Predajňu CALZEDONIA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí
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Editoriál

Teplý šál, rozsvietené svetielka, horúci čaj, klinčeky, škorica či
badián. Cítite to aj vy? Najkrajšie sviatky roka sa nám blížia
a s tým spojené aj nákupy darčekov. Ak ešte rozmýšľate,
prípadne potrebujete rady, nechajte sa inšpirovať tipmi
na darčeky, ktoré nájdete na nasledujúcich stranách.
Vybrali sme z každého rožku trošku, a tak veríme, že
ulahodíme každému.
V predvianočnom období máme pre vás pripravené aj naše
tradičné balenie darčekov zadarmo pre všetkých, ktorí si
nakúpia v jednej z našich prevádzok.
Po nákupoch si vychutnajte aj dobrý obed alebo večeru či
už v našom food courte alebo v reštaurácii Patriot, dajte si
horúci nápoj a koláčik v jednej z našich kaviarní a návštevu
centra ukončite napríklad s pukancami v kine Mlyny Cinemas
na jednej z noviniek zimného premietania.
Všetkým vám prajeme krásne vianočné sviatky, plné pohody
a úsmevu v kruhu rodiny a priateľov, a v novom roku 2022
pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom a pracovnom
živote.

Držte si zimu od tela
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Držte si zimu
od tela

vám tvár. Sú len dve pravidlá, ktorých sa treba zľahka
pridŕžať, kým sa bláznite a to: farba šálu či MAXIšatky
má byť iná ako farba vášho kabáta aj zvyšku outfitu.
Snažiť sa doladiť si červenú šatku k červeným
čižmám je prežitok. Mimo. Staré.

Keby ste si mali v mrazivej sezóne kúpiť
len jeden doplnok, berte šál. Rukavice,
kožušinové návleky na ruky, čiapky aj
kukly sú fajn, ale v obľúbenosti na šály
a MAXIšatky nemajú. Vieme prečo.
Dekolt, krk a brada sú rady v teple – prvý dôvod. A ten
druhý: šál či šatka okamžite podá svetu správu o vašom
štýle. Pozdvihne každý jeden outfit. Keď je doplnok
funkčný a zároveň výrečný, má to u nás vyhrané.

Káro pravdaže a kohútia stopa jasné. Tieto dve
módne stálice nemajú šancu vyjsť z módy. Ešte jedna
intímna otázka: máte srdce voľné pre ešte jeden
MAXI šál? Pohľadajte viacfarebný melírovaný alebo,
ešte lepšie, s ombré efektom. Len si to predstavte.
Jeden odtieň sa vpíja do druhého, celé to krásne
graduje a splynie s farbou vášho kabáta. Ombré finty
boli dobré na vlasoch, na nechtoch tiež, vyskúšajme
ho na doplnkoch.
Skoro ako ponožky, len oveľa lepšie. Luxusný šál
je skvelým tipom na vianočný darček. Ak chcete
obdarovať milovaného človeka, vopred sa zamyslite,
aký má osobný štýl a kam bude šál najčastejšie nosiť.

Extra šálové TIPY

Cestujete často vlakom? Tak potom viete, ako často
vlaky meškajú a ako na staniciach ťahá. Vypýtajte
si od Ježiška huňatý MAXIšál (krásne jednofarebné
štrikované poslal Ježiško do H&M, sú to hotové orgie
na tému vrkočový vzor a naša sviatočne naladená
duša plesá). Nehanbite sa prikryť si kolená a urobiť si
MAXIpohodlíčko.

