Hall

RODINA 
ADDAMSOVCOV 
2
2D
Pokračovanie? Áno, prosím!
Vydajte sa na letnú dovolenku s rodinou 
Addamsovcov, ktorí svojím nevšedným 
a podivným správaním terorizujú nové 
kraje. Rodina Addamsovcov 2 opäť 
v kinách už čoskoro.
Réžia: Greg Tiernan, Conrad Vernon

SMRŤ NA NÍLE
2D 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 nebezpečnou a veľmi 

ničivou novou technológiou.
Réžia: Cary Joji Fukunaga

Hrajú: Daniel Craig, Rami Malek, 
Ralph Fiennes, Naomie Harris, 

Léa Seydoux

KLAN GUCCI
2D so slovenskými 
titulkami
Príbeh o tom, ako Patrizia 
Reggiani, bývalá manželka 
Maurizia Gucciho, plánovala 
zabitie svojho manžela, vnuka 
renomovaného módneho 
návrhára Guccia Gucciho.
Réžia: Ridley Scott
Hrajú: Al Pacino, Salma Hayek, 
Adam Driver, Lady Gaga

Kino Mlyny Cinemas 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 2. poschodí.

30. september 2021 7. október 2021

KAREL
2D
Celovečerný dokumentárny film 
Karel prináša ojedinelý pohľad 
do súkromia a duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga 
Malířová Špátová natáčala Karla 
Gotta celý jeden rok a vďaka 
jeho úprimnej otvorenosti vznikol 
neobvykle osobný až intímny 
pohľad na život slávneho speváka, 
aký sa doteraz širokej verejnosti 
ani jeho skalným priaznivom 
nenaskytol. Zároveň v ňom 
nechýba Karlov povestný nadhľad 
a humor. 
Réžia: Olga Malířová Špátová
Hrá: Karel Gott, Ivana Gottová 
a ďalší 
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Mesto Nitra

Katarína Živanovič v minulosti 
pôsobila na pozícii riaditeľky 
Kultúrneho centra REX 
v Belehrade, viedla tiež odbor 
kultúry srbského hlavného mesta 
a pôsobila ako výkonná riaditeľka 
Múzea histórie Juhoslávie. 
Pred šiestimi rokmi prišla žiť na 
Slovensko zo Srbska, aby ako 
generálna manažérka košického 
Kultúrneho centra Tabačka 
Kulturfabrik zúročila svoje 
dlhoročné skúsenosti v oblasti 
manažmentu kultúry. Dnes je 
riaditeľkou Kreatívneho centra 
v Nitre, ktoré vznikne v bývalom 
kine Palace na Radlinského 
a v bývalých kasárňach na 
Martinskom vrchu pod Zoborom. 

V ako stave je príprava kreatívneho 
centra? Na čom aktuálne pracujete? 
Pracujeme na niekoľkých veciach 
naraz. Je to komplexný projekt, 
pionierska práca. Veľa sa učíme. 
Každý z nás má iné skúsenosti 
z predchádzajúcich projektov. 
V tejto fáze rozširujeme tím 
a ujasňujeme aktivity projektu. 
Práve pracujeme na dokumentácii 
pre rekonštrukciu budov. Prebieha 
verejné obstarávanie na rekonštrukciu 
Martinského vrchu, ktorá začne ako 
prvá. Zároveň prebiehajú aj konzultácie 
s ministerstvom kultúry. V druhej fáze 
budeme napĺňať kapacity ľudí, ktorí 
sú spojení s kultúrou a kreatívnym 
priemyslom. To sú podnikatelia aj 
nepodnikatelia, ktorých má projekt lepšie 
pripraviť na trh práce. V tretej fáze budeme 
viac pracovať s verejnosťou. 

Kreatívne centrum má vzniknúť 
v dvoch lokalitách. Jedno v centre 
mesta na Radlinského a druhé 
na Martinskom vrchu v bývalých 
kasárňach. V čom sa budú líšiť? 
Štruktúra priestorov bude iná, ale 
obsahom sa budú dopĺňať. Bývalé kino 

Palace bude tvoriť jedna sála, spolu 
s nejakou kaviarňou. Bude to priestor pre 
rôzne formy živej kultúry, najmä divadlo 
a tanec, ale dúfame, že sa nám podarí 
organizovať aj koncerty. Uvidíme, ako bude 
budova izolovaná, aby to nerušilo ľudí, 
ktorí bývajú okolo. Priestor na Martinskom 
vrchu bude zložitejší. Ráta sa s dielňami, 
hudobnými štúdiami, coworkingom, 
predajňou. Bude tam tiež priestor 
zameraný na vizuálne umenie, ale chceme, 
aby bol čo najviac multifunkčný. 

Pre mňa je značkou 
Nitry nitriansky 
úsmev

Rozhovor s Katarínou Živanovič
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Na Slovensku existujú nezávislé 
kultúrne centrá, existujú 
mestské kultúrne strediská. 
Bude to niečo podobné?  
To, čo my robíme, bude trošku 
iné v tom, že náš projekt bude 
obsahovať aj tvorivú časť. Nebude 
to iba prezentačný priestor, ale bude 
to priestor, v ktorom bude veľká časť 
kreatívneho priemyslu tvoriť. Nebude 
to iba kultúra a umenie, ale aj kreatívny 
priemysel. 

Čo si máme predstaviť pod 
kreatívnym priemyslom? 
V našom prípade to znamená scénické 
a vizuálne umenie, hudba, audiovízia, 
multimédiá a remeslá. 

