


ZISTITE, AKO CHUTÍ NITRA
Pite kávu, ktorá vám otvorí oči.

Nájdite si jedlo v reštaurácii podľa svojho gusta.
Vychutnávajte si servírovanie, aké nemá páru. 

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

Kam za jedlom a pitím sa dozviete na @nitramichuti 
Ak sa chcete inšpirovať výnimočným stolovaním, sledujte @solaswitzerland_sk
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Nedbalý look “vstala som, išla som a takto super 
vyzerám úplne od prírody” chce prípravu. Nestačí 
povedať si: Je december, čo budem vymýšľať, 
pridám tielko, šál, čiapku a ide sa. Aby ste nemuseli 
dlho špekulovať čo s čím, prešli sme za vás ulice a 
instagramy. Teraz tu pre vás máme tipy ako vrstviť  
a vyzerať ako cibu…, proste bohyňa. 

Z ktorého konca začať? Z domáceho. Vyhádžte na posteľ všetko, 
čo ste nosili poslednú zimu, od body až po čiapky a šatky, a poďte 
sa hrať. Nech na konci hry viete, čo vám chýba. 

1. Pod nostalgický sveter, ktorý svet s láskou volá ugly 
sweater (ale my vieme svoje), budete potrebovať rolák, ktorý 
ho pekne podčiarkne. K tomu teplá bunda v koňakovej farbe 
a  zrodil sa harmonický zimný outfit. 

2. Máte chuť na deväťdesiatky a trošku kože a kovu, vieme, 
vieme. Vylovte svoj jediný superteplý sveter na zips a vezmite 
ho von aj s koženou bundou. 

3. Zoznámte svoje nudné sivé tepláky s nudným dlhým 
kabátom a uviažte si okolo hlavy šatku, ktorá nebude 
nudná. Vyzerá to tak, že srandujeme, ale nie. Kým neskúsite, 
neuvidíte, aká ste v šatke a slnečných okuliaroch krásna. Na 
šatkovú a šálovú istotku chodíme do H&M alebo do Lindex-u.  

4. Vyzerajte ako bifľoška zo súkromnej školy a hoďte na seba 
hneď štyri vrstvy v tomto poradí, píšme si: košeľa na gombíky, 
károvaná svetro-vesta, tvídové sako a cez plecia si prehoďte 
kabát. Nevieme presne, prečo si všetky instagramové divy 
kabáty neobliekajú, ale sa nimi prikrývajú, ale robia to. Musíme 
vyskúšať. Ozaj. Hnedý kabát je láska, skvele kombinovateľná 
láska. Béžový, ťaví, koňakový, gaštanový. Prisaháme, že hnedý 
kabát s vami rád bude chodiť von celú zimu. Aj budúcu. 

5. Je nečakane teplo? No tak si na nákupy vezmite body, 
cez to kabát a namiesto šálu okolo krku huňatý sveter. Fakt. 
Naozaj. 

6. Kúpili ste si parádnu pandemickú teplákovú súpravu a je 
vám ľúto ukazovať ju len doma frajerovi a mačke? Nedávno 
sme v meste videli odvážnu kočku v teplákovke s kapucňou, 
teniskách a oversized károvanom kabáte. Chcete bod za 

štýl navyše? Kúpte si konečne ľadvinku. Nielenže vám bude 
pasovať k outfitu, ktorý sme práve ospievali, ešte budete mať 
aj voľné ruky, keď budete behať po vianočných nákupoch. 
Pekné ľadvinky sme videli v Devergo, Superdry na druhom 
poschodí OC Mlyny.     

7. Čas radosti je už tu, tak si kúpte veselý pásikavý sveter 
a spárujte ho s jednofarebným kabátom, džínsami, čiapkou 
so šiltom a šálom po kolená. Keď nechcete vyzerať ako 
tučný nadýchaný obláčik, ale ako bytosť s pásom, tak si ho 
zadefinujte a prepášte sa.  

 Cibuľové zásady
Každá vrstva musí ladiť s nohavicami či sukňou aj sama o sebe. 
Myslite na to, čo máte pod svetrom, pre prípad, že kolegyňa 
vytúruje radiátor na maximum a vy si jednu vrstvu budete musieť 
vyzliecť. 

Ak ešte celkom neviete ako na to, vrstvite od najsvetlejšej (prvej 
vrstvy) až po najtmavšiu.  

Prvá vrstva nech vás objíme. Kvalitná spodná bielizeň, pančuchy 
a ponožky sú MUST. Pod stromček si vypýtajte merino tričko, 
budete ho milovať a ono bude milovať vás. 

Ani v najkrutejšej zime nerobte štýlové obety. Inšpirujte sa od 
študentiek, ktoré striedajú vykúrené knižnice s potulovaním sa po 
meste, neopúšťajú sa a vyzerajú pinterestne. To sú profi vrstvičky. 

Kto to kedy povedal, že si nemôžeme obliecť dva „kabáty“ naraz? 
Tenká bundička s veľkým kabátom je úplne OK. Subtílna džínsová 
bunda so slušáckym kabátom tiež. 

Dobrý deň, prosím vás, 
rúška MÁTE? 
Rúška budeme nosiť ešte dlho a zdravotnícke a na kolene šité sa 
nám už nepáčia. Prebehli sme OC Mlyny a nakukli do obchodov, 
ktoré rúška zaručene MAJÚ. V lekárni BENU, v predajniach 
Bershka, H&M, Orsay, Fusakle, C&A a Faxcopy sa zarúškujete 
stopercentne. V Lindex-e sa tiež niečo chystá, no úplne 
najradšej máme cool rúška z New Yorker-a.  

Je ti zima, 
dievčatko? Vrstvi 



6

Fotonákupy

12

09

07

13

14

16

18

20

21

22

24

23

26

28



7

01.	 PALETKA	VEVERIČKA	SQUIRREL	4	– PUPA – 26,90 €
02. PALETKA	VEVERIČKA	SQUIRREL	2	– PUPA – 14,90 €
03.	 RÚŽ	I´M	UNIQUE	– PUPA – 10,90 €
04.	 LIMITOVANÁ	EDÍCIA	JABLKO	A	MANDĽA	GÉL	– MANUFAKTURA – 6,40 €
05.	 LIMITOVANÁ	EDÍCIA	JABLKO	A	MANDĽA	SIRUP	– MANUFAKTURA – 6,35 €
06.	 LIMITOVANÁ	EDÍCIA	JABLKO	A	MANDĽA	KRÉM	NA	RUKY	– 

MANUFAKTURA – 6,40 €
07.	 DÁMSKY	SVETER	– LINDEX – 39,99 €
08. TERMO	FĽAŠA	– DORMEO – 6,90 €
09.	 SIVÉ	PANČUCHY	– BEPON – 24,99 €
10. KÁVOVAR	– TCHIBO – 369,00 €
11.	 DÓZY	NA	SUŠIENKY	– TCHIBO – 10,99 €
12.	 MICHAEL	KORS	PEŇAŽENKA	– SPELL – 80,00 €
13.	 MICHAEL	KORS	KABELKA	– SPELL – 235,00 €
14.	 DÁMSKY	PARFÉM	VEN	CLEEF	&	ARPELS	OUD	BLANC	75	ml	– FANN 