No dobre, ale AKÝ VEĽKÝ? Niečo medzi vreckovkou
a dekou. Teraz však vážne. Šály a MAXIšatky sa
nenosia, od Parížaniek vieme, že sa majú skôr
predvádzať. To sa však dá len vtedy, keď vám po
uviazaní klasickým spôsobom, čiže na jednu slučku,
na každej strane ostane visieť
dostatočne dlhý kus materiálu.
Tie šály, ktoré si môžete akurát
Luxus robia detaily. Plátený
prevesiť cez plecia, ani nekupujte.
obrúsok na stole. Čokoládka
Či budete šály a šatky viazať
na vankúši. Povedala reperka
voľne alebo ich necháte viať za
Iggy Azalea. Čo to má so
šálmi? Len to, že doplnky
sebou, to už je na vás. Dobre sa
pútajú viac pozornosti ako
narába so šálmi s dĺžkou zhruba
nákladné kúsky oblečenia.
dva metre a šírkou 30 až 40
Hra s nimi nás baví
centimetrov. Žiadne maturovanie
a peňaženka si ich ani veľmi
pred zrkadlom. Vstanete od
nevšimne.
dopitej kávy, prehodíte a ide sa.
No dobre, ale Z ČOHO? Dobrá
otázka. Vyberajte veľkorysé rozmery, aby ste sa
zohriali, a čo najláskavejšie materiály, aby bol dotyk
šálu či šatky jemný. Nešetrite, lebo vám krk a tvár
pripomenú, že ste boli lakomá. Šál a MAXIšatka sa
dotýka tváre a sú prvým fashion prvkom, ktorý si na
vás okoloidúci všimnú. Hovoríme nie syntetike a áno
ušľachtilým materiálom. Do doplnku, ktorý robí dobré
služby celé roky, investujeme bez váhania. Vlna,
bavlna, hodváb, kašmír. So zbierkou MAXIšatiek
budete mať pocit, že ste oblečená zakaždým inak
a pritom je to zase len váš klasický čierny kabát.
Premýšľam, akú ešte nemám. S béžovou, sivou,
bielou a hnedou sa nepomýlite. Alebo bolo by to málo.
Rozbláznite sa trošku so smelými farbami. Rozžiaria

Potrebujete dodať tvary? Pomôžte
si opaskom. Oblečte si kabát, cez
plecia voľne preveste MAXIšatku
a celé dielo utiahnite opaskom.
Takým poriadnym koženým,
masívnym.

Že musí byť zima pletená a že
k Vianociam patrí červená, je len
tradícia, nie zákon. To je ako so
snehom, na nič sa netreba spoliehať,
ničoho sa netreba držať. Sarong
alebo pareo, ktoré ste si v júli hádzali
cez plavky a v auguste ste ich používali pri grilovačke
ako deku, vám môžu rozveseliť zimu. Ako šál. Vážia
menej než toto číslo Randez Vous a v kabelke veľa
miesta nezaberú.
Aby sme nezabudli. Náprsenka! Vyskúšajte túto
sezónu jemnú pletenú náprsenku. Tak na túto fintu
sme čakali. Všetci si budú myslieť, aký máte pekný
rolák a ono je to len naoko (a za zlomok ceny roláku).
Výnimočne štýlová a hrejivá vecička.
Ešte kým vyjdete z domu. Frknite si na svoju
obľúbenú MAXIšatku pred odchodom trošku parfumu
(svojho či priateľovho) a vylepšite si deň. Na to boli
všetky tieto omotávačky vlastne vymyslené.
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Dámsky sveter – ORSAY – 25,99 €
Dámska sukňa – ORSAY – 25,99 €
Kabelka – Marc Jacobs The Snapshot – CUBE – 330,00 €
Peňaženka – Marc Jacobs The Snapshot – CUBE – 185,00 €
Dámske čižmy Bugatti – HUMANIC – 69,95 €
Čiapka Lazzarini – HUMANIC – 19,95 €
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Rukavice Lazzarini – HUMANIC – 12,95 €
Pánska bunda 3v1 Wolf Pro camel – BUSHMAN – 259,90 €
Batoh Crony black UNI – BUSHMAN – 99,90 €
Pánska lyžiarska obuv Rossignol Hero World Cup – INTER SPORT – 379,99 €
Lyžiarske okuliare Bollé – INTER SPORT – 119,90 €
Pánske šnurovacie topánky Lanetti – CCC – 39,95 €
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Šľapky Kate Gray – HUMANIC – 49,95 €
Dámsky set Vamp! – PUPA – 43,90 €
Dámska hodvábna nočná košeľa – INTIMISSIMI – 59,99 €
Ponožky Vianoce na snehu – FUSAKLE – 7,90 €
Ponožky Zimník – FUSAKLE – 7,90 €
Tuba na ponožky – FUSAKLE – 3,00 €
Taktické pero – BUSHMAN – 31,90 €
Kožená pánska peňaženka – BUSHMAN – 63,90 €
Detské tričko – LINDEX – 12,99 €
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Detské legíny – LINDEX – 14,99 €
Detské body – LINDEX – 19,99 €
Odrážalo – PREDETI.SK – 41,85 €
Ovečka – PREDETI.SK – 11,99 €
Žirafa – PREDETI.SK – 39,95 €
The Bright Starts Roll & Glow
Monkey rolls Bright Starts – PREDETI.SK – 27,95 €
Detská čelenka – LINDEX – 5,99 €
Detská vesta – LINDEX – 17,99 €
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Predajňu FANN PARFUMÉRIE nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Zažite zábavné slávnosti
a spoznajte zamrznuté krajiny
so sviatočnou kolekciou
H&M 2021
Sviatočná kolekcia H&M 2021 zachytáva
radosť zo sviatkov a zimné noci nekonečnej
zábavy, pričom spája svieže a chladné prvky
prírody s príťažlivými štýlmi. Sviatočná
kolekcia H&M má niečo pre každú príležitosť,
prináša praktické outdoorové oblečenie
a luxusné párty kúsky. Kolekcia bude
dostupná v kamenných obchodoch a online
na hm.com od 18. novembra.

