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Posledné ročné obdobie v roku má svoje čaro v čistote bieleho 
snehu, v žiare odrazu slnka, v červených lícach od mrazu,  
v šťastnom smiechu detí stavajúcich snehuliakov a užívajúcich si 
guľovačku či zábavu v podobe sánkovačky, bobovačky, lyžovačky, 
snowboardovania, v tichu pri domácom kozube, v dobrej spoločnosti 
vo svojich príbytkoch a na rôznych miestach, ktoré vám vyčaria 
úsmev na tvári.

Je to chladno-krásna ZIMA, ktorá so sebou prináša najkrajšie sviatky 
roka a tiež nové začiatky a sľuby, ktoré sa snažíme plniť počas 
celého nového roka.

Želáme vám krásne prežitie vianočných sviatkov a počas celého 
nového roka:
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Predajňu DEICHMANN nájdete 
v OC Mlyny Nitra  

na 1. poschodí.

Vyberte si v predajni 
DEICHMANN novú 
štýlovú zimnú obuv! 

Obuv, Catwalk 
49,90 € 
Kožená kabelka, 5th Avenue 
39,90 € 
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Spodná bielizeň

Predajňu TEZENIS 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.

Talianska značka TEZENIS 
spadá pod domovskú 
skupinu Calzedonia Group 
a ponúka originálnu 
mladistvú módu.  
Jej portfólio zahŕňaspodnú 
aj nočnú bielizeň, športové 
oblečenie, kúsky na voľný 
čas a bežné denné nosenie. 
Značka prináša na slovenský 
trh pravidelné sezónne 
kolekcie aj najrôznejšie 
limitované edície. Tak ako 
každý rok sa môžete tešiť na 
špeciálnu vianočnú kolekciu, 
ktorá rozjasní najkrajšie 
sviatky v roku.

Vianočná kolekcia Tezenis ponúkne 
veľký výber trendy kúskov pre ženy, 
mužov i deti. Hlavnú rolu hrá červe-
ná farba a výrazné vzory – predo-
všetkým kockovaný tartan. Okrem 
spodného prádla, ktoré je zvodné 
a pohodlné zároveň, je v ponuke 
mnoho zaujímavých nočných 
košieľok i pyžám, vďaka ktorým sa 
naladíte na tú správnu vianočnú 
atmosféru. Kolekcia je skvelou 
inšpiráciou na vianočné darčeky, 
ktoré potešia!

Súčasťou vianočnej kolekcie aj 
prebiehajúcej reklamnej kampane 
je tiež zaujímavá limitovaná edícia 
Snoopy. Ako napovedá názov, 
jej hlavným hrdinom je obľúbená 
kreslená postavička, ktorá vdýchne 
hravosť tričkám, nočnej i spodnej 
bielizni.

Vianočná kolekcia
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Zimné trendy

Povedzme si úprimne, naozaj mrazivých zimných 
dní máme na Ponitrí v sezóne možno dvadsať. 
Za snehom, mrazom a lyžovaním musíme často 
cestovať – no na druhej strane nám naša taká 
nijaká zima dovoľuje vyraziť si trošku z kopýtka 
a nakúpiť si to, po čom duša piští. Napríklad taká... 
 
Bomberka, geniálna bunda, ktorá zahviezdila v 80.
rokoch a odvtedy sa už párkrát oblúčikom vrátila a  v stov-
kách obmien pristála vo výkladoch. Znova a znova. Stalo 
sa tak aj túto zimnú sezónu a fashionistky nám radia 
doplniť bomberku mrkvovými nohavicami (ďalší neustále sa 
vracajúci hit) a čižmami do polovice lýtok. Umelecké duše 
ju môžu skúsiť skombinovať s midisukňou a masívnymi 
teniskami. Bomberka bola pôvodne určená pre letcov a šila 
sa z nylonu, brúsenej alebo hladkej kože, dnes v podstate 
nie je materiál, z ktorého by už niekto nevyskúšal ušiť bom-
berku. Preto môže byť romantická, ležérna aj retro. 

Menčestrové nohavice neformálne a so štipkou pohŕdania 
nazývame menčestrákmi. Nazeráme na ne cez prsty preto, 
lebo odkedy svet svetom stojí, opticky pridávajú deká, ak 
nie rovno kilogramy, a je v nich priteplo. Tak ale pozor. Túto 
sezónu sa voľnočasové menčestráky prepracovali až do 
elegantného šatníka. Jediné, na čo si treba dať pozor, je 
strih, aby vás nohavice zbytočne nerozširovali – siahnite 
radšej po mrkvovom strihu. Šmrnc ako z filmov Woodyho 
Allena dosiahnete tak, že si k nim vezmete rolák, káro-
vaný kabát, veľký šál a buď pohodlné mokasíny, alebo 
lodičky, ktoré by k takémuto outfitu nikto nečakal, a o to 
to celé bude lepšie. Dobrou voľbou sú aj chelsea boots. 
Zaobstarajte si aj niektorú z plochých čiapok, ktorých sú 
momentálne plné obchody, aby všetci vedeli, že viete, čo 
sa na prelome rokov 2019/2020 nosí.

Milujeme hnedú! Áno. Vraj nevýraznú, smutnú farbu, v ktorej 
človek akurát zanikne a splynie s davom. Ktovie, možno 
práve to na nej milujeme a sme veľmi radi, že si môžeme 

vybrať z odtieňov ťavej srsti, čokolády, karamelu alebo 
kapučína či zvoliť niečo zemitejšie. Nosí sa ležérna pletáž, 
ale neznamená to, že si treba automaticky kúpiť aspoň 
jeden hnedý sveter. Ak ešte nemáte v šatníku pletené šaty 
či obrovský šál, dajte im šancu práve teraz. Neuvažovali ste 
niekedy nad pleteným kabátom? Je čas. Apropo, karamelky 
si razia cestu aj v dekoratívnej kozmetike. Či už na tvári 
alebo v šatníku, urobíte dobre, ak hnedú skúsite skombino-
vať s výraznou ružovou, béžovou, smotanovou bielou alebo 
tónmi zelenej či elegantnej vínovej. 

No a keď už sme pri víne, to sa nám vracia každú zimu a či 
už v jasnejšej, krvavej alebo v hlbšej temnejšej verzii 
merlotu či shirazu preráža nielen na perách, ale aj v re-
gáloch s oblečením. Dokonca aj športovejšie naladené 
dámy môžu dať vínovej príležitosť a odkráčať domov 
napríklad s novou mikinou vo farbe vína. Módne kolekcie 
sú ich aktuálne plné. Vínová mikina ozdobená výšivkou, 
florálnym motívom či kontrastným lemom pritiahne pohľad. 
Kde je trošku drámy, tam nemá miesto nuda. 

Bucket hat. Čuduj sa svete, tento rybársky klobúčik 
pristane takmer každej hlave. Ak bude z tvídu, menčestru 
a nepremokavého nylonu, nebudete možno potrebovať ani 
dáždnik a ešte vie byť aj pekný. Ak by sa vám nepozdával, 
pokojne si môžete vybrať inú pokrývku hlavy. Vrátila sa stará 
klasika a opäť sa nosia aj baretky a cloche hats, teda klo-
búčiky odkazujúce na dvadsiate roky minulého storočia – ale 
to len ak by ste mali záujem o formálnejší look. Do mesta sa 
vyberte radšej za trendy rybárku. 

Máte celoročne krásne nohy, na ktoré by ste radi upozornili? 
Zariaďte sa ako Shailene Woodley, herečka, ktorú preslávila 
úloha v kultovom seriáli Bog Little Lies. Žena, ktorú v se-
riáli stvárnila, sa obliekala športovo, o to väčšia pecka je 
vidieť Shaileene v spoločenských šatách s veľkorysými 
rukávmi – práve takéto sú hitom tohtoročnej párty sezóny. 
Opakujeme, nohy až po samú zem a veeeľké rukávy, 
povedzme balónové, rovná sa efekt. Zvážte, keď budete 
potrebovať niečo INÉ na silvestrovský večierok. 

Ten, kto trávi veľa času študovaním looku 
herečiek prechádzajúcich sa po červených 
kobercoch, dobre vie, že tieto momenty nie 

sú o pančuchách. Riešia sa vlasy, mejkap 
a šaty, nohy bývajú väčšinou obnažené. 

O to milším prekvapením býva, keď niektorá 
z módnych ikon zapózuje vo výrazných 

pančuchách a inšpiruje tým ľud. Sme radi, 
pretože napríklad aktuálna kolekcia pančúch, 

ktorú pre Bepon vytvorila módna návrhárka Jana 
Gavalcová, je jednoducho skvost  

a zimný must have.  
Pančuchy musia v zime dostať slovo – je to lo-

gické aj krásne. Vedia to Slovenky, ale aj Jennifer 
Anniston či vojvodkyňa Kate či Salma Hayek. 

Čierne pančuchy v priehľadnej či nepriehľadnej 
verzii či rozkošné bodkované musíte mať. 

Svetre, roláky, svetrošaty, kardigány skobinované  
s nohavicami alebo previazané opaskom a posunuté 

do úlohy šiat – áno, a ešte raz áno. Ak chcete byť 
absolútne trendy, zaobstarajte si sveter  

s grafickým motívom, nebojte sa ani nápisov. Jemný 
úpletový svetrík je pekne spojiteľný aj so sakom, 
sukňou a teniskami, alebo ešte lepšie lodičkami.  