PARFUMÉRIE – 130,00 €

15.	 STAROSTLIVOSŤ	O	TELO	NA	SUCHÚ	POKOŽKU	– YVES ROCHER – 21,99 €
16.	 KATE	GRAY	VÍNOVÉ	ČIŽMY	– HUMANIC – 89,95 €
17.	 DÁMSKE	RUKAVICE	– ORSAY – 14,99 €
18.	 DÁMSKY	ROLÁK	– ORSAY – 14,99 €
19.	 HODINKY	OLIVIA	BURTON	– SOFIA – 99,00 € 
20.	 DÁMSKE	KOŽENÉ	TERMO	LEGÍNY	– TEZENIS – 16,99 € 
21.	 DÁMSKE	PYŽAMO	ČIERNE	SPODNÝ	DIEL	– TEZENIS – 9,99 € 
22.	 DÁMSKE	PYŽAMO	ČIERNE	VRCHNÝ	DIEL	– TEZENIS – 12,99 €
23.	 NOHAVIČKY	– INTIMISSIMI – 12,90 € 
24.	 PODPRSENKA	– INTIMISSIMI – 35,90 € 
25.	 LYŽE	ROSSIGNOL – INTERSPORT – 599,98 € 
26.	 DÁMSKA	LYŽIARSKA	BUNDA	ICE	PEAK	– INTERSPORT – 209,99 € 
27.	 PAPUČE	– CCC – 13,95 €
28.	 JENNY	FAIRY	ZIMNÉ	ČIŽMY	– CCC – 29,95 € 
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Fotonákupy

01. BATOH	RAMI	– BUSHMAN – 99,90 €
02.   PÁNSKY	OPASOK	FOSTER	– BUSHMAN – 39,90 €
03.			NÔŽ	DAMASCUS	– BUSHMAN – 87,90 €
04.			ČIAPKA	– NAPAPIJRI – 42,99 €
05.   PÁNSKA	BUNDA	RAINFOREST	POCKET	1	– NAPAPIJRI – 243,99 €
06.			PÁNSKA	KOŠEĽA	S	DLHÝM	RUKÁVOM	– WRANGLER – 67,99 €
07.			 PÁNSKE	NOHAVICE	– WRANGLER – 101,99 €
08.			PÁNSKE	FROTÉ	PONOŽKY	– BEPON – 8,99 €

09.	 ZIMNÉ	PÁNSKE	ČIŽMY	– OFFICE SHOES – 104,95 €
10. 		 PÁNSKE	KOŽENÉ	RUKAVICE	LASOCKI	– CCC – 19,95 €
11.			 BOXERKY	VZOR	MICKEY	– INTIMISSIMI – 15,90 €
12.			 BOXERKY	– INTIMISSIMI – 12,90 €
13.			 SNOWBOARD	ROSSIGNOL – INTERSPORT – 549,98 € 
14.  	 ZJAZDOVÉ	OKULIARE	BOLLÉ	– INTERSPORT – 99,99 € 
15. 		 BOSS	BOTTLED	100	ml	– FANN PARFUMÉRIE – 101,50 €
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01.			 JEMNÝ	VLASOVÝ	ŠAMPÓN	–  
MANUFAKTURA – 9,20 €

02. 		 DIEVČENSKÉ	ČIŽMY	– HUMANIC – 59,95 €
03.			PLYŠOVÁ	HRAČKA	MINNIE – DRÁČIK – 25,99 €
04. 		HODINKY	SOVA – TOYETO – 24,90 €

05.			CHODÍTKO	JELENČEK	– TOYETO – 119,95 €
06.			ČELENKA – LINDEX – 7,99 €
07. 		 RUŽOVÉ	ŠATY – LINDEX – 29,99 €
08.			MODRÉ	LIGOTAVÉ	ŠATY	– LINDEX – 34,99 €
09.			BIELY	SVETRÍK	– LINDEX – 19,99 €

10.   RUŽOVÝ	KOŽÚŠOK	– LINDEX – 39,99 €
11.			 MODRÁ	ČELENKA	– LINDEX – 5,99 €
12.			 RUŽOVÉ	LEGÍNY – LINDEX – 14,99 €
13.  	 ČIAPKA	– IDEXE – 9,95 €
14.			 ŠATY	– IDEXE – 17,95 €

01.  EMULZIA	DO	KÚPEĽA	– MANUFAKTURA – 8,80 €
02.			ČIŽMY	– HUMANIC – 34,95 €
03.			ČIŽMY	UGG	– OFFICE SHOES – 59,95 €
04.	 LEGO	MINIONS	– DRÁČIK – 46,99 €
05.			TELEFÓN – TOYETO – 22,95 €
06. 		TELESKOP	– TOYETO – 69,90 €

07.		 PLYŠÁK – ŠEVT – 9,50 €
08.			LUNA	PUZZLE	– ŠEVT – 9,50 €
09.			VANKÚŠ	– LINDEX – 14,99 €
10.			 KÁROVANÁ	KOŠEĽA	– LINDEX – 19,99 €
11. 		 MODRÉ	NOHAVICE	– LINDEX – 24,99 €
12.			 OVERAL	– LINDEX – 44,99 €

13. 		 ČIAPKA	MEDVEDÍK – LINDEX – 9,99 €
14. 		 RUKAVICE	MEDVEDÍK	– LINDEX – 9,99 €
15.			 SVETRÍK – IDEXE – 25,95 €
16.			 TEPLÁČIKY	– IDEXE – 17,95 €
17.			 KOŠEĽA	– IDEXE – 19,95 €
18. SET	BODY	&	GATE	– LINDEX – 19,99 €
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Vianočný čas  
s Tezenis 
Vianoce sú synonymom pre rodinu, s ktorou môžete 
stráviť autentické a nezabudnuteľné chvíle.  
Tento rok, ako nikdy predtým, sa domov stal 
drahocennou pokladnicou, ktorá zbiera vzrušujúce 
zážitky. Tezenis nás chce v najzaujímavejšom období 
roku sprevádzať radosťou, a preto si pre nás pripravil 
túto vianočnú kolekciu plnú prekvapení.
 
Ikonická, pohodlná a super trendy kolekcia je tou správnou uniformou 
pre domáce vianočné leňošenie. Nájdete v nej krásne pyžamká, ktoré 
vás zahrejú aj v to najmrazivejšie ráno, vianočné svetre, ktoré sa stali 
nenahraditeľným kúskom v tomto kúzelnom období a, samozrejme, 
aj úžasná spodná bielizeň v červenej farbe, ktorá podtrhne ženskosť 
každej ženy. Nočná bielizeň aj domáce oblečenie bolo vyrobené 
s veľmi pôsobivou grafikou Vianoc, a to pre ňu aj pre neho, pričom sa 
nezabudlo ani na tých najmenších.

10

Domáce vianočné leňošenie
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Predajňu TEZENIS
 nájdete v OC MLYNY Nitra  

na prízemí.
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Staré divadlo

Bábkové divadlo v Nitre pod rôznymi názvami 
pôsobí v Nitre od svojho založenia už 70. sezónu. 
Na rozhovor si našiel čas riaditeľ Starého divadla 
Karola Spišáka v Nitre Mgr. art. Martin Kusenda.

Názov divadla sa počas jeho existencie niekoľ kokrát 
zmenil. Menil sa aj charakter a repertoárová skladba 
divadla. Dá sa povedať, že v súčasnosti ste sa vrátili ku 
koreňom. Čo vás viedlo k tomuto kroku?
Súčasný názov divadla je kompilát, ktorý nemá v jeho dlhej 
histórii oporu. Divadlo vzniklo ako bábkové divadlo, svoju 
najväčšiu slávu zažilo ako bábkové divadlo a potom sa rozhodlo, 
pokiaľ viem, bez akejkoľvek širšej diskusie, že divadlo, ktoré 
svojou tvorbou oslovovalo  predovšetkým deti,  sa premenuje 