Vatované bundy, masívne topánky a vzory fair-isle sú inšpirované
životom na horách, zatiaľ čo spoločenské šaty, elegantné nohavice
a korálkové detaily sú ako stvorené pre apres-ski párty. Táto kolekcia
oslavuje sezónu, počas ktorej tvoríte nezabudnuteľné spomienky.
Medzi kľúčové kúsky patrí čierny fair-isle úplet, úpletové šaty
a šaty s flitrami a hlbokým výstrihom. Doplnkom dominujú tašky
cez rameno a výrazné slnečné okuliare. Topánky sú praktické
aj vhodné na párty, ako napríklad mohutné šnurovacie čižmy
a výrazné topánky na podpätku, ktoré sa prispôsobujú celej
kolekcii. Farby sú vo všeobecnosti tlmené a jemne tónované,
konkrétne strieborno-sivá, modrá a čierna, s akcentom čerešňovočervenej, ktorá dodáva šmrnc celkovému dojmu. Kolekcia je
vyrobená z materiálov z udržateľnejších zdrojov.

Predajňu H&M nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí a 1. poschodí.

Predajňu DEVERGO, SUPERDRY, CONVERSE nájdete v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.

Staré divadlo
v sedemdesiatom roku
svojej činnosti
Pri príležitosti 70. výročia
založenia Bábkového divadla
v Nitre vám prinášame rozhovor
s riaditeľom Starého divadla
Karola Spišáka s Mgr. art.
Martinom Kusendom.
Čím bol rok bol rok 2021 pre Staré
divadlo špecifický?

Bol to rok osláv 70. výročia založenia
divadla v tieni pandémie a počas jeho
stále prebiehajúcej veľkej rekonštrukcie.
Špecifický bol predovšetkým celkovou
atmosférou v spoločnosti. Zhodnotím ju
tromi slovam: chaos, strach a nedôvera.

Čo vám priniesol, čo vzal?

Divadlu priniesol tri vynikajúce spolupráce
s medzinárodne uznávanými tvorcami,
ktorých výsledok obohatil náš repertoár
(Dr. Faust, réžia M. Zákostelecký, Česká
rep., Šípková Ruženka, réžia A. Leliavski,
Bielorusko, Luskáčik, réźia B. Kolevska,
Bulharsko ).
Vzal nám nášho detského diváka. Vzal
nám aj jednu, dlhodobo plánovanú
spoluprácu s vynikajúcim českým
režisérom Matejom Formanom, čo mi je
nesmierne ľúto.