P. S. Kúpou dámskeho svetra v Lindex prispejete na 
podporu prevencie prsníka. 

Od úzkych strihov priliehajúcich k telu sme postúpili  
k oversized páperovým vetrovkám, až tu máme predĺže-
né modely vetroviek, ktoré sa smerom ku kolenám zužujú. 

Vitajte, kukly. Vo vetrovkách, aké sa práve predávajú  
a nosia, vám zima nebude, to vám môžeme sľúbiť. Oficiálny 

kabát máte, tak si trúfnite a zaobstarajte si vetrovku, na ktorej 
sa tvorcovia trošku pohrali – hitom je color-blocking, alebo 

potlač či lesklá vodoodolná úprava – v nej budete vyzerať ako 
návšteva z kozmu. Odporúčame žiarivé farby.  

Tmy a čiernych vetroviek je už v našich uliciach dosť, nech vás 
kamoši (a šoféri) vidia zďaleka. 

zimného  
šatníka
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Vianočné nakupovanie
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10.  SIVÝ SVETER – IDEXE – 29,95 € 
11.  PLYŠOVÁ HRAČKA KRTKO – DRÁČIK – 54,99 €
12.  SÚPRAVA STAVEBNÝCH STROJOV – DRÁČIK – 49,99 €
13.  HOJDACÍ KONÍK – TOYETO – 139,00 €
14.  PLYŠOVÁ HRAČKA SLON – TOYETO – 54,00 €
15.  MICKEYHO KUFRÍK S ÚLOHAMI – ŠEVT – 8,90 €
16.  ALBUM SAMOLEPIEK AUTÁ – ŠEVT – 7,90 €
17.  MAĽOVANKA DINOSAURY – ŠEVT – 2,40 €
18.  PONOŽKY DEDKO VEČERNÍČEK – FUSAKLE – 6,90 €
19.  PONOŽKY MAŤKO A KUBKO – FUSAKLE – 6,90 €

01.  ČERVENÉ SPOLOČENSKÉ ŠATY – LINDEX – 29,90 €
02.  RUŽOVÉ SPOLOČENSKÉ ŠATY – LINDEX – 29,99 €
03.  BÉŽOVÉ ŠATY – IDEXE – 23,95 €
04.  BIELE TRIČKO – LINDEX – 9,99 €
05.  ČIERNE PREZUVKY – DEICHMANN – 9,95 €
06.  VLASOVÉ OZDOBY – PINKY CLUB – 3,30 €

07.  PLYŠOVÝ PSÍK – DRÁČIK – 59,99 €
08.  ODRÁŽADLO FROZEN – DRÁČIK – 49,99 €
09.  HRAČKA MONCHICHI – TOYETO – 139,90 €
10.  DETSKÝ HRACÍ STOLÍK – PREDETI.SK – 155,90 €
11.  SAMOLEPKOVÝ ALBUM – ŠEVT – 7,90 €
12.  MOJE PRVÉ FARBIČKY – ŠEVT – 10,90 €

01.  ČERVENÁ KÁROVANÁ KOŠEĽA – LINDEX – 17,99 €
02.  TMAVO-MODRÉ NOHAVICE – LINDEX – 24,99 €
03.  ČERVENÁ MIKINA – LINDEX – 17,99 €
04.  TMAVO-MODRÉ MENČESTROVÉ NOHAVICE  
  LINDEX – 24,99 €
05.  MODRÁ ZIMNÁ BUNDA – C&A – 24,90 €
06.  ČIERNA DETSKÁ OBUV  – DEICHMANN – 39,90 €
07.  MODRÁ DETSKÁ OBUV – DEICHMANN – 27,90 €
08.  BIELO-MODRÁ KÁROVANÁ KOŠEĽA – IDEXE – 19,95 €
09.  MODRÉ NOHAVICE – IDEXE – 19,95 €

Vianočné tipy
pre chlapca

Vianočné tipy
pre dievča

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch môžu byť rozdielne v závislosti od prebiehajúcej akcie.
Fotomodelky sú nalíčené vizážistkou a kozmetikou z Yves Rocher.

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



Predajňu TOYETO nájdete 
v OC MLYNY Nitra  

na 2. poschodí.
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Hraćky pod vianočný stromček

Na premýšľanie o vianočných 
darčekoch rozhodne nie je priskoro. 
Ak si to totiž necháte na poslednú 
chvíľu, hrozí, že v zhone nakúpite 
množstvo darčekov, za ktoré 
vyhodíte veľa peňazí, deťom nič 
nedajú a ešte ich aj rýchlo omrzia. 
Lepšou voľbou je preto vybrať 
hračky, ktoré majú pre dieťa pridanú 
hodnotu, a uprednostniť kvalitu 
pred kvantitou. Takéto hračky 
nájdete v sieti hračkárstiev TOYETO, 
ktoré si pre vás pred Vianocami 
pripravili zaujímavé súťaže. 

Najlepšie hračky 
pod vianočným 
stromčekom sú 

tie vnímavé. 
Teraz ich môžete 

aj vyhrať 

Ako teda vybrať správnu hračku, ktorú 
deťom darujete (nielen) na Vianoce? 
Odborníci sa zhodujú na tom, že jedna kva-
litná hračka dokáže plnohodnotne zastúpiť 
viacero lacnejších hračiek bez nápadu.  
To, že deti sa niektorým hračkám potešia 
len na krátku chvíľu  a  potom ich nechajú 
zapadať prachom, sa dá vysvetliť jedno-
ducho: ide o hračky, ktoré nepodnecujú ich 
tvorivosť  a  fantáziu  a  deti nemajú potrebu 
ich ďalej skúmať – nie je už čo. Oproti tomu 
hračky, ktoré si vyžadujú, aby sa do hry  
s nimi deti aktívne zapájali, premýšľali a tvo-
rili, ich nielen zaujmú, ale dokážu rozvíjať 
ich schopnosti. Presne tieto atribúty by mal 
správny vianočný darček spĺňať.

 
Kde ten správny darček nájsť?
Ak by sa vám podľa predošlých viet zdalo, 
že výber správneho vianočného darčeka 
pre deti je náročnou úlohou, potešíme 
vás. v hračkárstve TOYETO tento precízny 

výber urobili namiesto vás. Každý produkt, 
ktorý u nich nájdete, totiž vopred osobitne 
posúdili. ,,Máme zásady, podľa ktorých 
vyberáme hračky. Musia byť naozaj eduka-
tívne, bezpečné, vyrábané ekologicky, 
no a  v neposlednom rade musíme poznať 
výrobcov,” prezrádza Dominik Rusňák, kto-
rý stojí za sieťou hračkárstiev TOYETO. 

Každá  z  hračiek, ktorú  u  nich nájdete, tak 
má svoj príbeh a pridanú hodnotu v podobe 
tvorivého potenciálu  a  zvedavosti, ktoré 
podnietia  u  každého dieťaťa. Vnemové 
hračky pre najmladšie deti, hračky na rozvoj 
jemnej motoriky, vzdelávacie  a  vedecké 
hračky či spoločenské hry pre všetky gene-
rácie. To všetko nájdete na jednom mieste. 
TOYETO je alternatíva pre ľudí, ktorí sa za-
ujímajú o vnímavé hračky a chcú deťom na 
Vianoce priniesť niečo kvalitnejšie, lepšie, 
trvácnejšie. 

Darčeky môžete aj vyhrať
Samozrejme, Vianoce nie sú iba  o  dar-
čekoch, čo  v  TOYETO dobre vedia. 
Vianoce sú aj o detskej radosti a splnených 
snoch  –  a    s  tým sa TOYETO tento rok 
rozhodlo pomôcť. Vo všetkých desiatich 
predajniach TOYETO teraz nájdete špe-
ciálne vianočné listy, kde môžu deti svoje 
vianočné priania nakresliť. Každý piatok 
až do 20. 12.  v  každej  z  našich predajní 
prebieha žrebovanie jedného vianočné-
ho listu so želaním, ktoré bude splnené. 
Do Vianoc bude odmenených až 70 detí! 
Zapojenie sa do súťaže nie je podmienené 
nákupom v TOYETO.

Ak si však z ich ponuky vnímavých hračiek 
vyberiete  a  nakúpite na www.toyeto.sk, 
zaradíte sa do súťaže  o  nákup za 100 €. 
Súťaž prebieha do 15. 12. a platí len pri ná-
kupe cez e-shop. Vyhrať môže až 20 z vás! 
Ďalší dôvod myslieť na vianočné darčeky  
v predstihu. 
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Doma nuda predsa nemôže byť

...sa nesú v duchu tvorby pre 
deti v predškolskom veku a žiakov 
prvého stupňa základných škôl. 
Pre týchto mladých divákov je 
pripravený pestrý repertoár.  
Po premiére Dlhého, Širokého 
a Bystrozrakého nás 29. 11. 
čaká ďalšia premiéra, ktorou 
bude Veľká továreň na slová 
v réžii Ireneusza Maciejewského, 
poľského bábkového režiséra 
pôsobiaceho v divadle Baj 
Pomorski v Toruni.