na Staré divadlo. A aby toho nebolo málo, rozhodlo sa, opäť bez 
akejkoľvek širšej diskusie, že divadlo sa premenuje znova. Našla 
sa politická vôľa a bolo. Súčasný názov divadla, pokiaľ ho chcete 
napísať tak, ako sa má, nevpíšete ani do korešpondenčného 
lístka, a preto sa jeho súčasný názov ani nepoužíva. Diváci, 
ktorí k nám prídu, idú buď do Starého divadla, alebo, čo sa 
najčastejšie objavuje, do divadla bábkového. Načo bolo celé 
toto dobré, pýtam sa? Osobne som presvedčený, že divadlo sa 
nemalo vôbec premenovať. Šuster sa mal držať kopyta a divadlo 
malo zostať oficiálne Bábkovým divadlom v Nitre. K návratu ku 
koreňom ma prinútilo niekoľko vecí. Veľmi kriticky som vnímal 
nielen ja, ale aj široká divácka verejnosť dramaturgiu divadla 
posledných niekoľko rokov pred mojím nástupom. Veľká sála 
divadla sa prakticky vôbec nevyužívala a tvorba v štúdiu Tatra 
oslovovala čoraz menej najmenších divákov. O tejto skutočnosti 
svedčí aj fakt, že v jednej recenzii bolo spomenuté, aby si divadlo 
uvedomilo, že nie je malým klonom veľkého divadla. Do divadla 
som prišiel s jasnou víziou, a to vrátiť divadlo opäť detskému 
divákovi, opäť začať robiť dobré a profesionálne bábkové 
divadlo. Viac menej sa mi túto víziu podarilo naplniť. K návratu ku 
koreňom ma viedli aj hospodárske výsledky divadla a stav divadla 
ako takého. Bol som a stále som presvedčený, že iba tvorbou 
pre detského diváka, ako aj mladého diváka, je divadlo schopné 
obhájiť svoje postavenie v kontexte slovenských divadiel, a tak si 
zároveň zabezpečiť prostriedky na tvorbu nových inscenácií. Ako 
som spomenul na začiatku – „šuster, drž sa kopyta“. Bohužiaľ, 
zatiaľ sa mi nepodarilo na naše javisko vrátiť bábku javajku. 
Verím však, že sa to čoskoro zmení.

Ako riaditeľ najväčšieho slovenského divadla pre deti 
a mládež ste vhupli do 70. sezóny za veľmi špecifickej 
situácie. Môžete priblížiť našim čitateľom, o čo ide.
Ide o to, že divadlo od 1. apríla 2020 nesídli pre jeho rozsiahlu 
rekonštrukciu  vo svojich priestoroch. Dočasne sme našli útočisko 
v KD – Kino Močenok. Akceptujúc reálne priestorové možnosti  
v KD  Močenok sme museli z nášho repertoáru vyradiť až sedem 
inscenácií. Našťastie, zostalo nám dosť inscenácií v aktuálnom 
repertoári, ktoré by sme mohli uvádzať predovšetkým 

Bábkové divadlo 
v Nitre ťahá svoju 
Thespidovu káru 
už 70 rokov 
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v priestoroch KD Močenok, ale aj na 
zájazdoch. Vzhľadom na súčasnú 
pandemickú situáciu však nemôžeme 
uvádzať ani tie. Verím, že sa táto situácia 
čoskoro zmení... verím tomu. Čo iné mi už 
zostáva, však? 

Divadlo má v posledných rokoch 
kvalitný a neobyčajne rôznorodý 
režisérsky kolektív. Potvrdzujú to aj 
mená režisérov v jubilejnej sezóne. Čo 
nové pripravujete pre vašich divákov?
Počas môjho pôsobenia sa podarilo 
niekoľko historických spoluprác. A tak 
prvýkrát v našej 70-ročnej existencii 
vytvoril v našom divadle špičkovú 
inscenáciu Veľká továreň na slová 
poľský režisér Ireneusz Maciejewski, 
ako aj bulharská režisérka Magdalena 
Miteva fantastickú inscenáciu Stvorenie. 
Uviedli sme svetovú premiéru inscenácie 
Simony Nyitrayovej Legenda o sv. 
Svoradovi a Benediktovi, ktorá vychádza 
z najstaršej uhorskej latinskej Maurovej 
Legendy. Sme prvým slovenským 
profesionálnym divadlom, ktoré túto 
legendu zdramatizovalo a uviedlo 
v javiskovej podobe. Inscenáciu máme 
na repertoári dodnes a teší sa veľkému 
diváckemu záujmu. Uviedli sme aj 
viacero slovenských premiér, napr. Veľká 
továreň na slová, Sám a Esmeralda, 
Farma zvierat, Prízraky a pod. V tejto 
jubilejnej sezóne pripravujeme dve 
inscenácie dvoch špičkových divadelných 
tvorcov. Marek Zákostelecký pre nás 
vytvorí inscenáciu Faust a Matej Forman 
inscenáciu s pracovným názvom Hora 
volá. Premiéra prvej inscenácie Faust 
by mala byť 30. 1. 2021 o 18.00 hod. 
v historickej budove SND v Bratislave. 
Verím, že už vtedy budú opatrenia 
miernejšie a všetko sa podarí zrealizovať 
tak, ako sme si to naplánovali.

Pripravovaná premiéra novej 
inscenácie Doktor Faust zažíva svoj 
zrod za veľmi ťažkej situácie. Ako ste 
sa s tým v divadle vysporiadali  
v procese tvorby?
Tak, že sme zaťali zuby, vyhrnuli si 
rukávy a dali sa do práce. Veľký obdiv 
pred všetkými zamestnancami divadla, 
že nerezignovali a aj napriek nie 
práve najvyhovujúcejším pracovným 
podmienkam podávali a aj podávajú 
mimoriadne výkony. 

Kedy vás diváci znovu uvidia na 
javisku Starého divadla v Nitre?
Rád by som bol, aby sme sa už od apríla 
2021 mohli s našimi divákmi stretnúť 
v našej budove. Ak tomu tak bude, verte, 
že o našom návrate bude vedieť minimálne 
celá Ulica 7. pešieho pluku.

Autor: Fero Železný
Foto: Michal Lachkovič
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Rozprávanie 
dospievajúcej Giovanny 
sa začína vetou: „Dva 
roky predtým, ako otec 
odišiel z domu, povedal 
mojej matke, že som 
veľmi škaredá.“

Viac ako tristo strán 
príbehu z prostredia 
strednej neapolskej 
spoločenskej vrstvy 
v polovici deväťdesiatych 
rokov, v ktorej sa 
mladé dievča stretáva 
s dvojtvárnosťou, 
falšou, krízou hodnôt 
a spletitosťou rodinných 
vzťahov, bolo prvými 
talianskymi recenzentmi 
vrelo prijatých 
a u čitateľskej obce, ako 
to už býva v prípade tejto 
autorky zvykom, vyvolalo 
obrovskú odozvu. Do 
akého zrkadla sa má 
dospievajúce dievča 
pozrieť, aby sa našlo 
a zachránilo? Čitatelia 
a čitateľky s ním prežijú 
flaubertovský čas veľkých 
zmien, objavov, sklamaní 
a nejednoznačností 
dospelosti. 

Cena: 15,99 €

Rodinná dráma, v ktorej sa 
súrodenci snažia vyrovnať so 
svojím detstvom.

Danny žije na predmestí Filadelfie 
v impozantnom Holandskom 
dome, ktorý po smrti majiteľov 
kúpil jeho otec, podnikateľ 
s nehnuteľnosťami. Vyrastá bez 
matky, s citovo chladným otcom, 
no pod ochrannými krídlami 
pôvabnej a nadanej staršej sestry 
Maeve. K sestre ho viaže pevné 
puto. Ich detstvo plynie príjemne 
a predvídateľne pod ostražitými 
pohľadmi portrétov pôvodných 
majiteľov domu, kým si otec 
jedného dňa neprivedie Andreu, 
vdovu s dvoma dcérami. Onedlho 
sa s ňou ožení. Jej pričinením 
napokon Danny a Maeve prídu 
o milovaný domov a životnú 
istotu. Nevyrovnajú sa s tým ani 
potom, keď sa osamostatnia. 
Trauma z detstva ich prenasleduje 
celé desaťročia. Súrodenci sa 
pravidelne vracajú na miesto, kam 
nemajú prístup, a márne klopú 
na zamknuté dvere minulosti. 
Neprítomnosť matky je príčinou 
ich vynúteného vyhnanstva a 
ovplyvňuje ich väčšmi než ľudia, 
ktorí sú súčasťou ich dospelého 
života.Zdá sa, že raj detstva je 
navždy stratený. No jedného dňa 
osud nanovo zamieša karty...