Čiže, rozumiem tomu správne ... 
som kreatívec, mám nejaký nápad, 
prihlásim sa do jedného z vašich 
programov a vy mi pomôžete sa 
presadiť? 
Áno, máte nejaký nápad, zaujíma vás, či 
je to práca pre vás, nemusíte sa trápiť, 
že nie ste podnikateľ, prihlásite sa na 
jeden z programov, ktorý budeme ponúkať, 
a s nami si prejdete celý proces – aký 
je váš biznis plán, finančný plán, ako si 
vybudovať tím. 

A ak som podnikateľ? 
Viete, ako to je, keď ste podnikateľ, tá 
práca vás zlomí. Každý deň to je niečo 
nové. S nami si môžete dať trošku odstup 
od vecí a s expertmi, ktorých bude naše 
centrum ponúkať, sa pozrieť na problémy, 
zistiť, čo zlepšiť, robiť inak. 

Aká bude udržateľnosť tohto 
projektu? 
Poviem to takto, my tu budujeme Akadémiu 
kultúrno-kreatívneho priemyslu. Ak sa 
celý projekt rozrastie, nie je otázne, či 
sa to udrží alebo nie. Projekt budujeme 
na základe analýzy, ktorej ja verím. Áno, 
medzičasom sa nám všetkým stali rôzne 
veci. Počas pandémie sa zmenilo naše 
vnímanie aj pohľad na život. Ja verím, 
že aj vďaka tomuto projektu sa kreatívny 
a kultúrny priemysel nadýchne ešte raz. 
Treba si uvedomiť, že to nie je projekt len 
Mestského úradu, je to projekt mesta Nitra. 
Je to obrovská šanca Nitry, že vybuduje 
ďalší aspekt svojej identity, ktorý ju 
zviditeľní. A potom sa už cesta nájde.   

Nitra sa tento rok uchádza o titul 
Európske hlavné mesto kultúry 2026. 
Čo by podľa vás mala mať Nitra 
nesúca tento titul? 
Ja si myslím, že Nitra to už má. Titul 
Európske hlavné mesto kultúry nie je len 
niečo vymyslené, je to uznanie toho, čo už 
mesto má. Titul je impulzom, ktorý mesto 
posilní. 

Čo bolo pre vás motiváciou prísť na 
Slovensko? Neváhali ste vymeniť 
Srbsko za Slovensko a začať úplne 
odznova? 
Pre mňa sú dôležití ľudia. Práca v košickej 
Tabačke bola pre mňa výzva. Každý, kto 
rozumie tomu, že môže niečo priniesť do 
tímu, projektu, vie, o čom hovorím. Cítila 
som, že moje skúsenosti sú už také, že ich 
môžem posúvať aj ďalej a budú prínosom.   

A aká bola motivácia prísť do Nitry? 
Mám rada budovanie a nové veci. Je to 
pionierska vec, čo sa tu deje. Hľadáme 
spôsob, ako sa to dá robiť. Celý proces 
je inovačný. Osobne si myslím, že takýto 
projekt má oveľa väčší zmysel v menšom 
meste, ako je Nitra, než vo veľkom, kde 
je už veľa vecí vybudovaných. Na Nitre 
je zaujímavá najmä energia mladosti. 
Vedenie mesta je mladé, tím Nitra 2026 
je mladý a to je šanca pre nás, ktorí 
sme iný ročník. Ja mám 53 rokov a pre 

mňa je motivačné to, že predávam 
skúsenosti mladým ľuďom, ktorí sú ľudia 
budúcnosti.  

Stihli ste si tu už obľúbiť nejaké 
miesta? 
Mesto sú aj miesta, ale pre mňa sú 

mesto primárne ľudia. Tá energia ma 
motivuje. Áno, niektoré steny ma bavia 

viac ako iné. Centrom mojej pozornosti 
sú ale miesta, ktoré teraz renovujeme. 
Rada tiež fotím miesta, ktoré by kultúru 
a kreatívny priemysel mohli niekam 
posunúť. Napríklad mám veľmi rada 
schody z Farskej ulice k Piaristickému 
kostolu, kde sa nachádza môj obľúbený 
grafit. Mám rada aj miesta pri rieke alebo 
ulicu Fraňa Mojtu. Mám rada asfalt, ale 
aj prírodu. Stane sa aj to, že idem do 
obchodného centra a pozerám sa na 
ľudí, čo ich zaujíma, o čom hovoria, ako 
komunikujú, kde sa zdržiavajú, ako by 
sme mohli použiť priestor, kde ich je veľa 
na našu propagáciu. Proste, chodím cez 
mesto a pozorujem. Nepočúvam hudbu, 
keď kráčam, aby som počula zvuky mesta.  

 Aký bol váš prvý dojem z Nitry? 
Zdá sa mi, že vy ani neviete, čo máte. Pre 
mňa je značkou Nitry nitriansky úsmev. To 
sú ľudia, ktorí v Nitre sú a ako pôsobia. 
Odkedy som v Nitre, každý sa na mňa len 
usmieva, každý má na mňa čas a mám 
pocit, že ich zaujíma, kto som. To sa 
nestáva veľmi často. Dnes je veľký rozruch 
okolo vecí, ktoré sú perfektné, jedinečné ... 
a ja mám z Nitry pocit, že Nitra je ľudská. 
Sme takí, akí sme a netvárime sa, že sme 
niečo iné. Podľa mňa to stačí a netreba už 
nič nafukovať. Ľudia len nevidia to, čo tu 
majú. A preto je pre mňa kreatívne centrum 
a Nitra 2026 to, že otvoríme oči, pozrieme 
sa okolo sebe a povieme si – aha, veď my 
máme aj to.   