Slovenská premiéra súčasnej francúzskej 
drámy autorky Agnès de Lestrade prináša 
príbeh zaľúbeného Philea, žijúceho v krajine, 
kde slová produkuje Veľká továreň a kde sa 
za ne musí platiť. To si môže dovoliť Oscar, 
Phileov bohatý kamarát, ktorý vďaka tomu 
slovami nemusí šetriť  a  môže ich používať 
napríklad na očarenie krásnej Cybele. Náš 
hlavný hrdina však nemá peniaze, aby si slo-
vá mohol kúpiť, a tak chytá do sieťky aspoň 
tie, ktoré uletia spolu s vetrom alebo skončia 
na smetisku. Prostredníctvom tejto trojice 
postáv je deťom bez akéhokoľvek politizo-
vania predostieraných hneď niekoľko dôle-
žitých tém. Medzi tie hlavné radíme najmä 
poukazovanie na skutočné ľudské hodnoty, 
ako napríklad priateľstvo, ktoré sú stavané 
do kontrastu s  ich vytrácaním sa v záplave 
povinností, hmotných cieľov či egoizmu. 
Inscenácia ponúka jedinečný pohľad na to, 
ako sa tieto „dospelácke“ témy dotýkajú detí.

Okrem pútavého a poučného príbehu čaká 
divákov aj skutočný divadelný zážitok.  

S Veľkou továrňou prichádza do Starého 
divadla súzvuk hudby, réžie, choreografií, 
výtvarnej zložky, ale aj pohybového herec-
tva, ktoré preberajú funkciu hovoreného 
slova. To sa používa len vo výnimočných 
prípadoch, čo ponúka väčšiu možnosť 
vytváranie scénických obrazov. Spájaním 
krátkych etúd do presne vybudovaného 
celku a prinášajúcich továrenskú atmosféru, 
sú popretkávané precíznymi choreografiami 
Marty Bury  a  podporené hudbou Łukasza 
Pospieszalského zo známej poľskej muzi-
kantskej rodiny.

Asi najdominantnejšími zložkami, na kto-
ré sa možno tešiť, budú scéna  a  bábky. 
Mechanickosť, pohyblivosť  a  zmena, to 
všetko je možné považovať za hlavné 
heslá scény, ktorú pre inscenáciu navrhol 
dlhoročný spolupracovník Maciejewského 
Darek Panas. Výtvarná zložka je výrazná aj 
vďaka neobyčajným bábkam  a  kostýmom 

od rovnakého autora. Inšpiráciu  k bábkam 
načerpal priamo  z  jedinečných ilustrácií 
knižnej predlohy od Valerie Docampo 
a ozvláštnil ich svojou vlastnou umeleckou 
víziou.

Špecifikom tejto inscenácie bude aj jej 
obsadenie. Na doskách Starého divadla 
totiž v tomto prípade diváci uvidia výhradne 
mladé osadenstvo, pričom sa predsta-
via osvedčení členovia súboru Martina 
Slobodová  a  Michal Kalafut, už hosťujúci 
herci Simon Fico  a  Patrícia Sopkovičová, 
ale tiež dve nové tváre.

Toto všetko  a  oveľa viac čaká všetkých 
priaznivcov bábkového divadla už čosko-
ro v Starom divadle v Nitre. Tešíme sa na 
vás!

Nikoleta Tužinská 
dramaturg Starého divadla v Nitre

nové tituly 
v Starom divadle  
Karola Spišáka v Nitre...

Zostavili sme pre vás zoznam 
zimných zábaviek pre chvíle, keď 
sa človeku nechce von ani len 
nos vystrčiť a máte pocit, že vaši 
blízki začínajú trpieť ponorkovou 
chorobou. Nálada graduje? 

Naštartujte telefóny, teraz je to povolené 
a zakotvite po prvé na Pintereste, ktorý vám 
pomôže naozaj originálne zabaliť vianočné 
darčeky a po druhé, keď už sviatky prehr-
meli, zdržte sa na Facebookovej stránke 
5-minute crafts. Tam nájdete bohatú ná-
dielku všetkého, čo sa dá vlastnými rukami 
vyrobiť doslova za päť minút. Samozrejme, 
predpokladá sa, že budete mať doma všet-
ko potrebné. Rovnakú službu vám poskytne 
aj stránka Bright Side. Vás a vaše deti čaká 
plno mágie  s  lepiacou pištoľou, pohármi 
na zaváranie, nožnicami, flitrami, šiškami, 
motúzom, ale aj praktické nápady, ktoré vás 
budú sprevádzať od adventu až do chvíle, 
keď niekedy vo februári spolu s deťmi od-
motávate zo stromčeka svetelné reťaze 
a  lúčite sa so sviatkami (namotajte reťaze 
na plastové vešiaky, dobre sa tak skladujú).

Malá rada: nepremotivujte sa počas adven-
tu, keď všade zúria tvorivé dielne a besied-
ka strieda večierok. Zima je dlhá a platí, že 
keď sa nemusí, všetko chutí lepšie. Nikde 
nie je napísané, že nemôžete na medov-
níky zamiesiť  v  januári  a  vo februári zase 
vyrábať svietniky či pohľadnice. Alebo že 
nemôžete starosvetsky "čarovať". Nestihli 
ste na Ondreja? Čarujte teraz. 

Fúkanie do lodičiek. Potrebujete len škru-
piny, vosk a knôty z kahancov. Samozrejme, 
tiež lavór s vodou. Lenže pozor, veštiť mô-
žete len vtedy, keď si každý člen rodiny 
vyrobí svoju loďku sám, inak veštba neplatí. 
Ponúkame aj zjednodušený manuál k  sa-
motnému vešteniu. Jednoducho sa poze-
rajte, ako si počína vaša lodička  v  lavóri 
s  vodou. Keď sa škrupiny združia pekne 
do kruhu  –  bude rodinná pohoda, keď sa 
lodička okamžite potopí  –  tak vás čaká 
nezdar (alebo to vyskúšajte s druhou lodič-
kou) a ak vaša škrupina vypláva, narazí do 
inej  a  potopí ju, tak to sa nad sebou veru 
hlbko zamyslite:) 

Spievajte. Trénujte VŠETCI novú kole-
du a potom, keď sa celá rodina stretne, tak 
ju spojte. 

Hnevajú vás v Číne vyrobené ozdoby, z kto-
rých opadávajú trblietky? Aj nás to láka, aj 
to nechceme podporovať, však? Vyhláste 
minimalistické Vianoce  a  dovoľte deťom 

kúpiť si na vianočných trhoch iba jednu 
krásnu ozdobu. Sľúbte im, že táto bude iba 
ich, a keď sa raz z domu poberú, zabalíte im 
ju so sebou, aby si ju mohli zavesiť na svoj 
vlastný vianočný stromček. 

Hrajte spoločenské hry.  K  tradičnému 
Človeče pridajte hity  a  stálice posledných 
rokov. Vyhráva Ubongo, Osadníci z Katanu 
alebo Jožin z Bažin, ktorého podstata spo-
číva  v  tom, že nikto nevie, či si na svoje 
príde Jožin alebo skôr tí, ktorí mu idú po 
krku. Hlasujeme tiež za Karak, Dixit  a  Tik 
Tak Bum pre tých malých. 

Choďte do mestskej knižnice  a  prineste si 
domov vianočné či zimné príbehy, naprí-
klad Dickensovu Vianočnú koledu alebo 
Vianoce u Pippi Dlhej Pančuchy a nahrávajte 
sa navzájom pri prednese. Nahrávky mô-
žete neskôr použiť v tú noc, keď budete príliš 
vyčerpaní na to, aby ste dieťatu vedeli prečítať 
čo i len jednu rozprávku na dobrú noc. 

Dovoľte deťom rozložiť si stanový tábor 
priamo v obývačke pod vianočným strom-
čekom a dovoľte im zaspať pod ním. Stačí 
na jednu noc. 

A napokon, robte dobré skutky. Pretrieďte 
spolu skrine  a  skrinky  s  topánkami. 
Všetko, čo je teplé a viete, že už to nebu-
dete nosiť, venujete ľuďom v núdzi. Dekám, 
uterákom  a  starým matracom  z  detských 
postieľok sa potešia v útulkoch pre zviera-
tá. A čo hračky? Keďže domov prichádzajú 
nové kúsky, bolo by fajn s niečím sa zase 
rozlúčiť a „zavesiť“ to na FB burzu. 