Holandský dom je príbeh o rodine, 
láske, zrade, zodpovednosti 
a obeti, o mocných putách času 
a citovej závislosti od miest, ktoré 
nás celý život magicky priťahujú.

Cena: 16,90 €

Jana Pronská, jedna 
z najúspešnejších slovenských 
spisovateliek, už celé roky prináša 
svojim čitateľom podmanivé 
romance, úzko späté s našou 
históriou. Vo svojom najnovšom, 
dvadsiatom románe nás opäť 
zavedie na stredoveké hrady 
a kráľovské dvory, kde sa odohráva 
strhujúci príbeh zakázanej lásky.

Bývalá dvorná dáma Bianka 
nemá v manželstve s veľmožom 
Mikulášom Révaiom na ružiach 
ustlané. Pán Blatnice je surový 
ukrutník, ktorý nepozná zmilovanie. 
Manželku drží na hrade ako vo 
väzení a jediné, na čom mu záleží, 
je splodenie dediča. Preto sa mu 
ani trochu nepáči, že uhorský kráľ 
Ladislav pozve Bianku na hrad 
Sklabiňa, aby počas poľovačky 
robila spoločnosť manželke 
francúzskeho veľvyslanca. 
Medzi hosťami je aj mladý rytier, 
kapitán veľvyslancovej stráže 
Damien d´Ansacq, ktorého Bianka 
Révaiová očarí na prvý pohľad. Ani 
mladej žene nie je galantný rytier 
ľahostajný, no rokmi zakorenený 
strach z manžela jej bráni, aby mu 
dala čo i len najmenšiu nádej.

Situácia sa však zmení, keď 
Bianku na príkaz palatína Imricha 
Peréniho vyšlú na francúzsky dvor, 
aby sa načas stala dvornou dámou 
Anny de Foix, budúcej uhorskej 
kráľovnej, a pripravila ju na život 
v jej novej domovine. Počas cesty 
do Francúzska, ktorá sa pre mladú 
ženu zmení na boj o holý život, 
v Bianke postupne začína klíčiť 
odvaha čeliť chybám z minulosti, 
ktoré jej vzali slobodu a spútali 
dušu. Podarí sa ju však Damienovi 
presvedčiť, že plameň, čo im obom 
horí v srdci, sa už nedá uhasiť a že 
aj ona má právo na lásku?

Cena: 12,90 €
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Pestrofarebná knižka od Lea Timmersa je plná 
hravých rýmov, vtipných vozidiel a prekvapivých 
opičích kúskov. Tatko opičiak a jeho synček cestujú 
v hustej premávke. Vozidlá na ulici sa však vlečú 
ako slimáky! Malý opičiak neobsedí v tatkovej 
motorke. Uličník vyskočí z bezpečia sedadla na 
hasičské auto, prelezie si na žeriav, preskočí 
zametací stroj a prebehne po kapotách taxíkov. 
Ulica je hotové ihrisko!

Cena: 12,99 €

Cestou domov zo školy zmizne 
mladé dievča. Napriek úsiliu polície 
aj rodiny sa ju nepodarí vypátrať. 
O päť rokov ju nájdu brutálne 
zavraždenú na detskom ihrisku 
uprostred Štokholmu. Pomocou 
sledovacích kamier inšpektor Joona 
Linna vystopuje očitého svedka. 
Ukáže sa, že Martin je duševne 
chorý človek, ktorý si neuchoval 
nijaké spomienky na to, čo videl. 
Je poznačený vlastnou traumou, 
viní sa z dcérinej smrti. Joona sa 
rozhodne kontaktovať psychiatra 
Erika Mariu Barka a zistiť pravdu 
pomocou hypnózy. Martinova 
manželka dostane výstrahu: ak 
svedok prehovorí, odnesie si to 
ich blízky nevinný človek. Čoskoro 
svoju hrozbu naplnia.

Čo vedie k únosom mladých žien 
a aký plán majú s nimi únoscovia? 
Ako veľmi bolí rodičov smrť dcéry 
a kam až siaha túžba po moci 
a naplnení vlastných predstáv  
o „božom“ poslaní? Joona Linna 
čelí ďalšiemu prípadu.

Cena: 16,90 €

Uliciam deväťdesiatych rokov vládnu gangy šuštiakových mafiánov, 
no najmocnejšou organizovanou zločineckou skupinou je Slovenská 
informačná služba, tou najväčšou zasa policajný zbor. Len poručík 
Molnár je blázon, ktorý si obliekol uniformu, aby čistil mesto od 
zločinu. Stáva sa tak zrnkom piesku v súkolí dobre rozbehnutého 
stroja na peniaze. Ten ho, samozrejme, okamžite zomelie. Miki 
Miko je iný typ policajta. Nekrúti sa spolu s ostatnými kolieskami 
mašinérie, no nie je ani blázon. Vie, že keď sedí pri stole s falošnými 
hráčmi, vyhráva ten, kto najlepšie podvádza. A pokiaľ hráte o život, 
cena fair play sa naozaj neráta. Keď mu zabijú partnera a systém 
spravodlivosti urobí aj nemožné, aby ochránil vrahov, zostáva iba 
pomsta. No Konfucius sa mýlil, vykopať dva hroby, než sa vydá na 
jej cestu, by ani zďaleka nestačilo. Aďo Šípoš, profesionálny syn 
a kapitán vlajkovej lode miestnej ekonomiky, má všetko – moc, 
peniaze, slávu, ženy i mužov. Chýba mu len rozum a otcovská láska. 
Za svoje milióny si ani jedno nekúpi, ale to rozhodne nie je dôvod, aby 
si naplno neužil všetko ostatné. Novinár Pali Schlesinger sa odmieta 
dať podplatiť, Aďo Šípoš ho však vždy môže kúpiť v balíku aj s celou 
redakciou. Snaží sa byť objektívny a profesionálny, no jeho články 
aj tak všetci dotknutí berú osobne. Následky bývajú tristné, a nielen 
preňho. Poctivo ďalej hľadá pravdu, ale keď ju objaví, veľa radosti 
v nej nenájde. Nový boss podsvetia sa obáva, že vražda je ťažký 
hriech, ale čo má robiť, keď je raz mafián? Gangster, ktorý nezabíja, 
dlho nežije. Život mafiána je krátky, ale krásny, utešoval sa jeho mŕtvy 
predchodca. Život mafiána je krásny, ale krátky, dodáva s úľavou Miki 
Miko. Arpád Soltész sa v treťom románe Hnev vracia k postavám 
svojej prvotiny Mäso, do éry mečiarizmu, keď si nikto nemohol byť istý 
svojím majetkom, slobodou ani životom, pokiaľ ich nedokázal ochrániť 
hrubou silou alebo politickými konexiami. Ani tento jeho príbeh 
nemá kladných hrdinov. Je o normálnych ľuďoch v nenormálnych 
podmienkach. Zajtra to môžete byť vy.

Cena: 14,90 €

Nočná jazda autom, naokolo 
tma a ľudoprázdna pustina. 
Za tebou prízrak stareny 
v pohrebných šatách, ktorý je 
bližšie zakaždým, keď čo i len 
na chvíľu zastaneš...

Fenomén halného vetra 
je v Poľsku dobre známy 
a zdokumentovaný. Keď 
fúka, stúpa počet násilností, 
nehôd, vrážd aj samovrážd. 
Ako však tento vietor súvisí 
s prekliatym cestným 
úsekom pri Západných 
Tatrách a prízrakom stareny 
v čiernom, ktorý sa tam 
zjavuje?