Lenka Mareková 
Foto: Lenka Mareková  

a archív Kataríny Živanovič

Chcem, aby sa kultúrno-kreatívny priemysel cítil v Nitre ako doma a aby Nitra vnímala kultúrno-kreatívny priemysel ako súčasť svojej identity.
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Hurá do školy

Máte doma malého školáka a pani učiteľka vám 
nadiktovala zoznam, čo všetko bude v škole 
potrebovať a aké zošity treba kúpiť, avšak namiesto 

slovného popisu typu „malý čistý zošit“ vidíte iba 
zoznam akýchsi čísel? Nemusíte hneď panikáriť, 
tieto číselka majú celkom jednoduché vysvetlenie.

Zošity a záhada 
ich kódovania – ako si vybrať
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Zošity a záhada ich kódovania
Prvá číslica hovorí o veľkosti zošita. Bežné veľkosti sú A4 – veľký 
zošit, A5 – malý zošit a A6 – takzvaný slovníček.

Druhá číslica znamená počet listov, čiže hovorí o hrúbke zošita. 
Zvyčajne nájdete 10-, 20-, 40-, 60- alebo 80-listové zošity.

Tretia číslica označuje liniatúru, teda to, či je zošit čistý (bez liniek), 
s linkami alebo štvorčekmi. Hovorí tiež aj o hustote linkovania:
0 – bez liniek
1 – linkovaný, 20 mm
2 – linkovaný, 16 mm

3 – linkovaný, 12 mm
4 – linkovaný, 8 mm
5 – štvorčekovaný

Ak máte v zozname uvedené napríklad číslo 523, znamená to, že 
zošit, ktorý máte kúpiť, je A5 formát – malý, má 20 listov a linajky 
vzdialené od seba 12 mm.

Označenie EKO na zošitoch hovorí o tom, že sú vyrobené 
z recyklovaného papiera a mali by byť o niečo lacnejšie ako 
bezdrevné zošity. Ich jedinou menšou nevýhodou je, že ak sa 
do nich píše atramentovým perom, písmo môže byť trochu rozpité. 
Toto by sa pri bezdrevných zošitoch s bielym papierom nemalo stať.

V neposlednom rade si treba všimnúť aj dizajn zošita, ktorý 
často veľmi úzko súvisí s jeho kvalitou a hlavne výdržou. Existujú 
obyčajné zošity, ktorých obálka je iba trochu pevnejšia ako 
vnútorné stránky, a kvalitnejšie zošity, ktorých obálka je vyrobená 
z tvrdého papiera a často býva posilnená laminovaním s rôznymi 
dekoratívnymi vzormi. Tiež je dobré všimnúť si, koľkými spinkami 
je zošit zviazaný. Vaše dieťa ho bude používať každý deň 
a bolo by nepríjemné, ak by sa mu stratili dôležité poznámky iba 
preto, že nebol dostatočne kvalitný. Existujú zošity, v ktorých sú 
na spevnenie použité až tri spinky.

Má vaše dieťa rado konkrétnu rozprávku? Je športovým fanúšikom 
alebo sa mu viac páčia zvieratká či princezné? Aj keď to nie je 
veľmi podstatné, práve detaily robia náš život krajším. Ak si bude 
vaše dieťa do školy nosiť zošity so svojím obľúbeným motívom, 
bude mať o jeden malý dôvod na úsmev viac.

Kompletnú ponuku našich originálnych zošitov nájdete vo všetkých 
predajniach ŠEVT papiernictvo alebo online na www.sevt.sk.

ŠEVT papiernictvo nájdete
v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.

Kvalitné batohy zn. Beckmann, 
Majewski, Lego, ExploreDetský kufrík veľký lamino s atraktívnym 

motívom na uloženie hračiek, pomôcok 
na výtvarnú výchovu a záujmové krúžky 

alebo na uloženie iných drobností,
rôzne dizajny / cena 13,90€

Bloky Stylish A5 – so 
špirálou po dlhšej strane 
„Stylish“, 100 listov, 
linajkový, mix motívov, 
atraktívny dizajn zaujme 
pôsobivým vyhotovením 
cena 4€

Lamino dosky s boxom 
v atraktívnom detskom dizajne • 
sú vhodné na uloženie zošitov a 
kníh cena 5,90€
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Základom je prirodzenosť

Jeseň sa v PREDETI.SK nesie 
v znamení prirodzenosti
Prírodné hnedé, zelené, ako 
aj tlmené púdrové a krémové 
tóny sú prirodzenou súčasťou 
jesene. Po horúcom lete nás 
čaká obdobie „prípravy na zimu“, 
všetko sa stlmí, upokojí, okrásnie 
prirodzenou krásou. Vieme ju 
podporiť nielen farbami, ale aj 
jemnými senzorickými vnemami 
a prirodzeným prístupom k telu 
žien – mamičiek a ich detí, 
výberom správnej, ľahkej, no 
vyživujúcej a ochrannej kozmetiky.