Treba stihnúť 
Do konca decembra trvá 

interaktívna výstava výnimočných 
kníh pre a o deťoch s postihnutím 

zo zbierok Bibiany. Nájdete ju  
v Krajskej knižnici Karola Kmeťka  
v Nitre. Volá sa Zmysel to má aj 

bez zmyslov. Milujú príbeh  
o Mimi a Líze? Výstava sa im 

bude zaručene páčiť. 
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Kino

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

ĽADOVÉ  
KRÁĽOVSTVO 2
3D, 2D, slovenský dabing, 
slovenské titulky
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a Sven  
v dlhoočakávanom pokračovaní úspešnej 
animovanej komédie štúdia Disney. 
Prečo sa Elsa narodila s magickými 
schopnosťami? Odpoveď na túto otázku 
ju láka, zároveň však ohrozuje jej 
kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, 
Olafom a Svenom sa vydávajú na 
pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Vo filme 
Ľadové kráľovstvo sa Elza obávala, či jej 
schopnosti nie sú pre svet príliš mocné  
a nebezpečné. v Ľadovom kráľovstve  
2 musí dúfať, že sú dostatočné...
Réžia: Chris Buck, Jennifer Lee

NA NOŽE
2D, slovenské titulky
Keď slávneho autora detektívok Harlana Thrombeyho (Christopher Plummer) nájdu 
mŕtveho v jeho sídle tesne po oslave 85. narodenín, na mieste činu sa záhadne 
objaví svojrázny a šarmantne neodbytný detektív Benoit Blanc (Daniel Craig). 
Postupne sa zoznamuje s členmi rozhádanej excentrickej rodiny aj s oddaným 
služobníctvom, aby rozmotal sieť dômyselne utkanú zo lží a poloprávd a vylovil  
z nej pravdu o smrti starého pána.
Réžia: Rian Johnson
Hrajú: Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Michael Shannon, 
Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford, Christopher 
Plummer

STAR WARS:  
VZOSTUP SKYWALKERA

3D, 2D, ATMOS, slovenský dabing, slovenské titulky
Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spoja sily, aby vzali divákov 

na epickú výpravu do praďalekej galaxie vo filme Star Wars: Vzostup 
Skywalkera. v strhujúcom závere Ságy Skywalkerov se zrodia nové 

legendy a odohrá sa konečný boj za slobodu galaxie.
Réžia: J. J. Abrams

Hrajú: Daisy Ridley, John Boyega, Kelly Marie Tran, Oscar Isaac, Billy Dee 
Williams, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Anthony Daniel

LAST CHRISTMAS
2D, slovenské titulky

Keby hľadala Bridget Jonesová väčšiu smoliarku, než je ona sama, s Kate (Emilia Clarke) 
by trafila klinec rovno po hlavičke. To dievča síce vyzerá ako roztopašný čertík,  

v skutočnosti však priťahuje problémy všetkého druhu – nerozumie si s vlastnou rodinou, 
nevyzná sa sama v sebe, nevie si nájsť normálneho chlapa, navyše, pracuje v obchode  

s vianočnými dekoráciami. Oblieka si škriatkovský kostým, cinká rolničkou a  v hlave sa jej 
stále točí vianočný hit Georgea Michaela Last Christmas.

Réžia: Paul Feig
Réžia: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh

CATS
2D, ATMOS, slovenské titulky

Najnovšie filmové spracovanie slávneho muzikálu Andrew 
Lloyd Webbera. Abstraktný rozprávkový príbeh hovorí  

o pravidelnom mačacom stretnutí na výročnom bále, kde 
vždy jedna vyvolená mačka získava možnosť ďalšieho života. 

Každá mačka sa, samozrejme, snaží o to, aby ona bola 
tá vyvolená, a tak divák v priebehu predstavenia poznáva 

mnoho mačacích hrdinov rôznych mien a charakterov.
Réžia: Tom Hooper

Réžia: Francesca Hayward, James Corden,  
Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba,  

Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
3D, 2D, ATMOS, slovenský dabing,  

slovenské titulky, české titulky
Obľúbené herecké kvarteto Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, 

Karen Gillan a Kevin Hart je späť! Vo vianočnej novinke sa Martha, 
Bethany a Fridge vracajú do hry nájsť Spencera po tom, čo záhadne 

zmizol. Zisťujú však, že hra sa zmenila a prežiť vo svete Jumanji 
bude omnoho náročnejšie ako predtým. Pretože Jumanji viac nie 

je len džungľa, ale aj horúce púšte či zasnežené pohoria s novými, 
nebezpečnými nástrahami...

Réžia: Jake Kasdan
Hrajú: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick 

Jonas, Awkwafina, Danny Glover, Danny DeVito

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
2D, originálna verzia
Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba Kronera s výnimočným hereckým obsadením, 
natočená v zimnom prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu sa začína pár dní pred 
Vianocami a končí na Nový rok a cez množstvo komických, ale i romantických situácií 
ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.
Réžia: Jakub Kroner
Hrajú: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana 
Norisová, Anna Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina Petrikovičová, Jiří Bartoška, Ján 
Koleník, Tomáš Maštalír, Jakub Prachař, Marek Majeský, Petr Vaněk
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 od 21. 11. 2019

 od 5. 12. 2019

 od 19. 12. 2019

 od 12. 12. 2019

 od 2. 1. 2020

 od 9. 1. 2020

 od 28. 11. 2019
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Mesto Nitra

Tento článok sa venuje najmä 
zmenám v centre mesta, kde 
je nová parkovacia politika 
rozpracovaná do detailnej 
podoby. v prípade odsúhlasenia 
zastupiteľstvom nadobudnú 
zmeny platnosť od 1. januára 
2020. Práce na prípravách 
rezidentského parkovania vo 
zvyšku mesta budú prebiehať 
počas celého budúceho roka  
s plánovaným spustením  
od 1. januára 2021.

ZMENY v CENTRE MESTA
Najväčším problémom centra mesta sú 
dnes parkovacie karty.  V  posledných ro-
koch ich mesto vydalo príliš veľa, navyše, 
boli lacné  a  dostupné prakticky komu-
koľvek. Len pre ilustráciu, vyznačených 
parkovacích miest v centre mesta je 1902. 
Vydaných parkovacích kariet ku koncu sep-
tembra tohto roka bolo 2689.

Návrh uprednostňuje krátkodobé 
parkovanie
Najdrahšia ročná parkovacia karta stojí 170 
eur. Je prístupná komukoľvek, aj občanom, 
ktorí nežijú  v Nitre. Ak by sme počítali, že 
rok má 220 pracovných dní, zaplatí držiteľ 
takejto karty za celý jeden deň parkovania 
necelých 80 centov.

Existujú aj zamestnanecké parkovacie 
karty, ktoré stoja len 70 eur na rok. Jej dr-
žiteľ tak zaplatí za celodenné státie v centre 

mesta  v  prepočte len niečo viac ako 30 
centov. Majiteľ takejto karty nemá prakticky 
žiadnu motiváciu použiť iný spôsob dopravy 
jednoducho preto, lebo zaparkuje priamo 
v centre na celý deň, a to v cene lístka MHD.

Voľné  a  zamestnanecké karty so sebou 
prinášajú ešte jeden fenomén,  a  tým je 
už spomínané celodenné státie. Človek 
pracujúci v centre mesta, ktorý je držiteľom 
jednej z  týchto kariet, svoje auto ráno od-
staví na parkovacom mieste  a  vyzdvihne 
ho až o 8 hodín neskôr, keď v práci skončí. 
Parkovacie miesto je zablokované a neprí-
stupné pre ľudí, ktorí si prídu do mesta za 
úradnými záležitosťami alebo na nákupy. 

Štatistiky hovoria, že až 75 % parkovacích 
miest je obsadených autami, ktoré tam sto-
ja dlhšie ako 2 hodiny.

Koniec voľných  
a zamestnaneckých kariet
Stav  s  parkovaním  v  centre mesta je 
neudržateľný. Zamestnanecké  a  voľné 
parkovacie karty  v  prípade odsúhlasenia 
poslancami skončia. Toto opatrenie sa 
dotkne najmä ľudí, ktorí sú zvyknutí ne-
chávať svoje autá na jednom mieste celý 
deň. Naopak, pozitívny dopad bude mať 
na tých, ktorí v meste parkujú krátkodobo. 
Typickým príkladom je mamička  s  malým 
dieťaťom, ktorá ide na poštu.

Kartičky však neprestanú platiť zo dňa na 
deň. Ich platnosť bude dobiehať postupne 
do konca roka 2020, a tak sa centrum mes-
ta bude uvoľňovať postupne.

Parkovacie karty zostanú len rezidentom 
bývajúcim  v  centre mesta  a  ZŤP. Zároveň 
bude nevyhnutné obmedziť počet kariet na 
jednu domácnosť. Súčasný návrh počíta 
s limitom na tri karty. Poplatky za tieto karty 
sú momentálne predmetom rokovaní.

Hodinové státie
Nová parkovacia politika počíta aj so 
zjednotením platieb prostredníctvom SMS 
a  v  parkovacích automatoch. SMS plat-
by využíva podľa štatistík stále viac ľudí 
a  mesto chce takto prispieť  k  zvyšovaniu 
komfortu platenia.

Úpravou prejdú aj poplatky za parkovné. 
Konkrétne sumy sú zatiaľ predmetom 
rokovaní, no Mesto Nitra počíta, že výber 
parkovného sa zvýši. Tu je nevyhnutné 
povedať, že mesto zriadi fond mobility 
a  financie získané  z  parkovného pôjdu 
výlučne na jeho účely. 70 % prostriedkov 
pôjde na vytváranie nových parkovacích 
miest  a  zvyšok na budovanie dopravnej 
infraštruktúry.

Zmeny na sídliskách
Hlavnou myšlienkou rezidentského parko-
vania, ktoré chce mesto Nitra na sídliskách 
zaviesť od roku 2021, je pohodlnejšie par-
kovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom. 
Celý systém je momentálne  v  prvej prí-
pravnej fáze. Ako už zaznelo aj v médiách, 
prebieha spočítavanie parkovacích miest 
a áut v jednotlivých uliciach, vrátane štatistík 
nitrianskych a mimomestských evidenčných 
čísiel vozidiel. Na základe získaných údajov 
budú vedieť zamestnanci mesta určiť, v kto-
rých lokalitách chýbajú parkovacie miesta 
a ich presné počty.

Záchytné parkoviská
Mesto v rámci novej parkovacej politiky po-
číta aj so vznikom záchytných parkovacích 
miest typu P + R (park and ride)  –  šoféri 
odstavia autá a do centra sa dovezú auto-
busmi. Počíta sa  s  nimi  i  vo zverejnenom 
Pláne udržateľnej mobility, ktorý je zverej-
nený na webovej stránke mesta a prechá-
dzal aj pripomienkovým konaním.