Hrdinovia nového Karikovho 
mysteriózneho trileru zažívajú 
tú najhoršiu nočnú moru. 
V pustom regióne poľsko-
slovenského pohraničia ich 
prenasleduje veterný démon, 
pred ktorým niet úniku.

Cena: 13,90 €

Opičiak  
na úteku
Leo Timmers 
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Nový napínavý príbeh svetoznámej rozprávačky o sile pravdy, nádeje a 
priateľstva. Kráľovstvo Blahobytia bolo kedysi najšťastnejšie na svete. Malo 
kopy zlata, kráľa s najelegantnejšími fúzmi, aké si len viete predstaviť, a 
mäsiarov, syrárov a cukrárov, ktorí pripravovali také vynikajúce jedlá, až 
ľuďom pri ich jedení tiekli slzy radosti. Všetko by bolo dokonalé, keby nebolo 
pochmúrnych, hmlistých Mokradí na severe, ktoré boli podľa legendy domovom 
obludného ikaboga. Všetci rozumní obyvatelia Blahobytia vedeli, že ikabog je 
iba legenda na strašenie neposlušných detí. Legendy sú však zvláštne, pretože 
niekedy začnú žiť vlastným životom... Môže legenda zosadiť milovaného kráľa? 
Môže zraziť na kolená kedysi prosperujúcu krajinu? Môže uvrhnúť dve deti do 
dobrodružstva, o ktoré nestáli a ktoré nečakali? Súčasťou knihy sú originálne 
farebné ilustrácie, ktorých autormi sú výhercovia internetovej detskej súťaže. 
Pre čitateľov od 7 rokov. Titul vychádza 8. 12. 2020

Cena: 19,99 €

Ikabog
Joanne K. Rowling

pre mužov

pre deti

Predajňu Panta Rhei nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre myslí na svojich 
divákov aj v čase, keď pre pandémiu museli zostať jeho 
scény zatvorené. Ešte v októbri spustilo svoj bohatý 
online program s názvom Spolu VYHRÁME, podujatia 
pripravuje aj na Noc divadiel a plynule pokračovalo aj 
v príprave novej inscenácie.

Online program Spolu VYHRÁME
Bohatý online program začalo DAB tvoriť už počas prvej vlny 
pandémie ochorenia COVID-19. V súčasnosti  už ponúka niekoľko 
desiatok zábavných aj edukačných videí a relácií i množstvo 
vzdelávacích materiálov pre školy. 

Diváci na webovej stránke DAB môžu sledovať rozhovory 
s hereckými legendami divadla, ktorých moderátorkou je herečka 
Eva Pavlíková. Milovníci divadla, ale aj študenti konzervatórií, 
stredných a vysokých škôl tu nájdu aj zaujímavé tipy z Divadelnej 
knižnice od teatrológa Miroslava Zwiefelhofera. 

V ponuke programu je aj videoklip divadelnej retrokapely Živica či 
zábavné relácie Divadelný magazín a Divadlo v roku 2020, o ktoré 
sa postaral umelecký šéf Juraj Ďuriš. Nechýba ani množstvo 
rozprávok, ktoré deťom prečítali herci DAB. „Diváci tu nájdu 
aj zábavný Krátky slovník divadelného jazyka, v ktorom herec 
Jakub Rybárik vysvetlí význam rôznych špeciálnych pojmov, ako 
napríklad baletizol, divadelný boďák, ferman, elevácia a ďalšie,“ 
uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy. 

Jakub Rybárik spoločne s divadelným historikom Karolom 
Mišovicom ponúknu milovníkom dramatického umenia aj výber 
zaujímavých tém z histórie slovenského a nitrianskeho divadla 
v relácii Divadelná hi(STORY). „DAB zverejnilo aj desiatky 
bulletinov s fotografiami a zaujímavými dramaturgickými textami 
k inscenáciám diel svetovej i slovenskej klasiky, modernej drámy, 
bulletiny k muzikálom, k hrám z pera Williama Shakespeara 
i inscenáciám venovaným historickým osobnostiam,“ pripomenula 
dramaturgička a projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.

V rámci Noci divadiel ponúkne 
DAB novú publikáciu

DAB sa zapojí aj tento rok do 
podujatia Noc divadiel, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 21. novembra. 
Podobne ako ďalšie slovenské 
divadlá, aj to nitrianske sústredí 
svoj program v čase pandémie 
ochorenia COVID-19 do virtuálneho 
priestoru. 

Súčasťou programu bude vydanie 
publikácie Nežná.nr a jej online 
uvedenie do života. Publikácia 
prostredníctvom dobových 
fotografií, materiálov a faktov 

dokumentuje udalosti Novembra ’89 v Nitre. Zameriava sa najmä 
na aktivity divadelníkov z DAB v Nitre, ale v širšom kontexte dopĺňa 

DAB  
pripravuje pre svojich divákov 
program aj počas pandémie
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udalosti spomienkami, svedectvami, fotografiami a dokumentmi. 
Publikáciu, ktorá vychádza z minuloročnej výstavy Nežná.nr,  
vydávame pri príležitosti 31. výročia Nežnej revolúcie,“ uviedla 
Slavka Civáňová.

 V rámci Noci divadiel pripravuje DAB aj virtuálne sprístupnenie 
svojej vzácnej Divadelnej knižnice pomocou online knižničného 
katalógu. „Sme jediná divadelná knižnica pri zriadenom divadle. 
Momentálne uchovávame najväčší fond divadelnej literatúry 
v Nitrianskom kraji a chcem ho sprístupniť aj verejnosti. Momentálne 
sa, žiaľ, pre pandémiu nedá literatúra fyzicky požičiavať, ale náš 
online katalóg umožní záujemcom vyhľadávať jednotlivé tituly 
a prípadne si ich požičanie zarezervovať do budúcnosti. Na Noc 
divadiel pripravujeme aj zaujímavé video, v ktorom našu Divadelnú 
knižnicu predstavíme,“ povedala Slavka Civáňová.

DAB aj v októbri a novembri 
pokračovalo v príprave 
inscenácie Vlastníci
Aj napriek zložitej situácii a pri zachovaní prísnych hygienických 
opatrení pokračujú herci i celý tvorivý umelecký tím v príprave 
inscenácie Vlastníci. Hru napísal súčasný český režisér a herec 
Jiří Havelka. Úspešná komédia vzápätí získala hneď niekoľko cien 
a po sfilmovaní aj Českého leva za najlepší filmový scenár. 

Ako pripomínajú tvorcovia, hra Vlastníci je komédiou a zároveň 
sociologickou sondou do súčasnej spoločnosti, ktorú reprezentuje 
vzorka obyvateľov jedného bytového domu. Hra je plejádou 

komických postavičiek 
a absurdných situácií, pri ktorých 
sa diváci neubránia smiechu ani 
ironickému konštatovaniu, že je 
to „presne ako v našom dome“. 
Na programe schôdze sú pritom 
body, ktoré väčšina ľudí, čo žijú 
v bytových domoch, dobre pozná, 
ale naši vlastníci nie sú schopní 
konštruktívne riešiť problémy. 
Namiesto toho intrigujú, presadzujú 
vlastné záujmy a používajú 
nezmyselné argumenty, ktoré ich 
navzájom rozoštvávajú.

Vlastníci sú nielen vtipnou štúdiou ľudských charakterov, ale aj 
obrazom toho, aké nemožné je dosiahnuť konsenzus už len v malej 
vzorke spoločnosti. „Je vôbec možné, aby štát s takými rozdielnymi 
skupinami obyvateľov dokázal efektívne fungovať, ak sa nedokáže 
dohodnúť malá skupina ľudí žijúcich v susedskom spoločenstve? 
Bytová schôdza a typy postáv, s ktorými sa v hre stretávame, sú 
jednoducho prenosné do hociktorej postsocialistickej krajiny. Aj toto 
bol dôvod, prečo dramaturgia DAB zvolila tento titul,“ konštatujú 
tvorcovia hry Vlastníci.