Kvalitné recyklované látky  
a prírodné odtiene Easywalker 
Harvey3 
Tohtoročná novinka, vlajková loď 
holandskej značky kočíkov Easywalker, 
kočík, s ktorým sa pochváli aj tá 
najnáročnejšia mamička. Mäkučké 
odpruženie, neskutočne priestranná 
vanička i zväčšené otočné športové 
sedadlo s predlžiteľnou opierkou nôh, 
pevné a kvalitné poťahy po novom 
kompletne z recyklovaných látok, a ešte 

k tomu v trendy naturálnych odtieňoch... Ak 
bábätko čakáte či plánujete, v Easywalker 
Harvey3 ho bude radosť voziť.

Prírodná a prirodzená kozmetika 
Chicco aj pre tých najmenších
Rad detskej kozmetiky Chicco Baby 
Moments nielen krásne bábätkovsky 
vonia, ale svojím prirodzeným zložením 
s vysokým obsahom prírodných zložiek 
nezaťažuje ani pokožku, ani planétu. 
Vynovená kozmetika totiž dostala nový, 
krajší šat v recyklovaných obaloch. Či je 
pokožka dieťatka extra citlivá (červená línia 
Sensitive Baby Skin) alebo „len“ normálna 
(modrá línia Baby skin), Baby Moments 
šampóny, telové mlieka, masážne oleje, 
krémy na zadoček, napr. aj 100 % ryžový 
škrob do kúpeľa, rozmaznajú pokožku 
aj toho najcitlivejšieho bábätka či jeho 
mamičky prirodzene.

Stimulácia ako v mamičkinom 
brušku so 100 % bavlnenými 
maznáčikmi
Nattou je francúzska 
značka tých 
najroztomilejších, 
najmäkších a pre 
dieťatko 
najprirodzenejších 
hračiek a doplnkov. 
Stavia na prirodzenej 
mäkkosti prírodnej 
bavlny a plyšu, 
tvaroch inšpirovaných 
prirodzenými vnemami, napr. tvar 
pupočnej šnúry, ktorú bábätko tak rado 
chytalo v brušku, a kvalitnom prevedení 
každého výrobku. Potešte dieťatko 
púdrovými mojkáčikmi Nattou Lapidou 
a doprajte im jemnučkú, prirodzenú 
senzorickú stimuláciu.

Vybavení na jeseň s overeným 
československým dizajnom 
Petite&Mars
Na prírodnú 100 % bavlnu stavila aj 
značka Petite&Mars. Bavlnená pletená 
čiapočka Huggy je ideálnym dizajnovým i 
praktickým doplnkom na jesenné obdobie, 
pričom záruku kvality potvrdzuje OEKO-
TEX Confidence in textiles Standard 100 
certifikát. Na dotyk príjemná a mäkká 
bavlna umožní pokožke prirodzene dýchať 
a bábätko sa tak nespotí. Pod rovnakou 
značkou nájdete aj zladené, rovnako 
mäkučké bavlnené deky Harmony, ktoré 
sa dajú výborné skombinovať  
s čiapočkami Huggy.
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Predajňu PREDETI.SK nádete
v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.

Čistejšie ako prevarená voda a vata: 
Najčistejšie utierky na svete WaterWipes

Vlhčené obrúsky sú jednou 
z množstva položiek ako zoznamu 
do pôrodnice, tak aj týždňov 
a mesiacov po príchode z nej. 
V pôrodnici nie je veľmi priestor 
na umývanie dieťatka v umývadle, 
nehovoriac o tom, že ani doma 
nie je vždy najpohodlnejším 
to malinké, krehké stvorenie 
naťahovať každú chvíľu nad 
umývadlom. Aj keď nás učia, že 
čistá voda je dôležitým a jedným 
z najčistejších spôsobov omývania 
bábätkovskej ritky (tváre, rúk)... 
nie vždy je akurát dostupná, a aj 
tá (niekedy tvrdá) voda z vodovodu 
dokáže spôsobiť plienkovú 
dermatitídu.
 

Správny výber vlhčených utierok 
dokáže byť dokonca prevenciou vzniku 
zaparenín. Skutočne existujú vlhké obrúsky 
absolútne bez parfumácie či konzervantov 
s minimom zložiek, dokonca také, ktoré sú 
vďaka technológii siedmich stupňov čistenia 
vody čistejšie ako voda z vodovodu. Voda 
totiž obsahuje aj zmäkčovadlá a čistiace 
látky, napr. chlór. WaterWipes ako jediné 
neobsahujú parfum ani nijakú konzervačnú 
látku. Veď si len spočítajte množstvo 
ingrediencií na obale utierok!

WaterWipes najčistejšie detské obrúsky 
na svete s obsahom 99,9 % vody a kvapky 
ovocného extraktu predstavujú NAJLEPŠIU 
voľbu pre všetky deti, novorodencov, 
dokonca aj predčasniatka. Sú výborným 
spoločníkom pri prebaľovaní, na výletoch, 
v momentoch, keď sprcha jednoducho nie 
je dostupná, alebo len tak do kabelky. Boli 
špeciálne vyvinuté, aby boli čistejšie ako 

vata a voda. WaterWipes obsahujú len dve 
zložky, a to čistenú vodu a ovocný extrakt. 
Sú vyrobené unikátnou, patentovanou 
technológiou v absolútnej, sterilnej čistote, 
umožňujúc jemné, no efektívne utieranie 
dieťaťa bez zbytočných prísad. Po otvorení 
majú dátum spotreby, sú vodou podstatne 
nasiaknutejšie než akékoľvek iné utierky.