Tieto záchytné parkoviská by mali vznik-
núť  v  4 lokalitách: dve sú plánované pri 
zjazde z rýchlostnej cesty (R1 Východ a R1 
Juh), jedno pri autobusovej a vlakovej sta-
nici a štvrté pri Metre na Hlohoveckej ulici.

Modernejšie automaty
Plánované sú aj nové parkovacie automa-
ty, ktoré budú komfortnejšie pre občanov. 
Automaty budú vydávať drobné, bude 
sa  v  nich dať platiť aj kartou. Vodiči pria-
mo do automatu zadajú evidenčné číslo 
auta – odbúra sa teda povinnosť nosiť vytla-
čené lístky a umiestňovať ich za čelné sklo 
auta. Tieto platby budú v rovnakej databáze 
ako všetky iné platby za parkovanie v Nitre, 
čo uľahčí kontrolu platenia mestskej polícii. 
Automaty uľahčia prácu policajtov od zdĺ-
havého chodenia a  fyzického kontrolovania 
vozidiel  – bude stačiť prejsť si lokalitu au-
tom  s  kamerou  a  polícia bude automaticky 
vedieť, ktoré vozidlá nemajú uhradené 
parkovanie.

V prvej fáze by malo mesto kupovať toľko 
automatov, koľko je  v  súčasnosti, čiže asi 
60. Nebude už potrebné mať takú hustú 
sieť automatov, keďže sa už ľudia nebu-
dú musieť vracať  k  vozidlám  s  lístočkom. 
Predbežne je cena odhadnutá na 300 000 

eur.  v  prípade, že mesto na automaty vy-
člení finančné prostriedky, bude verejné 
obstarávanie vyhlásené na budúci rok.

Henrich Varga
foto: Roman Oravec

Nová parkovacia
politika v Nitre



Tip 
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Nová kniha 
venovaná 
70-ročnej 
histórii DAB  
s množstvom 
zaujímavostí  
a faktov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
pri príležitosti 70. výročia svojho 
vzniku vydalo spolu s Divadelným 
ústavom publikáciu, ktorá je 
venovaná histórii, významným 
udalostiam, osobnostiam 
a inscenáciám divadla. Kniha 
s názvom Divadlo Andreja Bagara 
70 mapuje históriu DAB od 
jeho vzniku v roku 1949 až po 
súčasnosť. Podieľalo sa na nej 
sedem autorov (Miroslav Ballay, 
Slavka Civáňová, Jaroslav Dóczy, 
Walter Nagy, Peter Oravec, Miro 
Zwiefelhofer, Marta Žilková) a viac 
ako 20 spolupracovníkov. 

Publikácia má 320 strán a je v nej viac ako 
500 fotografií. „Prináša množstvo faktogra-
fických údajov, ktoré zaujmú odborníkov, 
ale aj veľa zaujímavostí  a  dodnes nezná-
mych či nepublikovaných informácií, ktoré 
budú určite pútavé aj pre širokú verejnosť. 
Dá sa povedať, že je to unikátny projekt. 
Pracovalo sa na ňom intenzívne asi rok 
a  pol. Publikácia prináša bohatý fotogra-
fický materiál. Okrem známych inscená-
cií a osobností sú v ňom aj rôzne archívne 

dokumenty zo života divadla, skeny plagá-
tov, návrhov kostýmov, makiet či fotografie 
zo stavby novej budovy divadla,“ uviedla 
spoluautorka publikácie Slavka Civáňová.

Ako pripomenula,  v  knihe nájdu čitatelia 
množstvo zaujímavostí, ktoré doteraz ne-
boli zverejnené, prípadne neboli publiko-
vané v  takejto súhrnnej podobe. Súčasťou 
publikácie je napríklad dvojstrana, na ktorej 
sú logá divadla od vzniku  v  roku 1949 až 
po súčasnosť. „Čitatelia  v nej nájdu aj po-
zvánku na otvorenie divadla 20. decembra 

1949 i originálny sken pozvánky, ktorú sme 
objavili v našom archíve. Bola to pozvánka 
na galaprogram pri príležitosti otvorenia di-
vadla, ktorý bol venovaný 70. narodeninám 
Stalina.  k  raritám patrí aj veľmi zaujímavý 
výkaz, pravdepodobne obchodného odde-
lenia, ktorý vykazuje prvých päť rokov exis-
tencie divadla  a  obsahuje všetky uvedené 
premiéry, počet zrealizovaných predstave-
ní, počet predaných lístkov i tržby. Je to teda 
úplne dokonalý prehľad fungovania prvých 
rokov divadla,“ doplnila Civáňová.

Novú inscenáciu vo svojom 
repertoári i premiéru rodinného 
predstavenia ponúkne počas 
zimy Divadlo Andreja Bagara 
(DAB). Divadlo v tomto roku 
oslavuje okrúhle 70. výročie 
svojej existencie, a preto pre 
svojich divákov pripravilo 
mimoriadne bohatú sezónu.  
Už v septembri DAB uviedlo 
obnovenú premiéru výpravného 
muzikálu Tisícročná včela  
a v októbri veľkolepý galavečer 
venovaný oslavám jubilea.

Nová inscenácia v repertoári DAB
Na prelome novembra a decembra pribudla 
do repertoáru DAB nová súčasná dráma 
Banalita lásky izraelskej autorky Savyon 
Liebrechtovej, ktorá je uvádzaná v sloven-
skej premiére. Inscenácia  v  réžii Mariána 
Pecka predstaví na pozadí fiktívneho 
dialógu dve historické postavy: jedné-
ho  z  najväčších mysliteľov 20. storočia 
filozofa Martina Heideggera (1889 – 1976), 
sympatizanta Hitlera  a  nacistickej stra-
ny,  a  jeho mladej židovskej študentky 
Hannah Arendtovej (1906 – 1975), budúcej 
významnej politickej teoretičky. 

Hra spracováva začiatok ich vzťahu na 
konci 20. rokov  v  malej študentskej chat-
ke, kde sa tajne stretávajú drzá študentka 
a úspešný profesor, dej sa prelína s obraz-
mi starej, už svetovo uznávanej Hannah, 
ktorá reflektuje svoj vzťah  s  Martinom 
Heideggerom,  a  príbeh sa končí stretnu-
tím postáv po rokoch. „Inscenácia prináša 
niekoľko aktuálnych a závažných tém – od 
spoločenských predsudkov, privátnej témy 
lásky, ktorá nie je spoločnosťou akceptova-
ná z dôvodu veľkého vekového rozdielu a je 

aj neprijateľná vzhľadom na vtedajšiu 
nacistickú ideológiu, cez tému holokaustu, 
antisemitizmu až po otázky súčasnej po-
litiky štátu Izrael  a  zodpovednosti človeka 
za svoje činy,“ uviedla dramaturgička DAB 
Magdaléna Žiaková. Diváci si môžu novin-
ku v  repertoári pozrieť v Štúdiu DAB, a  to 
11. a 16. decembra 2019.

DAB nezabúda ani  
na detských divákov
Priaznivci nitrianskeho divadla sa už teraz 
môžu tešiť na novú inscenáciu, ktorá je ur-
čená rodinám s deťmi i školákom. Autorská 
rozprávka na motívy legendy o bájnom an-
glickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi, 
ktorý údajne žil  v  Sherwoodskom lese 
v Nottighamshire v strednom Anglicku, bude 
mať vo Veľkej sále DAB premiéru 17. januára 
2020. Inscenácia rozpovie príbeh o Robinovi 
Hoodovi, šľachetnom zbojníkovi, pomstiteľo-
vi bezprávia a ochrancovi chudobných. 

Ospevovali ho stredoveké ľudové povesti, 
neskôr bol hrdinom mnohých filmov, seri-
álov, kníh, komiksov aj počítačových hier. 
Príbeh o bájnom šľachetnom hrdinovi, ktorý 
žije v tajuplnom Sherwoodskom lese je veľmi 
podnetný námet na rozprávku pre detského 
diváka práve preto, že okrem dobrodružstva, 
tajomstva, odvahy a lásky prináša pozitívne 
hodnoty, ako boj proti bezpráviu, boj za spra-
vodlivosť, ochranu utláčaných  a  chudob-
ných. „Predovšetkým je to však príbeh, kde 
dobro  v  podobe hrdinského Robina Hooda 
zvíťazí nad zlom, ktoré stelesňuje postava 
zlého šerifa z Nottinghamu. Cieľom tvorivého 
tímu je vytvoriť rozprávku, ktorá bude zážit-
kom pre malých aj veľkých  –  spolu  s  deť-
mi z Nitry a regiónu si tak prídu na svoje aj 
rodičia a starí rodičia, a  to aj vďaka humo-
ru a nadhľadu, ktorý chcú tvorovia v rozpráv-
ke ponúknuť,“ povedal  o  inscenácii Robin 
Hood jej spoluautor a režisér Ján Luterán.