Premiéra hry bola pôvodne naplánovaná na 13. novembra. Pre 
pandémiu sa jej prvé uvedenie presúva na 28. novembra, nemôže 
sa však konať pred živým publikom. Tvorcovia však už teraz 
sľubujú, že urobia všetko opreto, aby si diváci mohli čo najskôr 
pozrieť túto úspešnú komédiu aj priamo z divadelného hľadiska.  
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19Predajňu FANN PARFUMÉRIE nájdete v OC MLYNY Nitra na prízemí.
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Mesto Nitra

Mesto inštalovalo 
v centre Nitry 
nové hodiny 
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Presný čas, dátum aj teplotu si môžu ľudia  
overiť na rovnakom mieste, na akom hodiny stáli 
sedemnásť rokov. 

Pôvodné hodiny s reklamnou plochou mali povolenie do januára 
2018. Mesto sa však rozhodlo osadiť hodiny bez reklám. Nové 
hodiny stoja na rovnakom mieste – pred mestskou tržnicou. 

Hodiny pri mestskej tržnici sú teda späť. Presný čas, dátum aj 
teplotu si môžu ľudia overiť na rovnakom mieste, na akom hodiny 
stáli sedemnásť rokov. 

Tie pôvodné boli súčasťou reklamnej stavby. Majiteľ svoje 
reklamné hodiny odmietal odstrániť, hoci na pozemkoch mesta 
boli umiestnené iba ako dočasná stavba s povolením do januára 
2018. Reklamu si z miesta zdemontoval až po osobnej intervencii 
primátora Mareka Hattasa vlani na jeseň. 

„Som naozaj rád, že máme v centre Nitry opäť klasické hodiny, 
ktoré zapadnú do okolia a nepôsobia rušivo. Hodiny vychádzajú 
z pôvodného historického umiestnenia, no tentokrát sú bez 
zbytočného vizuálneho smogu. V spolupráci s výborom mestskej 
časti Staré mesto a s Útvarom hlavného architekta sme osadením 
hodín vyhoveli požiadavkám obyvateľov, ktorým hodiny na tomto 
mieste chýbali,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas. 

Do súťaže na dodanie nových hodín sa prihlásili tri firmy. Víťazná 

spoločnosť inštalovala hodiny na mieste pôvodných, teda tam, kde 
na ne boli zvyknutí obyvatelia mesta. Poloha ostala zachovaná po 
konzultácii medzi Útvarom hlavného architekta a VMČ Staré Mesto. 

Hodiny stáli 6 912 € aj s DPH. Sú analógové, orientované na 
všetky štyri svetové strany. Okrem času zobrazujú dátum a teplotu. 
Číselníky sa v nočných hodinách automaticky podsvietia. Hodiny 
majú autonómne riadenie so synchronizáciou presného času. 

 
Tomáš Holúbek, hovorca Nitry 

Foto: Roman Oravec
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Na tieto i budúce sviatky

Najkrajšie darčeky 
pre všetkých. 
Špeciálne kúsky pre 
teba a pre mňa.  
Od plyšových 
pyžamiek a veselých 
doplnkov až po 
luxusnú spodnú 
bielizeň a sviatočné 
odevy. Na tieto  
i budúce sviatky. 
Nájdite svoje 
obľúbené kúsky na 
lindex.com i vo svojej 
obľúbenej predajni 
Lindex. 

Najkrajšie 
darčeky pre 
všetkých
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Predajňu LINDEX nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.



24

Kolekcia plná elegancie a ženskosti
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Predajňu INTIMISSIMI nájdete 
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

PREDSTAVUJE

NOVÚ  
VIANOČNÚ 
KOLEKCIU  

2020  
Vianočné kúzlo je vo vzduchu a Intimissimi 

predstavuje svoju vianočnú kolekciu 
plnú elegancie a ženskosti. V tohtoročnej 

kolekcii nájdete ikonické Intimissimi 
produkty vo vianočných farbách.  

Na príjemné vianočné chvíle strávené  
v kruhu rodiny by vám istotne nemalo 

chýbať naše hodvábne pyžamo, napríklad  
v červenej farbe, ktoré si zamiluje  

každá žena. 
Pre milovníčky čipky a kvetov máme pripravenú 

kolekciu Pretty Flowers v červeno-bielej farbe. 
V hlavnej úlohe je Lara – naša trojuholníková 

nevystužená podprsenka, ktorá vám zaistí nielen 
podporu, ale aj pohodlie.

A kto si zamiloval našu kolekciu rolákov, svetrov  
a tričiek s dlhým rukávom, bude mať určite radosť, že aj 

tieto hrejivé produkty z vlny, hodvábu a ultralightu  
s kašmírom nájdete aj vo vianočných farbách.
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Zimná obuv

Najvýraznejší trend 
tohtoročnej jesene 
predstavuje šnurovacia 
obuv v rockovom štýle. 
Témou číslo jeden 
bude mixovanie štýlov, 
a tak sa bude robustná 
obuv s profilovanými 
podošvami nosiť aj 
k jemným, elegantným 
šatám a sukniam. Nie je 
nutné čakať na horšie 
počasie, i keď práve doň 
je členková obuv ako 
stvorená. Členkové modely 
v army štýle, farmárky, 
obuv v motorkárskom 
štýle i mestská obuv sa 
budú pýšiť nitmi, výrazným 
šnurovaním a prackami, 
ktoré im dodajú punc 
rockového štýlu.

Pestrý  
výber  
zimnej  
obuvi 

ČERVENÉ ČIŽMY 
NAD KOLENÁ 

49,99 €

KABELKA 
19,99 €
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ČIERNE ČIŽMY 
44,99 €

Predajňu DEICHMANN nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.

ŠNUROVACIA 
OBUV SO 
ZIPSOM 
49,99 €

PÁNSKA ČLENKOVÁ 
OBUV  34,99 €

PÁNSKA ČLENKOVÁ 
OBUV  39,99 €

CHLAPČENSKÁ ZIMNÁ 
OBUV  39,99 €

DIEVČENSKÉ  
ČIŽMY  27,99 €

ČIERNE 
LODIČKY 
39,99 €

ČIERNA KABELKA 
14,99 €

DÁMSKA KOŽENÁ 
ŠNUROVACIA OBUV 
59,99 €

DÁMSKA 
ŠNUROVACIA OBUV 
SO ZIPSOM 39,99 €

DÁMSKA 
ŠNUROVACIA OBUV 
SO ZIPSOM 44,99 €

Na zimu ako 
stvorené

Nohy  
v teple

V rockovom 
štýle

Na slávnostné 
chvíle
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Pripravení na zimu

Dámska bunda 
DORA 7 
s membránou PTX
Bunda má úpravu DWR a membránu PTX 
SNOW s vodným stĺpcom 10 000 mm

Pánska lyžiarska 
bunda MIKAER 4 
s membránou PTX
Bunda má úpravu DWR a membránu PTX 
SNOW s vodným stĺpcom 10 000 mm 

Outdoorová obuv CASSIEL
 zvládne aj ten najnáročnejší terén. Je vyrobená z kvalitnej velúrovej 
usne, ktorá je opatrená membránou PTX. Pevný materiál, spevnená 
spodná časť, vyrobená z gumy, a kvalitná podošva dokonale chránia 

nohu aj v náročnom horskom teréne. Funkčná membrána zároveň 
zaisťuje odvod vlhkosti z topánky von a, naopak, neprepúšťa vlhkosť 

zvonka dovnútra. Antibakteriálna stielka PEP zabraňuje vzniku 
zápachu a množeniu baktérií. Kvalitná podošva sa nešmýka  

a je odolná voči oderu.
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Pánske lyžiarske 
nohavice SANGO 8
 s membránou PTX SNOW a vodným 
stĺpcom 10 000 mm v rôznych farebných 
prevedeniach

Detské lyžiarske 
nohavice  
ANIKO 4 
sú vyrobené z nepremokavého, 
paropriepustného a pružného materiálu 
s membránou PTX SNOW, ktorá poskytuje 
vysokú ochranu aj v nepriaznivom počasí, 
a s úpravou DWR. Nohavice ANIKO 4 
majú hrejivú výplň aj podšívku, podlepené 
švy, zvýšený regulovateľný pás nariasený 
do gumy, nastaviteľné a odopínateľné 
traky a anatomicky tvarované kolená. Ako 
mnoho športových výrobkov ALPINE PRO 
majú nohavice reflexnú potlač a dlhšie 
ťaháčiky na zipsoch na jednoduchú 
manipuláciu. Parametre produktu: vodný 
stĺpec 10 000 mm, paropriepustnosť 
10 000 g/m/24 h, Ret < 10. Zloženie 
materiálu: 100 % polyester.