Dajte svojmu najcennejšiemu tú najčistejšiu 
starostlivosť a znížte riziko kontaktnej 
dermatitídy. WaterWipes Bio ako jediné 
neobsahujú parfum ani nijakú konzervačnú 
látku. Zároveň prispejte svojou troškou 
k šetreniu životného prostredia, 
keďže WaterWipes sú BIO (biologicky 
odbúrateľné). Viskóza – 100 % rastlinný 
materiál bezplastových utierok sa pri 
správnych podmienkach a prítomnosti 
mikroorganizmov, húb alebo baktérií 
rozpadne na svoje základné zložky 
a splynie s pôdou. Znížený bol aj obsah 
plastu v obalovej fólii. 

O mnohom hovoria početné ocenenia: 
Allergy UK, The National Eczema 
Associaton of America (NEA), Zlatá 
medaila – víťaz Mother Baby & Child 
Awards 2018 & 2019 ako Vlhčené utierky 
roka, Association Française pour la 
Prévention des Allergies – AFPRAL, The 
Eczema Association of Australasia (EAA), 
registrácia u Vegan Society...

Tipom na koniec bude nie nákup, ale 
rada na umývanie či utieranie detského 
zadočku. Bez ohľadu na spôsob 
čistenia – utierky, špongiu s vodou alebo 
omývanie zadočka v umývadle, veľa závisí 
od toho, či dieťatko do plienky nebalíme 
mokré. Vždy si treba dať pozor a nechať 
prdelku chvíľku uschnúť. V kombinácii 
s kvalitnými obrúskami WaterWipes tak 
eliminujete riziko zaparenín na úplné 
minimum.
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Dokonalý relax

V dnešnej dobe je niekedy 
ťažké udržať deti čo najďalej od 
mobilov, počítačov či tabletov. 

Na svet sa pozerajú cez malé 
pixely na obrazovke, kde je ich 
pozornosť upriamená už nielen 

kvôli oddychu, ale aj komunikácii 
s blízkym okolím, no a najnovšie 

aj kvôli vzdelaniu. 
Ako firma, ktorá neponúka len školské 

potreby, ale aj umelecké a hobby potreby, 
stále myslíme na to, že u detí všetkých 
vekových kategórií treba stále rozvíjať 

ich motoriku, ale zároveň myslieť na ich 
pohodlie pri vzdelávaní. 

Pre deti, ktoré sa chystajú do školy, máme 
dostupný zošit „Moje prvé čiary“, ktorý 
je skvelou prípravou do prvého ročníka. 

Obsahuje sériu didakticky overených 
a schválených cvičení a cvikov, ktoré 

pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku 
dieťaťa, teda pripraviť ho na písanie. 

Skvelým doplnkom môžu byť trojhranné 
TRIOCOLOR pastelky, ktoré práve vďaka 

tvaru majú jednoduchý úchyt. 

Škola v digitálnom svete 
alebo vráťme sa ku kresleniu
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Predajňu KOH-I-NOOR nájdete
v OC MLYNY Nitra  

na 2. poschodí.

Čo ak zostaneme opäť doma? Nechám dieťa hrať sa po 
online vyučovaní ešte na telefóne či tablete? Nie každé 

dieťa má talent na kreslenie, a preto sa vždy snažíme 
z umenia ponúknuť viac. Popisovače MAGIC, ktoré 
pri kreslení alebo vymaľovávaní menia farbu vďaka 

špeciálnej fixke, ostatných popisovačov na farbu ich 
vrchnáka, a tak prinášajú malý pocit kúzla. Rovnakú radosť 

prinášajú fúkacie fixky, ktorými viete vyčarovať obrázok 
vďaka najrôznejším šablónam, pričom použitie fixiek 

je jednoduché. Vyberie sa vnútorná náplň, zasunie do 
striekacieho tubusu a nasunie sa chránidlo. Fúkacia fixka 
sa nasmeruje a fúkaním do chránidla sa rozprašuje farba.

Ak sú tu však aj malí sochári, určite ich poteší 
modelovacia hmota KERA, ktorá je vzduchom 
tvrdená modelovacia hlina. Pred modelovaním hlinu 
dôkladne premiesime a povrch navlhčenými prstami 
upravíme a necháme vysušiť pri izbovej teplote. 
Po zaschnutí je hlina veľmi ľahká a dá sa použiť 
ako závesná či stolová dekorácia, korálka atď. Po 
vytvrdnutí môže byť zafarbená a ozdobená.

Deti majú neuveriteľne kreatívne malé hlávky, ktoré 
treba podporovať a ich fantáziu rozvíjať. My to 
vieme, a preto ponúkame nové veci pre deti, ktoré im 
prinášajú radosť. 

Pre staršie deti, ktoré sa rady mýlia, máme gumovateľné 
perá REWRITER. Vďaka ergonomickému mäkkému 
uchopeniu umožňujú pohodlné písanie bez únavy ruky, píšu 
ľahko a bez tlačenia. Sú ideálne pre ľavákov a dysgrafikov.
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Kozmetika
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Aj tentoraz sa značka českej kozmetiky Manufaktura 
pri tvorbe novej limitovanej edície na nadchádzajúcu 
jeseň a zimu inšpirovala darom z prírody typickým 
pre našu farebnú jeseň. Veď kto nezažil zbieranie 
šípok, ich následné sušenie a nakoniec popíjanie 
lahodného čaju? 
 