Divadlo Andreja Bagara  
v Nitre ponúka na dlhé zimné 
večery nové inscenácie  
i zaujímavé čítanie
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Vianočné nákupy

Vianočné tipy
pre tínedžera

Vianočné tipy
pre tínedžerku
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1. ZIMNÁ BUNDA NA SNOWBOARD – QUIKSILVER – 199,99 €
2. NOHAVICE NA SNOWBOARD – QUIKSILVER – 189,99 €
3. PRILBA NA SNOWBOARD – QUIKSILVER – 99,99 €
4. ZIMNÁ OBUV – QUIKSILVER – 140,00 €
5. SNOWBOARD – INTERSPORT – 470,00 €
6. MODRÁ VETROVKA – NEW YORKER – 69,95 €
7. ČERVENÁ MIKINA – NEW YORKER – 9,99 €

8. ŠPORTOVÁ TAŠKA – A3 SPORT – 29,90 €
9. ČIERNE VYCHÁDZKOVÉ TOPÁNKY BUGATTI – ROBEL – 89,95 €
10. ČIERNE ZIMNÉ TOPÁNKY – OFFICE SHOES – 209,95 €
11. HERNÁ KONZOLA NINTENDO SWITCH – BRLOH – 329,99 €
12. AKČNÁ FIGÚRKA – BRLOH – 22,99 €
13. HRA DEATH STRANDING – BRLOH – 59,99 €
14. HRA PLANTS VS ZOMBIE – BRLOH – 39,99 €

1. ZIMNÁ BUNDA NA SNOWBOARD – QUIKSILVER – 174,99 € 
2. NOHAVICE NA SNOWBOARD – QUIKSILVER – 199,99 €
3. PRILBA NA SNOWBOARD – QUIKSILVER – 85,99 €
4. ZIMNÁ OBUV – QUIKSILVER – 139,99 €
5. RUŽOVÁ ZIMNÁ BUNDA – NAPAPIJRI – 483,99 €
6. ZLATÉ ZIMNÉ TOPÁNKY – OFFICE SHOES – 119,95 €
7. PULÓVER – GATE – 15,98 €

8. ČIERNE VYCHÁDZKOVÉ TOPÁNKY – ROBEL – 99,95 €
9. KOZMETICKÝ ADVENTNÝ KALENDÁR – PUPA – 99,90 €
10. DARČEKOVÁ KAZETA  – PUPA – 19,90 €
11. DARČEKOVÁ SADA VEĽRYBA – PUPA – 25,90 €
12. PODPRSENKA – INTIMISSIMI – 25,90 €
13. NOHAVIČKY – INTIMISSIMI – 10,00 €
14. RUŽOVÁ KABELKA – LARA BAGS – 23,90 €

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch môžu byť rozdielne v závislosti od prebiehajúcej akcie.
Fotomodelka je nalíčená vizážistkou a kozmetikou z Yves Rocher.

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

MANUFAKTURA je unikátny český koncept značkových predajní 
s vlastnou originálnou a poctivou kozmetikou, predmetmi lokálnej 
remeselnej výroby a tradičnými českými hračkami.
 
Sme 100 % česká spoločnosť, ktorá sídli v Prahe pri Vltave. Väčšinu kozmetiky značky 
MANUFAKTURA vyvíjame a vyrábame v areáli bývalého cukrovaru v pražských 
Čakoviciach. Stojíme si za svojím českým pôvodom a snažíme sa o maximalizáciu 
českosti vo všetkých smeroch. Spolupracujeme prevažne s domácimi dodávateľmi obalov, 
výrobkov i služieb, dlhodobo podporujeme malých výrobcov predmetov českých ľudových 
remesiel a drevených hračiek, ktorým zabezpečujeme pravidelný odbyt. Unikátny sortiment 
remeselných výrobkov a tradičných hračiek ponúkame v sieti našich predajní Original 
Czech Tradition, ktoré nájdete v krásnych priestoroch v historickom centre Prahy.

Väčšina našich kozmetických radov tvorí ucelené tipy a recepty pre domáce kúpele, 
na ktoré je možné premeniť akúkoľvek kúpeľňu. Spomaliť sa, oddýchnuť si, načerpať 
nové sily a starať sa o svoju krásu. To všetko použitím kvalitnej kozmetiky a kúpeľových 
doplnkov.

Naša kozmetika je tvorená s láskou a pre radosť. Pri jej tvorbe sa inšpirujeme českou 
históriou, tradíciou a prírodou. Zakladáme si na poctivej kvalite, lokálnom pôvode výrobkov, 
surovín (české pivo, víno, karlovarská žriedlová soľ, liečivé byliny a ovocie typické pre 
české záhrady, sady a lúky), nápaditom dizajne a vysokom obsahu ingrediencií prírodného 
pôvodu (väčšina prípravkov ich obsahuje 97 – 99,5 %). Až na výnimky sú naše výrobky 
100 % vegan a ako prvá česká firma sme získali jediný medzinárodne uznávaný certifikát 
Human Cosmetics Standard o netestovaní na zvieratách.

V Manufakture ctíme tradície, krásy prírody a životné prostredie. Sme aktívni v oblasti 
ekológie a udržateľného rozvoja. Neustále sa zamýšľame nad otázkami, ako tvoriť, vyrábať 
aj predávať v rámci zachovania čo najväčšej ohľaduplnosti voči prírode.

Naše predajne vás očaria svojou jedinečnou atmosférou. Donútia Vás zastaviť sa, 
obklopia vás svojou všadeprítomnou vôňou a pripomenú vám čaro starých čias.  
Doprajte si pohladenie po duši a navštívte nás. Náš usmievavý  
a vzdelaný personál sa na vás teší.

Unikátny koncept 
s vlastnou originálnou  
a poctivou kozmetikou

Predajňu MANUFAKTURA 
nájdete v OC MLYNY Nitra  

na prízemí

Hrejivé objatie  
s brusnicou
Dni sa krátia  a  teploty klesajú. Prichádza 
čas, keď sa začíname túliť a vyhľadávať naj-
rôznejšiu hrejivú spoločnosť. Ideálnym spo-
ločníkom na zahriatie a jesennú starostlivosť 
je brusnica. Veselé červené plody predsta-
vujú lesné bohatstvo obsahujúce obrovské 
množstvo vitamínov, minerálov a antioxidan-
tov. o výnimočných účinkoch ukrytých v ma-
lých bobuliach vypovedá aj legenda, podľa 
ktorej ich využívali indiáni na liečenie rán 
spôsobených jedovatými šípmi nepriate-
ľov. o stovky rokov neskôr sa o zázračných 
brusniciach dozvedeli Európania,  a  tak sa 
táto rastlinka dostala aj k nám. v našej kul-
túre sú neodmysliteľnou súčasťou tradičnej 
českej sviečkovej omáčky. Brusnica je však 
známa predovšetkým ako bojovník proti uro-
logickým problémom, pôsobí protizápalovo, 
prispieva  k  zníženiu hladiny cukru  v  krvi, 
posilňuje imunitný systém a potláča únavu.

Červený poklad našich lesov sa ukrýva 
aj v kozmetických produktoch a prináša tiež 

mnoho benefitov pre našu krásu – pýši sa 
vynikajúcimi hydratačnými, zjemňujúcimi, 
rozjasňujúcimi  a  omladzujúcimi účinkami. 
Výťažok  z  brusnice doplnený  o  mnoho 
ďalších prírodných aktívnych látok umož-
nil vznik báječného kozmetického radu. 
Sprevádza ho hrejivo iskrivá ovocná 
vôňa a nežný dizajn. Nechajte sa inšpirovať 
relaxačným rituálom  a  užite si chvíľku po-
hody vo vrúcnom objatí šťavnatej brusnice.

Brusnicové objatie
1) Doprajte si luxus v podobe ničím 
nerušenej chvíľky pokoja a pohody. 
Zapáľte si krásnu sviečku so sladko 
hrejivou vôňou a vytvorte si dokonalú 
relaxačnú atmosféru pomocou 
mihotavého plamienka sviečky. 

2) Uvoľnite svoje svaly aj myseľ v kúpeli 
plnom brusníc. Rozpustite cca 100 g 
zjemňujúcej kúpeľovej soli vo vode 
s teplotou cca 37 ° C a relaxujte 15 minút 
v blahodarnom hrejivom kúpeli.

3) Zahaľte svoju kožu zamatovo 
jemným telovým mliekom, ktoré ju 

dokonale hydratuje a báječne prevonia. 
Perám doprajte jemnú starostlivosť 
prostredníctvom zvláčňujúceho balzamu.

4) Na svoju tvár aplikujte hydratačný 
pleťový balzam a poskytnite jej intenzívnu 
výživu a ochranu, ktorú s príchodom 
chladnejších mesiacov veľmi ocení.

5) Zababušte sa do hrejivej deky, 
popíjajte výborný teplý nápoj z poctivého 
brusnicového sirupu, začítajte sa do vašej 
obľúbenej knihy alebo len sladko relaxujte 
a užívajte si mimoriadnu chvíľku pre seba.