Detská lyžiarska  
bunda MIKAERO 4 

je ušitá z nepremokavého, paropriepustného 
a pružného materiálu odolného voči vetru 

s membránou PTX SNOW. Materiál je navyše 
doplnený úpravou DWR. Špeciálna úprava 

podporuje funkčné vlastnosti. Pri nosení bundy deti 
určite ocenia hrejivú výplň a podšívku, pohodlný 

polopriliehavý strih, predĺženú zadnú časť, 
podlepené vodoodolné švy aj kapucňu s podšívkou. 

Bunda je na rukávoch vybavená manžetami na 
suchý zips. Nechýba ani odvetrávanie v podpazuší, 

snehový pás, 4 praktické vrecká so zipsami 
s vreckom na kľúče. Na zaistenie maximálnej 

bezpečnosti vašich detí má bunda bezpečnostnú 
reflexnú potlač. Parametre produktu: vodný stĺpec 

15 000 mm, paropriepustnosť 10 000 g/m /24 h, 
Ret < 10. Zloženie materiálu: 100 % polyester

Zimná obuv GERAINA 
pre ženy a dievčatá na prvý pohľad zaujme. Táto krásna obuv je vyrobená 
z pevného materiálu so špeciálnou úpravou, ktorá je odolná proti vonkajšej 
vlhkosti. Na zaistenie vášho maximálneho pohodlia v zimnom období sú 
topánky vybavené hrejivým kožúškom. Topánky v elegantnej bielej farbe 
využijete v meste aj na horách. Zloženie materiálu: 100 % syntetika

Dámske lyžiarske 
nohavice KARIA 4 
s membránou, úpravou DWR, vodným 
stĺpcom 8 000 mm

Pánske lyžiarske 
nohavice NUDD 6
s membránou PTX SNOW a vodným 
stĺpcom 15 000 mm

Predajňu ALPINE PRO nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Recepty

Keď celý svet fňuká “nestíham, ja ešte 
nič nemám,” zapchajte si uši a zavolajte 
najbližších kamošov na chatu. Pokojne 
aj v rámci okresu, ale kozub tam musí 
byť! :) Keď dorazíte, rozdajte úlohy, 
hádam sa nenadriete sama.   

Utečte  
na chatu 
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Maťa urobí 
niečo na 
zahriatie
 
Punč s rumom, 
medom  
a jablkami
 
Bude potrebovať: 8 lyžíc medu, toľko aj 
vody, 400 ml rumu, 400 ml cideru alebo 
jablkového džúsu, šťavu z 3 – 4 limetiek, 
veľká štipka škorice

Na ozdobenie: 3 – 4 jablká, 8 tyčiniek 
škorice, posledný tymián z kvetináča

Postup: Maťka, daj med do džbánu a zalej 
ho vriacou vodou, aby sa rozpustil. Do 
horúceho medového sirupu prilej rum 
a cider. Ak si sa rozhodla pre džús, vopred 
ho ohrej. Pridaj limetovú šťavu a mletú 
škoricu. Každý pohár ozdob tyčinkou 
škorice, niekoľkými plátkami jablka 
nakrájaného natenko a vetvičkou tymiánu. 

Lenže čo s oneskorencami, ktorí tiež chcú 
welcome drink? Môžu si vybrať. Môžu ho 
piť nastudeno, ak si doň vhodia kocku 
ľadu. Alebo punč „prihrej“ štamperlíkom 
horúcej vody. 

Peťo naloží 
mäso na 
zajtra, keď sa 
bude robiť…
 
Indické kura 
voňajúce kari  
a cesnakom 
 
Prichystá si: 2 kilogramy vykostených 
kuracích stehien, 4 veľké cibule, 8 strúčikov 
cesnaku, 100 g zázvoru, soľ, dve plechovky 
kokosového mlieka, zväzok koriandrovej 
vňate (funguje aj petržlenová). Doma 
nezabudne celé čierne korenie, rascu, 
rímsku rascu, semienka koriandru, sušenú 
kurkumu a kokosový olej. K mäsu pasuje 
indický chlieb naan alebo basmati ryža. 

Postup: Peťko, najprv marináda. Hoď do 
panvice guličky celého čierneho korenia, 
obe rasce a koriander. To je vôňa, čo? 
Korenie rozdrv v mlynčeku, šupni do misy, 
pridaj dve či tri lyžice kokosového oleja, 
kurkumu a aj citrónovú šťavu, ak máš. 

Vznikne pasta, v ktorej vyváľaj kúsky mäsa 
a nechaj ich v nej marinovať. Na druhý 
deň už to bude ľahké. V hlbokej panvici 
si rozohrej zopár lyžíc kokosáku, cibuľu 
a cesnak nakrájaj na plátky, opeč a pridaj 
aj strúhaný zázvor. Keď voňavá zmes 
zozlatne, vlož k nej kurča. Opekaj aspoň 
desať minút, nezabudni miešať. Prilej 
kokosové mlieko, stlm plameň a nechaj 
zatvorené redukovať. Dvadsať minút 
až polhodinku. Potom dobrotu odstav, 
postriekaj citrónovou šťavou, posyp vňaťou 
a môžeš byť pyšný – máš na čo. 

Poďte dole na 
raňajky! 
 
Nedeľu, keď si spolu dáte skvelú hubovú 
paštétu na chrumkavom chlebe, si 
zapamätajú všetci. Nikto ju nemusí robiť, 
veď kto by ju už len trepal so sebou mixér, 
pripravte si ju už doma. Je mňam. 

Potrebujete: 2 cibule, 2 lyžice masla, 500 
g lesných húb, mletý kmín, lístky tymiánu, 
100 ml bieleho vína, 240 ml šľahačkovej 
smotany, soľ a čerstvo namleté čierne 
korenie.  

A ako sme to robili? No takto: Cibuľku 
a cesnak sme opiekli na masle, pridali 
sme nakrájané huby, poprášili mletou 
rascou, prihodili tymián. Keď sa obsah 

panvice zredukoval, cvrnkli sme do nej 
víno a nechali odpariť. Vychladnutú hubovú 
hmotu sme v mixéri vyšľahali so smotanou, 
okorenili, posolili a potom sme pohľadali 
fešácke fľašky s viečkom, naplnili ich 
paštétou, naplnené šupli do chladničky 
a vystavili pekne dopredu, aby sme ich ani 
náhodou nezabudli. 