Staré divadlo je v posledných rokoch
veľmi medzinárodne činné. Návštevy
festivalov, hosťujúci režiséri.
Od najväčšieho profesionálneho divadla
pre deti a mládež na Slovensku sa to
aj očakáva. Pred troma rokmi sme sa

rozhodli stavať náš dramaturgický plán na
spolupráci s iba zahraničnými tvorcami.
Viedlo nás k tomu viacero vecí. Jednou
z nich bola aj snaha predstaviť našim
divákom poetiku bábkového divadla
z iných krajín. Účasťou na festivaloch
zase propagujeme naše slovenské
bábkoherecké umenie.

Čo všetko sa vám podarilo?

Napriek obmedzeniam, pandémii a veľkej
rekonštrukcii divadla je toho naozaj veľa.
Hneď na začiatku roka prvá ON-AIR
premiéra bábkovej inscenácie Dr. Faust na
RTVS, potom premiéra inscenácie Šípková
Ruženka, príprava a realizácia viacerých
ojedinelých projektov, ako „Nepovinné
ockovanie“, projekt na podporu čítania
a rodinných vzťahov v spolupráci s NAKA,
účasť na zahraničných divadelných
festivaloch v Báčskom Petrovci a v Toruni,
slávnostná premiéra inscenácie Luskáčik
v historickej budove SND a iné.

Sú v dramaturgickom pláne divadla
ďalšie zahraničné spolupráce?

Zatiaľ sa držíme pôvodného zámeru, tak že
áno a hneď niekoľko.

Nekonečná rekonštrukcia Starého
divadla začína pripomínať Beckettovo
Čakanie na Godota, je výhľadovo
možné, že sa budúca sezóna
2022/2023 začne v priestoroch
Starého divadla v Nitre?
S iným scenárom ani nepočítam. S veľkou
námahou sa nám podarilo znovu (už
tretíkrát) predĺžiť naše nájomné zmluvy na

náhradné priestory. Tentokrát s uistením,
že je to poslednýkrát. Jednoducho, budúca
sezóna musí bezpodmienečne začať
v našej zrekonštruovanej budove. Takto
sa dlhodobo fungovať nedá. Sme veľké
divadlo s veľkými produkciami. Všetci
pracujeme v tak oklieštených podmienkach,
na štyroch pracoviskách umiestnených
v dvoch okresoch, že je zázrak, že sa nám
darí plnohodnotne napĺňať dramaturgický
plán. Pustiť sa za týchto podmienok do
tvorby veľkých medzinárodných projektov
chce odvahu, vysokú profesionalitu
a zodpovednosť. Moja tvrdohlavosť a moje
predchádzajúce manažérske pôsobiská ma
na takéto výzvy, našťastie, dobre pripravili.
A mám šťastie na spolupracovníkov
a partnerov. Preto sme mohli naposledy
uviesť v poradí už tretiu, v takýchto
podmienkach zrealizovanú inscenáciu
s názvom Luskáčik bulharskej režisérky
Bisherky Kolevskej.

Čo by ste popriali našim čitateľom do
nového roka 2022?

Nech sú hlavne zdraví a láskaví! Naša
spoločnosť vyjde z tejto pandémie
doráňaná. Tie rany bude treba hojiť a nie
ich jatriť. Želám preto všetkým pevné nervy
a srdcia plné lásky.

Za rozhovor ďakuje Fero Železný

Všetko najlepšie,

Firma Albi oslávila tento rok 30 rokov od svojho
založenia v Českej republike. A ako každý rok, aj
tento prináša množstvo noviniek zo sveta hier,
darčekov a rovnako aj z edície Kúzelné čítanie
a Kvído.

„Podnikanie je ako mariáš. Nemôžete čakať, že budete stále len
vyhrávať,“ hovorí riaditeľ Albi Antonín Kokeš. Celý rozhovor so
zakladateľom nájdete na www.albi.sk.