Náš TIP!
HREJIVÉ BRUSNICOVÉ VARENÉ 
VÍNO: do ½ litra brusnicovej 
šťavy pridajte klinčeky 
a škoricu a nechajte prejsť 
varom. Pridajte ½ litra červeného 
vína a zľahka povarte. Vyberte 
korenie a dozdobte brusnicami 
a pomarančom.
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Vianočné tipy
pre muža

Vianočné tipy
pre ženu
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Vianočné nákupy

1. ZIMNÁ BUNDA – GALLERY – 189,00 €
2. MODRÁ MIKINA – LEE WRANGLER – 77,99 €
3. SIVÝ SVETER – ALPINE PRO – 49,99 €
4. MODRÝ PULÓVER – GANT – 119,90 €
5. ZELENÝ PULÓVER – GANT – 104,90 €
6. ČIERNA KOŽENÁ TAŠKA – CCC – 69,95 €

7. HNEDÉ VYCHÁDZKOVÉ TOPÁNKY – CCC – 49,95 €
8. HNEDÉ ŠPORTOVÉ TOPÁNKY – ECCO – 169,95 €
9. ZIMNÉ KORČULE – INTERSPORT – 79,99 €
10. HOKEJOVÉ RUKAVICE – INTERSPORT – 69,99 €
11. HOKEJKA – INTERSPORT – 59,99 €
12. DARČEKOVÁ SADA ZUBNÝCH PÁST – PROFIMED – 22,68 €

1. KOŽUCH – MAX LEATHER – 790,00 €
2. MODRO-ZELENÝ ZIMNÝ KABÁT– PROMOD – 119,95 €
3. KABELKA – BAGGER – 229,00 €
4. KÁVOVAR – TCHIBO – 59,00 €
5. SONICKÁ KEFKA – PROFIMED – 299,99 €
6. ZIMNÉ TOPÁNKY HNEDÉ  TOM TAILOR – HUMANIC – 59,95 €
7. ZIMNÉ TOPÁNKY ČIERNE GUESS – HUMANIC – 155,00 €
8. KOZMETICKÝ BALÍČEK (krém na pleť, ranná maska, píling,  
 očný  krém a lesk na pery) + DARČEK (Grófkino sérum)   
 HAVLÍK APOTEKA – 83,00 €

9. KNIHA NEVYHORENÍ – PANTA RHEI – 19,80 €
10. KNIHA PRAVDA O NÁS DVOCH – PANTA RHEI – 13,99 €
11. ŽUPAN – TRIUMPH – 69,95 €
12. PYŽAMOVÉ NOHAVICE – TRIUMPH – 38,95 €
13. PAPUČE – TRIUMPH – 27,95 €
14. KOZMETICKÝ BALÍČEK V DARČEKOVOM BALENÍ –  
 YVES ROCHER – 23,90 €
15. DARČEKOVÝ BALÍČEK (telové mlieko, balzam na pery,  
 sprchový gél, krém na ruky) – YVES ROCHER – 8,90 €

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



Predajňu TRIUMPH nájdete  
v OC MLYNY Nitra na prízemí.
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Obliecť sa na sviatočné chvíle neznamená iba mať dokonalé šaty – spodná
bielizeň je základom vytvorenia perfektnej siluety. Počas tejto vianočnej

sezóny Vám Triumph pomôže využiť váš potenciál a zažiariť vďaka
dokonale padnúcej podprsenke Amourette Charm Xmas.

NOVÁ
AMOURETTE
CHARM
XMAS
Nová séria Amourette Charm Xmas
bola vytvorená tak, aby zvýraznila každú
ženskú postavu a zároveň poskytla
výbornú podporu. Širšie ramienka
poskytujú lepšie pohodlie, a preto sú
ideálne pre väčšie veľkosti poprsia.

Nepohodlné ramienka, malé košíky,
nekvalitný materiál – to všetko môže
zničiť váš párty vzhľad. Preto by ste
si tieto Vianoce mali vybrať najprv
podprsenku, až potom šaty.

Jemne vystužená, kosticová
podprsenka s predĺženou spodnou
líniou bola vytvorená na základe
strihu Amourette Charm WHP. Širšie
ramienka v prednej časti zdokonaľujú
podporu poprsia a hladké ukončenie
poskytuje výnimočné pohodlie.
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Vianočné pečenie

Štastné 
Veselé 
Overené
Aj vaša mama má doma zažltnutý zošit  
s receptami, ktorý sa hemží receptami s názvami 
Vierkina čalamáda či Božkine rumové kocky?  
Kde-tu fľak, tam zase omrvinka?  
Dnes sme lovili práve z týchto zošitov a poprosili  
o pomoc mamy, babky a kamarátky, ktoré to  
v kuchyni s varechou vedia. 

Janin pekanovo-karamelový koláč,  
ktorý vonia Vianocami

Ingrediencie: 
Slaný karamel: 200g trstinového cukru, 90g masla, 125g šľahačky s 33° tuku, soľ
Jablková plnka: 4 stredne veľké jablká, 1 KL škorice, 3 PL cukru
Cesto: 100g trstinového cukru, 2 vajcia, 2 KL prášku do pečiva, 125g masla, 185g 
špaldovej múky, 185 ml mlieka. 

Postup: Vyberte z chladničky maslo a šľahačku, a keď bude mať oboje izbovú teplotu, 
pustite sa do výroby karamelu. Na suchej panvici postupne rozpustite cukor, pridajte doň 
maslo. Dlhú chvíľku to bude vyzerať tak, že sa dve ingrediencie nikdy nespoja, ale stane 
sa to. V tej chvíli prilejte šľahačku, nechajte zmes bublinkovať, miešajte a po minúte 
odstavte. Potom už len pridajte soľ – buď len väčšiu „štipku“ na slaný šmrnc, alebo rovno 
kávovú lyžičku, ak máte radi skutočne slaný karamel, a nechajte zmes vychladnúť. Zlejte 
do fľaštičiek, uchovajte v chladničke a spotrebujte do dvoch týždňov. Pripravte si cesto. 
Jablká očistite a nakrájajte na väčšie kocky. Zmiešajte s cukrom a škoricou. V mise 
vymiešajte cukor s vajcami, pridajte rozpustené maslo, múku, do ktorej ste prisypali 
prášok do pečiva a nakoniec mlieko. Do klasickej tortovej formy vložte papier na pečenie, 
vysypte jablká, na ne nalejte cesto, posypte pekanovými orechami a hotové dielo krížom 
krážom pokreslite karamelom. Pečte v rúre vyhriatej na 180° C približne 40 minút.
(pôvodný recept nájdete na blogu www.domcinelaskonky.sk) 

 
Čo so zvyšným slaným karamelom?  
Vyjedajte ho lyžičkou alebo použite pri servírovaní vanilkovej zmrzliny. 

Zaručené Linecké 
Ingrediencie: 350 g hladkej múky plus 
troška na podsypanie, 150 g mletých pra-
žených madlí, 260 g preosiateho práško-
vého cukru, 1 alebo lepšie 2 vrecúška 
vanilkového cukru, 2 vajcia, 2 lyžičky mletej 
škorice, 2 – 3 rozdrvené klinčeky, štipka 
soli, kôra nastrúhaná z 1 biocitróna, 250 g 
masla a džem na zlepovanie, najlepšie 
ríbezľový
Postup: v mise zmiešajte múku, man-
dle a oba cukry. Pridajte vajcia, soľ, korenie 
a citrónovú kôru. Pristrúhajte celú tehličku 
studeného masla, vypracujte cesto a snaž-
te sa nepridávať múku navyše. Urobte tak 
len vtedy, keď sa cesto príliš lepí. Hotové 
cesto zabaľte do potravinárskej fólie a ne-
chajte v chladničke oddýchnuť do druhého 
dňa. 
Rúru rozpáľte na 180°C a cesto si rozdeľte 
na časti. To, s ktorým práve nepracujete, 
môže ostať v chladničke. Na zľahka 
pomúčenej doske cesto vyváľajte na tenký 
plát, vykrajujte a nezabudnite si to dobre 
vyrátať, aby bola polovica koláčikov s otvo-
rom. Linecké koláčiky pečte 5 – 10 minút, 
kým nezružovejú. Zlepujte. Uložte do 
škatúľ aspoň na týždeň, dva, aby sa pečivo 
rozležalo a snažte sa na krabicu zabudnúť. 
Inak budete musieť piecť znova.  

Vaječný koňak ako 
investícia do vzťahov
Zo starého receptu, ktorý nám podarovala 
kamoška, dostanete najmenej štyri a pol 
alebo až päť litrov likéru. Budete tá naj-
lepšia suseda, dcéra, sestra a priateľka 
tohtoročných Vianoc. Plesnite sa po vrecku 
a zaobstarajte si: 
12 vajec, 5 ks Salka, 1 liter plnotučného 
mlieka, niečo medzi 1,5 až dvoma litrami 
rumu, to už podľa vlastnej chuti a odvahy. 
Postup: Žĺtka vymiešajte so štyrmi lyžicami 
kryštálového cukru do peny, prilejte všetko 
tekuté, dobre premiešajte, preceďte a na-
plňte výrobkom elegantnejšie fľašky. Takto 
pripravený likér vydrží v chladničke zhruba 
tri až štyri týždne. 
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Vianočné nákupy

Vianočné tipy
pre starého otca

Vianočné tipy
 pre            starú mamu
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1. ZIMNÁ KÁROVANÁ BUNDA – NAPAPIJRI – 603,99 €
2. ZATEPLENÁ MENČESTROVÁ BUNDA  
 LEE WRANGLER – 131,99 €
3. PÁNSKA OBUV – DEICHMANN – 79,90 €
4. PÁNSKA OBUV – DEICHMANN – 44,90 €
5. VÝHREVNÁ DEKA – DORMEO – 89,90 €
6. KOŠEĽA – OZETA – 59,99 €
7. HNEDÝ SVETER – OZETA – 39,90 €