A čo by sme 
vám ZO SRDCA 
a Z MLYNOV 
poradili? TRI 
veci: 
Pri vianočných prípravách sa nezabudnite 
normálne stravovať. Keď je dom plný 
vône medvedích labiek, do poriadku vás 
dajú výrazné polievky. Cesnačka, vývary, 
kapustnica. 
Zachraňovanie kamošov  
s gastroprevádzkami prekladajme vlastnou 
kuchyňou. Tiež ľúbime burgre a suši, ale 
zase každý druhý deň… 
Nakupujte s rozumom. Obchody 
s potravinami sú cez sviatky vždy 
zatvorené najviac dva dni. Nerobte 
si zásoby, nech nevyhadzujete hnilé 
mandarínky. Bežná európska rodina vyhodí 
ročne nespotrebované potraviny v hodnote 
zhruba 600 eur. Au! 
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Hry pre dlhé zimné večery

Malý darček  
pre veľkú radosť
Začiatky spoločnosti ALBI sa 
datujú od roku 1991, keď sa 
dvaja vysokoškoláci snažili 
privyrobiť si predajom pohľadníc 
na Staromestskom námestí 
v Prahe. Od prvých úspechov 
s pohľadnicami sa ALBI 
prepracovalo až k spolupráci 
s americkým Hallmarkom. 
S vtipnými pohľadnicami sa 
v Česku a na Slovensku stretol 
snáď každý. Raketový rozvoj bol 
krôčikom k prepojeniu pohľadníc 
s darčekmi a onedlho ALBI 
doplnilo svoje portfólio o úspešné 
spoločenské hry. Prvé kamenné 
predajne otvorili svoje brány 
v roku 2008. V súčasnosti je na 
Slovensku 14 predajní a stále 
pribúdajú. Najväčšia predajňa 
je v obchodnom centre MLYNY 
v Nitre na 1. poschodí. 

Skvelá hra, roztomilé pohľadnice, 
vtipný darček...
ALBI ponúka viac ako 15 línií hier – detské 
hry (vzdelávací koncept Kvído alebo 
Kúzelné čítanie), strategické, rodinné, 
logické (edícia Mozgovňa), rôzne 
postrehové, párty hry, hry pre dospelých 
a veľa ďalších. 

TIPY na 
vianočné 
darčeky
Hra Obchod – edícia Kvído
Spoznajte svet nakupovania s unikátnou 
detskou hrou OBCHOD od Kvída. Naučte 
deti ako hospodáriť s peniazmi, ako sa 
správne v obchode rozhodnúť, ako rozdeliť 
potraviny do druhov, napr. ovocie, zelenina, 

mliečne výrobky, aj ako počítať peniaze. 
Navyše, zistia, že ak peniaze nemajú, 
v obchode nekúpia nič a potrebujú si 
ich zarobiť. To je možné vyžrebovanou 
domácou prácou. Zábavu dodávajú hre 
nečakané výhody a nevýhody. Prvý hráč 
s nákupom doma vyhráva.

Kúzelné čítanie – NOVINKY
Kúzelné čítanie je unikátny vzdelávací 
koncept, vďaka ktorému sa deti zábavnou 
a pútavou formou dozvedia množstvo 
zaujímavých a užitočných informácií. 
Kúzelné čítanie je určené pre deti 
v predškolskom veku, ale aj pre staršie deti, 
bezpochyby zaujme tiež dospelých. Záleží 
len na tom, akú knihu si práve vyberiete. 

Elektronická ceruzka slúži ako čítačka 
špeciálneho kódu, ktorý je ukrytý priamo 
na stranách kníh. Vďaka tejto technológii 
dokáže ceruzka predčítať text vytlačený 
v knihe aj text skrytý pod ikonami či 
obrázkami. To je však len zlomok toho, čo 
Kúzelné čítanie dokáže. Viac informácií na 
www.kuzelnecitanie.sk

Adventný kalendár
Spríjemnite deťom čakanie na Ježiška 
s týmto interaktívnym hovoriacim 
adventným kalendárom, ktorý obsahuje 
viac ako 300 zvukov a 2 koledy. Texty 
hlavných postáv nahovorili Martinka 
Kapráliková a Dušan Kaprálik. Vek: 4+
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Predajňu ALBI 
 nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Už viem, ako sa to robí
Aj vás vždy zaujímalo, ako sa vyrábajú 
rôzne veci okolo nás? Ako sa stavia dom, 
ako sa robí jedlo, riad, oblečenie alebo 
zábava? A čo táto hovoriaca kniha? Viete, 
ako vznikla?  Na všetky tieto otázky a veľa 
ďalších vám odpovie sprievodca Vojto. 
Knižku nahovoril Ján Dobrík. Vek: 6+

Karak – rodinná hra
Podporte fantáziu svojich detí jednoduchou 
rodinnou hrou. Zavedie vás do labyrintu 
pod hradom Karak, kde so svojím hráčom 

prechádzate podzemím a snažíte sa 
získať čo najviac pokladov. Staňte sa 
čarodejníkom, lupičkou, šermiarom 
či veštkyňou a získajte dve jedinečné 
schopnosti, vďaka ktorým si vybojujete 
zbraň, kúzlo alebo poklad, premôžete 
draka a zvíťazíte.   Vek: 7+; 2 – 5 hráčov

Všetky divy sveta – kvízová hra
Ako zaujať tínedžera? Cestovaním! 
Samozrejme, ak ho už dávno nemiluje. 
VŠETKY DIVY SVETA je kvízová hra, 
vďaka ktorej sa hráči zoznámia so 195 
najpozoruhodnejšími miestami naprieč 

celým svetom. Úlohou cestovateľa je 
miesto na fotografii pomenovať a zaradiť 
na správny kontinent. Čím viac toho viete, 
tým viac bodov získate. Ak si nebudete s 
miestom vedieť rady, nezúfajte. V hre je k 
dispozícii trojica nápovedí. Vek: 12+; 2 – 6 
hráčov

Viac informácií nájdete na www.albi.sk.             
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69,99 €

Predajňu C&A nájdete v OC MLYNY Nitra 
na prízemí a 1. poschodí.

Vyrábame zo starých vecí nové  
vitajte v novom štandarde

C&A predstavuje nové udržateľné bundy s certifikátom GRS pre 
celú rodinu. Prečo používať nové materiály, keď môžeme použiť 
tie, ktoré už máme? Pre módny reťazec je to otázka prístupu, 
a preto sa C&A snaží navýšiť využitie recyklovaných vlákien vo 
svojej kolekcii.

Používanie recyklovaných materiálov je jedným zo spôsobov, ako môžeme 
prispieť k lepšiemu systému circular fashion – takému, kde materiály môžu 
byť používané znovu a znovu (a znovu). Vytvoriť materiál, ako bavlna alebo 
polyester, spotrebuje od počiatku veľa energie, vody a ďalších zdrojov. 
Používanie recyklovaných materiálov napomáha ochrane týchto zdrojov 
a zároveň znižuje textilný odpad. Je to teda výhodné pre všetkých.

Recyklovaný polyester pochádza z odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, 
ako napríklad PET fľaše. Všetky recyklované produkty spoločnosti C&A sú 
certifikované podľa štandardu Global Recycled Standard alebo Recycled 
Claim Standard a obsahujú najmenej 20 % recyklovaných materiálov. Výplň 
recyklovanej bundy je vyrobená zo 100 % starých plastových fliaš. Jeden zimný 
kabát je vyrobený z približne 14 – 24 plastových fliaš ** – nie je to skvelé ?! 
**v závislosti na veľkosti, dĺžke a sile výplne

79,99 €

69,99 €

39,99 €

49,99 €



TÝMTO DARČEKOM NIČ NEPOKAZÍŠ

4 9 , 9 9 €

2 9 , 9 9 €

4 9 , 9 9 €

1 6 , 9 9 €

SLÚCHADLÁ XIAOMI
MI TRUE WIRELESS EARBUDS 

BASIC S ČIERNE 

4 9 , 9 9 €

BLUETOOTH REPRODUKTOR CARNEO
STREETDRAGON 3 EXTREME 20W 

 MYPHONE
Fun 6

XIAOMI HAYLOU
LS05 SOLAR WATCH

FITNESS NÁRAMOK
FOREVER FOREFIT SB-130

Predajňu SMARTSHOP nájdete v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.

8 9 , 9 9 €