Novinky z edície Kúzelné čítanie
Detská Biblia

V jedinečnej hovoriacej knihe nájdete pútavé príbehy od stvorenia
sveta až po Zoslanie Ducha Svätého,vypočujete si, čo hovoria
jednotlivé biblické postavy. Kniha obsahuje prekrásne farebné
ilustrácie od akademického maliara Stanislava Lajdu, detské
modlitbičky, texty, pesničky a zábavné kvízy. Hlasy v nej prepožičali
Helena Krajčiová, Ivan Šandor, Martin Kaprálik a iní.

Encyklopédia pre školákov

Veľkoformátová kniha obsahuje 17 rôznych kapitol,
ktorými vás prevedú dvaja zábavní duchovia.
Pri každom obrázku zaznie názov, základná
a rozširujúca informácia, ale aj zvuky, rôzne veselé
hlášky a veršíky. Získané znalosti si potom môžete
overiť v troch typoch kvízov. Knižka obsahuje viac
ako 6 500 zvukov a textov.

Novinky vo svete hier a vzdelávania
Párty Alias: Súboj generácií

Ako dobre rozumiete svojim deťom? Prečo deti nerozumejú vám,
rodičom? Vyskúšajte novú verziu obľúbenej párty hry, v ktorej sa
v slovnom súboji proti sebe postavia dve a viac generácií. Deti
musia vysvetľovať slová zo sveta rodičov a rodičia (starí rodičia)
vysvetľujú slová zo sveta dnešných násťročných. Dokážete byť
rovnocennými súpermi?

Objavuj svet – encyklopedické boxy

Vesmír, Rastliny, Horniny a minerály, Ľudské telo, Dinosaury –
ktorý box by ste si vybrali? V každom nájdete encyklopédiu, zošit
aktivít, plagát a komponenty na postavenie modelu. Zábavné
poznanie prírody je určené pre deti od 8 až 10 rokov.

Diáre na rok 2022
Obdarujte seba alebo blízkych
diármi od Albi. Vreckový, motivačný,
študentský, do kabelky či na pracovný
stôl? Tieto a veľa ďalších diárov
a darčekov na vás čaká v predajni
v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.

Prezrite si online
vianočný katalóg:

DAB prináša aj v ťažkých
časoch inscenácie, ktoré
ponúkajú pohladenie duše
i kvalitnú zábavu
Počas aktuálnej sezóny sa herci DAB predstavia nielen
v hereckých rolách, ale aj v úlohách spevákov, tanečníkov
a dokonca aj režisérov, dramatikov a tvorcov hudby.

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ponúka
v aktuálnej divadelnej sezóne tituly, ktoré aj
v pochmúrnej covidovej dobe dokážu ponúknuť
krásu, priestor na snívanie, ale aj skvelý humor.
Určite k nim patrí muzikál JOZEF A JEHO
ZÁZRAČNÝ FAREBNÝ PLÁŠŤ s veľ kolepou výpravou,
výnimočnou hudbou, plný skvelých speváckych
a hereckých výkonov. Zimu spestrí aj výnimočná
úsmevná groteska s prvkami kabaretu a čierneho
humoru s názvom NÁDEJ ZOMIERA POSLEDNÁ či
pripravovaná bláznivá komédia LÁSKA, SEX A DANE.

Örkénya. „V dobe krízy, keď je veľmi ľahké stratiť nádej a radosť,
prinášame cez Örkényov absurdný svet posolstvo o tom, že
na všetky ťaživé situácie sa dá dívať s humorom a ľahkosťou.
Ba dokonca, že prijať život taký, aký je, aj s jeho nevyhnutným
koncom, vôbec nemusí byť také desivé, ako sa na prvý pohľad
zdá,“ hovoria o hre jej tvorcovia.
István Örkény s jemu vlastným sarkazmom komentuje bežné
aj nezmyselné situácie, ktoré sa dnes stali bežným javom.
Sprievodcom grotesknými príbehmi je pani Ibolya, ktorá sa
prebudila z posmrtného spánku a putuje súčasným svetom.
Jej putovanie je prekvapivou a vtipnou konfrontáciou dávneho
minulého sveta s absurditou dneška. Inscenácia so symbolickým
názvom Nádej zomiera posledná s nadhľadom a iróniou poukáže
aj na to, aké zbytočné je strácať čas hľadaním odpovedí na
nezmyselné otázky a aké dôležité je urobiť si náš čas na zemi čo
najviac príjemným.