Šípky sa pýšia vysokým obsahom ošetrujúcich látok a sú cennou 
zásobárňou vitamínov a antioxidantov, vďaka ktorým majú 
zázračné účinky na pleť i pokožku. 

V kozmetických receptúrach bol využitý najmä vysoko hydratačný, 
regeneračný a vyhladzujúci šípkový olej, ktorý pokožku bráni 
pred pôsobením voľných radikálov, spomaľuje starnutie, urýchľuje 
hojenie jaziev, znižuje viditeľnosť pigmentových škvŕn a napomáha 
proti akné a ďalším pleťovým nedokonalostiam. 

Privoňajte si a zamilujte sa do očarujúcej čistej vône s tónmi 
červených plodov, ktorá vaše skrášľujúce rituály maximálne 
spríjemní. Vďaka krásnemu dizajnu sa kozmetika stane ozdobou 
každej kúpeľne aj perfektným darčekom pre vašich blízkych. 

Navštívte predajňu Manufaktura a prevoňajte si 
jesenné mesiace.

Čo v limitovanej edícii ŠÍPKY nájdete?
Zjemňujúci iskrivý sprchovací gél – pre každodennú očistu 
s príjemnou vôňou s tónmi červených plodov.

Regeneračný & výživný balzam na pery – necháte sa zlákať 
nežným bozkom z prírody?

Výživný & ochranný krém na ruky premení obyčajnú aplikáciu 
krému na výnimočný ošetrujúci rituál.

Náš tip:
Ochranný & výživný rodinný pleťový balzam – ochranný štít pre 
vašu pleť aj v nepriaznivom počasí.

Potešia aj zahrejú...
Prírodná vonná sviečka zo sójového vosku s vôňou 
ŠÍPIEK – zútulnite a prevoňajte váš domov.

Poctivý sirup so šípkami, citrónom a vitamínom C – zahrejte sa po 
dlhých jesenných potulkách.

Manufaktura 
predstavuje 
novú limitovanú 
edíciu Šípky

Predajňu MANUFAKTURA 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.
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Všetko pre váš beh

vaša bežecká 
špeciálka
V INTERSPORT-e nájdete to 
najlepšie bežecké vybavenie pre 
ženy, mužov a deti. Či už bežecké 
oblečenie, bežeckú obuv alebo 
bežecké doplnky – u nás nájdete 
všetko, po čom srdce športovca 
túži. Vyberajte medzi bežeckou 
obuvou od špičkových značiek, 
ako Asics, HOOKA, On, ADIDAS, 
Nike. V ponuke máme bežecké 
šortky, nohavice alebo legíny 
a rýchloschnúce bežecké tričká 
v moderných farbách, aby bol 
každý pri behu nielen efektívny 
a rýchly, ale aj vizuálne príťažlivý. 
Navštívte nás v našej predajni 
v OC Mlyny, aby sme vám mohli 
poradiť pri výbere vhodnej 
športovej a bežeckej obuvi. 

Behajte
Perfektná trasa s najlepším výhľadom, 
bežecká dráha alebo bežecký pás vo 
fitnescentre. Či už v interiéri alebo v lese, 
v horách alebo pri jazere, cez zelené lúky, 
členité skaly alebo na mestských asfalto-
vých uliciach. Slovensko ponúka každému 
nadšencovi behu ideálne prostredie a terén, 
pretože beh je vášeň, beh je relax, beh nám 
dáva možnosť zabudnúť na každodenný 

život a pracovný stres a v určitom okamihu 
môžeme zažiť „Runner's High“, ktorý zaplaví 
endorfínmi celé naše telo.

Bežecká obuv pre ženy
Dámska bežecká obuv má užší strih a 
mierne odlišný dizajn ako bežecká obuv 
pre mužov, aby členku poskytla dostatok 
priestoru. Základná štruktúra sa líši a tlmia-
ce a pronačné podpery sú prispôsobené 
ženským chodidlám. Dokonca aj telesná 
hmotnosť a väčšinou menšie chodidlá 
zohrávajú pri vývoji bežeckej obuvi pre ženy 
dôležitú úlohu. INTERSPORT ponúka široký 
sortiment dámskej bežeckej obuvi, ktorý 
zodpovedá vášmu bežeckému štýlu, chôdzi 
a preferovanému bežeckému povrchu.

Bežecká obuv pre mužov
Pánska bežecká obuv je anatomicky 
prispôsobená muskuloskeletálnemu 
systému mužov. Širší tvar obuvi, robust-
nejší dizajn a väčšie veľkosti obuvi sú 
prispôsobené telesnej hmotnosti, výške 
a tvaru chodidla. Športové zhotovenie od 
špičkových značiek poskytuje ďalšiu zába-
vu pri behaní. Vďaka širokej škále farieb 
a vzorov je možné športový outfit módne 
zladiť. INTERSPORT ponúka široký výber 
bežeckej obuvi pre mužov, ktorá je rôzne 
odpružená, podopretá a napenená. To 
znamená, že pre každého bežca existuje 

správna bežecká obuv. Nájdite si bežeckú 
obuv a poriadne si užite beh!