8. MODRÝ SVETER – OZETA – 69,00 €
9. KNIHA AMNESTIE – PANTA RHEI – 14,95 €
10. SPOMIENKOVÝ ALBUM DEDKO, ROZPRÁVAJ – ALBI – 17,99 €
11. INTERAKTÍVNA HRA ATLAS SVETA – ALBI – 47,99 €
12. TEPLOVZDUŠNÝ OHRIEVAČ – DORMEO – 29,90 €
13. DARČEKOVÝ SET ČAJOV – OXALIS – 15,92 €
14. DARČEKOVÉ BALENIE VITAMÍNOV CENTRUM  
 BENU LEKÁREŇ – 28,99 €

1. SPOLOČENSKÝ KABÁT – ORSAY – 67,99 €
2. KABELKA – ORSAY – 27,99 €
3. ZIMNÝ KABÁT – C&A – 79,90 €
4. HREJIVÁ SÚPRAVA DEKY A VANKÚŠA – DORMEO – 24,99 €
5. PEKÁČ DELIMANO – DORMEO – 34,99 €
6. FORMIČKY NA ROHLÍČKY – TESCOMA – 9,30 €
7. FORMIČKY NA PERNÍČKY – TESCOMA – 7,10 €
8. VYKRAJOVAČKA STROMČEK – TESCOMA – 6,00 €

9. SPOMIENKOVÝ ALBUM BABIČKA, ROZPRÁVAJ – ALBI – 17,99 €
10. INTERAKTÍVNA ANGLIČTINA – ALBI – 47,99 €
11. DARČEKOVÝ SET ČAJOV – OXALIS – 21,60 €
12. SÚPRAVA HRNČEKOV NA ČAJ – MALVERNS – 29,99 €
13. ŠPERKOVNICA – MALVERNS – 18,99 €
14. DARČEKOVÉ BALENIE MULTIVITAMÍNOV  
 BENU LEKÁREŇ – 15,83 €
15. DARČEKOVÉ BALENIE VITAMÍNU C – BENU LEKÁREŇ – 11,72 €

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

Aspoň jedna sánkovačka do roka je priam 
povinná. Keď nemáte záujem o davovky, 
objavujte malé lyžiarske strediská a dedin-
ské vleky, ktoré ponúkajú často len jeden 
bufet, lyžiarsku školu, vlek a sánkarsku 
dráhu popri vleku – lenže čo je malé, to 
je milé, nie? Najmenší, len 200 metrov 
dlhý lyžiarsky vlek, je pre návštevníkov 
pripravený v obci Čechy v novozámockom 
okrese. Čoraz väčšiu obľubu si získava 
SKI Centrum Drozdovo blízko Novej 
Bane a tiež SKI Hubačov, ktoré leží len 
niekoľko kilometrov ďalej od Drozdova. 
Pri sánkovaní myslite na dve dôležité 
veci – nepliesť sa pod nohy lyžiarom a ne-
zabudnúť zaobstarať si prilbu pre každého 
zo sánkarskej posádky. 

Chcem ísť do Vysokých Tatier, no 
nechce sa mi lyžovať. V poriadku, takých 
nás je habadej. Našťastie, naše veľhory 
ponúkajú desiatky možností, ako sa hýbať, 
vidieť a aj niečo zažiť. Aj počas zimy sa 
zvyčajne dá absolvovať najklasickejšia 
zo všetkých klasík, trasa z Hrebienka na 
Zamkovského chatu so zastávkou na 
Rainerke. Počas zimy býva pre návštev-
níkov prístupná i Zbojnícka chata či Chata 
pri Zelenom plese. Zobuďte svoje vnútorné 
dieťa a vyskúšajte si snowtubing – rýchlu 
jazdu po snežnom tobogáne či sánkovač-
ku na Hrebienku. Klasická prechádzkotúra 
okolo Štrbského plesa je celoročne záru-
kou krásneho výhľadu. Ďalšou možnosťou 
je cesta k Vodopádu Skok, asi trojhodinová 
nenáročná túra s mnohými pôsobivými 
výhľadmi. Počas mínusových teplôt sa 
tridsať metrov vysoký vodopád mení na 
ľadový prírodný zázrak. 

Vďaka tomu, že má Slovensko mnoho 
zdrojov termálnych vôd, pri ktorých sú vy-
budované termálne kúpaliská, môže byť 
kúpanie počas zimných mesiacov zážitok. 
Vyskúšajte Oravice. Pohľad na zasnežené 
kopce priamo z bazéna je nezabudnuteľný. 
Keď si chcete túto zimu dopriať nové 
zážitky a mohla by to byť napríklad fínska 
sauna, zvážte hotel Boboty vo Vrátnej 
doline, situovanej v národnom parku Malá 
Fatra. 

Kým ešte pred niekoľkými rokmi museli lov-
ci adrenalínu cestovať za snowkitingom 
do Česka, dnes sa nám možnosť vyskúšať 
si to núka priamo pod nosom. Čo to vlastne 
je? Jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 
moderných zimných športov využívajúci 
silu ťažného šarkana poháňaného vetrom. 
Kite, šarkan musí byť ovládateľný. Na roz-
diel od zjazdového lyžovania a snowbo-
ardingu sa snowkiting dá robiť aj na 
rovinke, na zasnežených pláňach, mier-
nych svahoch či zamrznutých jazerách. 
Dokonca je plochý terén ešte vhodnejší 
kvôli stabilnejšiemu vetru. Vychyteným 
slovenským snowkiting spotom sa pomaly, 
ale isto stáva Vojšín v obci Malá Lehota. 
Tento vyhľadávaný snowkiteingový revír sa 
nachádza v nadmorskej výške 787 metrov 
nad morom. Členitý kopec je otvorený 
na všetky strany, poskytuje nádherný vý-
hľad a zvyčajne aj dostatok snehu aj vetru. 
Nachádzajú sa tu tiež požičovňa a centrum 
kite vybavenia. 

Imunológovia tvrdia, 
že sme schúlostiveli. 
Vyberme sa von  
v každom počasí  
a vyskúšajme aspoň 
jednu novú zimnú 
aktivitu. Na zimný  
spánok nie je dôvod. 
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Zimné aktivity

Ak ostávate doma, v meste či na dedine, 
nudiť sa tiež nemusíte. Na niektoré aktivity 
je zima ideálna: 

Vyrábajte kŕmidlá pre vtáčikov, kŕmte 
ich a pozorujte spoza okna. Vyrobiť si 
môžete aj vlastné lojové gule. Rozpustíte 
100 % tuk, zmiešate ho so zmesou pre 
vtáctvo, nalejete do téglika a necháte 
zatuhnúť.

Ak na pár dní primrzne, vyrábajte 
misy z ľadu. Do vedra s vodou ponorte 
ďalšiu vhodnú nádobu plnú vody, ktorá 
vyrobí v budúcej mise priehlbinu. Nádobu 
zafixujte. Ako bude dielo primŕzať, 
môžete do ľadu vsúvať vetvičky, bobule 
alebo plátky ovocia. Hotovú ľadovú misu 
môžete používať ako outdoorový svietnik, 
ozdobí vám na chvíľu záhradu, terasu či 
balkón. Podrobnejší návod nájdete na 
Pintereste – hľadajte Ice Flower Bowl. 

Zafarbite vodu vo fľaši prírodnou far-
bou a sprejujte do snehu nápisy, aké vás 
len napadnú. 

Lezie celá rodina. Lezenie s lanom je 
krásny a zdravý šport, z ktorého majú ľudia 
„pekáče buchiet“ na bruchu a silné ruky, 
aktivita navyše povzbudzuje psychickú 
kondíciu a sústredenie. Kto by toto nechcel 
pre seba a svoje deti? Za najlepšími 
lezeckými stenami treba cestovať buď 
do Bratislavy, alebo do Žiliny, kde pred 
viac ako rokom otvorili lezeckú stenu K2 
na Dolných Rudinách. Ale ak ide o váš 
prvý kontakt s lezením, môžete si to 
vyskúšať aj trochu bližšie, napríklad v te-
locvični Základnej školy v Jacovciach pri 
Topoľčanoch (všetky potrebné informácie 
nájdete na Facebooku). Liezť totiž môžu 
všetci. Nízki aj vysokí, mladí aj starí, ľahkí 
aj ťažkí, napríklad v Jacovciach sú vítaní 
všetci od piatich do 65 rokov. Kým kedysi 
sa lezecké laná, sedáky či topánky zháňali 
ťažko, dnes sa dajú kúpiť takmer v každom 
športovom obchode. 

Skontrolujete stránku www.hokejnitrask, 
aby ste sa dozvedeli o možnostiach kor-
čuľovania pre verejnosť na hokejovom 
štadióne Klokočina. 

Alebo by sa vám páčila úplne obyčajná 
prechádzka zavŕšená krásnym výhľa-
dom? Z nedávnej ankety vyplynulo, 
že za najkrajší cieľ lokálnych výletov 
pokladajú obyvatelia Nitry Zoborské vrchy. 
Ich najvyšším bodom je Žibrica (617 m), 
nasleduje Zobor s výškou 587 m, Pyramída 
(553 m) a Vápenník (531 m). Najkrajšie 
výhľady na Nitru ponúka práve Pyramída. 
Priamo na tomto vrchu sa nachádza 
vysielač a vedľa stojí zvyšok miléniového 
stĺpa. Rovnako impozantný pohľad sa vám 
ponúkne z kopca nad Dražovcami, nezabú-
dajme na Kalváriu či na Borinu – Šibeničný 
vrch. 