Bežecké oblečenie: Behajte ako 
profesionál
Tí, ktorí začínajú bežecký tréning s klasic-
kými tričkami a pohodlnými teplákmi, budú 
rýchlo chcieť prejsť na skutočné bežecké 
oblečenie. To zaisťuje stabilný tvar, 
športový dizajn a pozostáva z materiálov, 
ktoré odvádzajú vlhkosť. Vďaka elastickej 
a ľahkej textúre vás bežecké oblečenie 
nezaťažuje a môžete sa doslova kĺzať po 
ceste. V INTERSPORT-e nájdete široký 
výber bežeckého oblečenia od špičkových 
značiek Nike, Asics, ADIDAS a iných. 
Objavte v sebe bežca!
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Predajňu INTERSPORT nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Asics Gel Kayano 28  
179,99 €

Pánska cestná bežecká topánka Asics Gel 
Kayano 28 M vytvára stabilný krok, ktorý vás 
posunie k vyváženému behu. Vďaka externej 

nízko profilovej časti je vylepšená podpora 
zadnej oblasti chodidla. Na zlepšenie stability 

a odozvy sme do medzipodrážky pridali 
odpruženie FF BLAST ™. Zabezpečuje hladký 

a podporný pocit v každom kroku. Nový tvar 
technológie trainer GEL® poskytuje plynulý krok, 

vďaka čomu môžete zažiť mäkšie pristátie bez 
straty rýchlosti.

Hoka Arahi 5 – 139,99 €
Pánska obuv značky Hoka One One. V každej 

zo svojich verzií Arahi prepisuje históriu 
bežeckých tenisiek. Vďaka výbornej kombinácii 

maximálneho tlmenia a minimálnej hmotnosti 
je Arahi 5 mäkkou a pohodlnou alternatívou 

k tradičnej bežeckej obuvi. Úplne nové tenisky na 
beh od špičky po pätu – bežecké botasky Arahi 

5 – boli navrhnuté s maximálnym zameraním na 
prispôsobenie.

Asics Gel Glorify 4 M  
159,99 € teraz 99,99 €

Pánska bežecká obuv Asics Gel Glorify 4 M je 
vhodná na beh na dlhé vzdialenosti. Ponúka 

ľahkú stabilitu a tlmiace vlastnosti, ktoré sú 
vhodné na rôzne tréningy. Táto topánka bola 
navrhnutá s množstvom bezšvových prekrytí, 

ktoré zvyšujú stabilitu zvršku, navyše má 
sieťované vložky, ktoré zaisťujú lepšiu cirkuláciu 
vzduchu a pohodlie pri nosení. Táto verzia bola 

tiež vyrobená s Technológiou FLYTEFOAM 
™, ktorá je zabudovaná do medzipodošvy 

na zaistenie lepšieho odrazu medzi krokmi a 
vertikálne vložky technológie GUIDANCE LINE 
™ zvyšujú efektivitu postupnosti krokov. Okrem 
toho je vybavená technológiou GEL ™ v oblasti 
päty a špičky, ktorá ponúka vynikajúce tlmenie 
nárazov. Bežecká topánka Gel Glorify 4 M robí 

rozdiel a ponúka pokročilú podporu a vylepšené 
funkcie, aby ste mohli s istotou dosiahnuť svoje 

tréningové ciele.

Asics Gel Glorify 4 W  
159,99 € teraz 99,99 €

Dámska bežecká obuv Asics Gel Glorify 4 W 
je vhodná na beh na dlhé vzdialenosti. Ponúka 

ľahkú stabilitu a tlmiace vlastnosti, ktoré sú 
vhodné na rôzne tréningy. Topánka bola 

navrhnutá s množstvom bezšvových prekrytí, 
ktoré zvyšujú stabilitu zvršku, navyše má aj 

sieťované vložky, ktoré zaisťujú lepšiu cirkuláciu 
vzduchu a pohodlie pri nosení.

Asics Gel pulse 12 W – 99,99 €
Dámske bežecké topánky Asics Gel-Pulse 
12 sú ďalšou generáciou skvelej športovej 

obuvi, ktorá disponuje vrstvou tlmiaceho gélu 
ASICS Forefoot Twist GEL ®, čím je zaručená 

dokonalá schopnosť tlmenia. Kombinácia dvoch 
materiálov ASICS SpEVA 45 a SpEVA s rôznou 

hustotou, umiestnených v medzipodrážke, 
poskytuje mäkkosť v každom kroku. Obidva 

materiály zároveň zaručujú plynulý a pohodlný 
beh a spolu s bounce-back efektom dávajú 

krídla. Bounce-back effekt vracia silu došľapu 
do energie odrazu. Spojenie systémov 

Guidance Trusstic ™ a Guidance Line® zaisťuje 
maximálnu stabilitu v topánke.
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Recpty plné jesene



33

Naša úloha je už len chytať. 
Zavárať. Strúhať. Krájať a potom 
čakať, kým sa kuchyňa až po 
plafón naplní sladkou chuťou jabĺk 
a hrušiek. Najzdravšie sú čerstvé, 
nehádame sa. Ale tento fakt si 
teraz všímať nebudeme. Milé 
babie leto, nehanbi sa a vojdi. 

Voňavá Helena 
Hruškový kompót sa dá kúpiť, vanilková 
zmrzlina dettto a čokoládovej polevy sú 
plné regály. Ale no tak! Urobíme si čas 
na krásny slow food a dve z troch zložiek 
legendárneho dezertu inšpirovaného 
operou (presnejšie, opernou speváčkou 
a jej proporciami) si vyrobíme vlastnoručne. 

Potrebujeme: šťavu z polovičky 
citrónu, dreň z vanilkového lusku, 150 g 
krupicového cukru, 4 hrušky Williamsove 
alebo hrušky inej pevnej odrody, vanilkovú 
zmrzlinu. Na čokoládovú polevu: 180 g 
čokolády na varenie nasekanej nadrobno, 
50 g masla a štipku soli

Poďme na to: Do hrnca nalejte štvrť litra 
vody a citrónovú šťavu, vložte vanilkový lusk 
aj cukor, nechajte zovrieť, skrátka, pripravte 
sirup. Opatrne olúpte hrušky, no stopky im 
nechajte. Rozpoľte ich, pokúste sa rozpoliť 
aj stopku a vykrojte tiež jaderníky. Keď sú 
hrušky ukážkové, ponorte ich do sirupu, 
prikryte pokrievkou a varte 10 až 20 minút. 
Kontrolujte, aby boli tak akurát. Ani tvrdé, ani 
rozpadnuté. Medzitým sa venujte čokoláde. 
Roztopte ju opatrne, pridajte deciliter vody 
a maslo. Ak máte, namiesto vody použite 
šľahačkovú smotanu a lyžička vanilkového 
cukru poleve tiež neublíži. Naopak. 

Servírujeme: Fešandu Helenu umiestnite 
na dezertný tanier, doplňte kopčekom 
zmrzliny, prelejte čoko polevou a potom už 
len počúvajte ovácie.   

Svätá trojica 
Nikomu nevešajte na nos, že ste 
na prípravu tohto skvostu použili tri 
ingrediencie a už nič viac, len plech a rúru. 
Lebo neuveria. Bude to naše tajomstvo. 

Potrebujeme: 1 balenie lístkového cesta, 
4 malé hrušky pokrájané priečne na plátky 
zbavené jaderníkov a práškový cukor na 
podávanie. Možno ešte med, nepovinnú 
štvrtú prísadu. 

Postup: Rúru si predhrejte na 200C°. 
Cesto vyvaľkajte a položte na plech 
vystlaný papierom na pečenie. Či chcete 
koláč okrúhly, v tvare obdĺžnika alebo 
budete ovocím obkladať vopred narezané 
obdĺžničky, to už je na vás. Na cesto 
položte plátky ovocia – môžete použiť aj 
jablká – a nezabudnite ich do cesta jemne 
vtlačiť. Posypte dielo cukrom a vložte do 
rúry na zhruba 20 minút, alebo dovtedy, 
kým povrch koláča nie je zlatohnedý. Koláč 
ešte za tepla pokvapkajte medom a opäť 
pocukrujte. 

Extra tip: Ak chceme, môžeme 
ovocie pred pečením potrieť troškou 
šľahačkovej smotany.  

Gurmánsky šalát s restovanou 
hruškou, prosciuttom a modrým 
syrom
Ajurvéda hovorí, nekombinuj ovocie 
s ničím, jedz ho samé. O tom, ako geniálne 
chutí ovocie so syrom a orechmi, už mlčí. 
Nejedzte teda tento šalát každý deň, stačí 
každý tretí. :) 

Na štyri porcie potrebujeme: 2 zrelé 
stredne veľké hrušky, 2 lyžice citrónovej 
šťavy a 2 lyžice rastlinného oleja

Na dresing: 1/4 šálky jablčného octu, 
1 polievkovú lyžicu worčestrovej omáčky, 
1/4 lyžičky čili omáčky, 2/3 šálky ľahkého 
olivového oleja, 3 lyžice nakrájanej čerstvej 

bazalky, 1 polievkovú lyžicu nakrájaného 
čerstvého oregana, 1/3 šálky rozdrobeného 
syra gorgonzola, 1 šálka nakrájaných a na 
panvici opečených pekanových orechov, 
rozdelených napoly. A nakoniec aj 8 tenkých 
plátkov prosciutta, ktoré môžeme nahradiť 
jemne nakrájanou talianskou salámou. 

Najprv pečieme: Rúru si predhrejeme 
na 200 C°. Polovičky očistených 
hrušiek položíme na papier na pečenie, 
ktorý vopred jemne potrieme olejom. 
Pokvapkáme šťavou z citróna a potrieme 
olejom. Pečieme asi 20 minút. Hrušky sa 
nesmú rozpadnúť, musí však do nich ľahko 
vojsť vidlička. Upečené a vychladnuté 
hrušky nakrájame na plátky. 

Medzitým pripravíme dressing: V miske 
zmiešame ocot, worčester, čili a olivový 
olej a šľahaním všetko spojíme. Pridáme 
bylinky, syr a nakoniec aj pekanové orechy. 

Vo finále poskladáme šalát: Na tanier 
položíme dva plátky prosciutta, vedľa 
plátky hrušky a prelejeme dresingom. 
Ozdobíme pekanovými orechami. 

Že je toho MÁLO? Ak pred degustačným 
zobkaním uprednostňujete plný tanier, 
skombinujte tento šalát s kôpkou 
akéhokoľvek listového šalátu. Hodí sa 
poľníček aj rukola. 



Predajňu PUPA nájdete 
v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.



Obľúbená zľavová akcia Hriešne dobré nákupy od 21. do 24.10. aj v OC MLYNY.
V hlavnej úlohe Pil C a Daniela Hantuchová.

Fotenie kampane prebiehalo pod taktovkou známeho slovenského fotografa Branislava Šimončíka.  
Nazrite spolu s nami do backstagu.