Keď herci iba nehrajú,
ale aj režírujú a tvoria hudbu
Inscenácia Nádej zomiera posledná je divadelnou adaptáciou
minútových grotesiek známeho maďarského autora Istvána

Zaujímavosťou tejto hry je aj skutočnosť, že herci DAB sa na jej
príprave podieľali vo viacerých umeleckých profesiách. Peter
Oszlík, ktorého diváci DAB zatiaľ poznali výlučne ako herca,
inscenáciu režíroval a spolu s dramaturgičkou Hanou Launerovou
jednotlivé poviedky aj dramatizoval. Tomáš Turek a Andrej
Remeník sa zasa okrem svojich hereckých rolí, ktoré v inscenácii
majú, podieľali aj na tvorbe hudby do tejto divadelnej hry.

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

V tejto iskrivej komédii nikto nevie, kto
kým a kto s kým v skutočnosti naozaj je.
„Najlepší priateľ podvádza svoju priateľku
so snúbenicou svojho najlepšieho priateľa.
Zhodou okolností sa však musí preobliecť
za jeho manželku. Matka snúbenca, ktorá
sa chce stretnúť so snúbenicou svojho
syna, zistí, že zo snúbenice je medzičasom
manželka, ale netuší, že manželka je
vlastne najlepší priateľ jej syna. A ten
nakoniec zistí, že jeho snúbenica ho
podvádza s jeho manželkou,“ naznačujú
tvorcovia inscenácie bláznivý dej komédie
Láska, sex a dane.

Šialený kolotoč nepredvídateľných
momentov a vtipných situácií odhalí všetko,
čo je potrebné vedieť, aby sme oklamali
daňový úrad, nestratili podnájom, nezradili
kamaráta, udržali si snúbenicu, neprezradili
milenku, nesklamali mamičku a zostali
pritom nažive. „Je to skvelá zábava,
smiech a relax. Slovenská premiéra
divadelnej komédie, ktorá sa stala doslova
diváckym hitom troch desaťročí. Tlieska jej
už niekoľko generácií spokojných divákov
na celom svete – v Amerike, Kanade,
Indii a v pätnástich krajinách Európy,“
pripomínajú tvorcovia.

Zima v KINE

9. december 2021

WEST SIDE STORY

2D Atmos, 2D so slovenskými titulkami
West Side Story je filmová adaptácia pôvodného predstavenia na Broadwayi z roku 1957.
Pôvodnú choreografiu vytvoril Jerome Robbins podľa scenára Arthura Laurentsa, hudbu zložil
Leonard Bernstein. Film prináša príbeh lásky a rivality medzi členmi dvoch teenegerských
pouličných gangov Jest a Sharks grupujúcich sa z dvoch rôznych etnických skupín
prisťahovalcov z Portorika a potomkami prisťahovalcov z Európy.
Réžia: Steven Spielberg
Hrajú: Ansel Elgort, Rachel Zegler, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Corey
Stoll, Brian d'Arcy James, Maddie Ziegler, Mike Faist, Ana Isabelle, Jamila Velazquez

16. december 2021

SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA

2D Atmos, 3D, 2D s českými,
slovenskými titulkami
a slovenským dabingom
Po prvýkrát vo filmovej histórii sa náš
priateľský sused Spider-Man ocitá
bez ochrany svojej masky, a tým bez
možnosti oddeliť svoj normálny život od
nebezpečného života superhrdinu. Po
žiadosti o pomoc od Doctora Strangea sa
Peter ocitne ešte vo väčšom nebezpečí,
a musí tak zistiť, čo naozaj znamená byť
Spider-Manom.
Réžia: Jon Watts
Hrajú: Tom Holland, Zendaya, Marisa
Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie
Foxx, Alfred Molina, Jacob Batalon

MATRIX
RESURRECTIONS

SPIEVAJ 2

3D, 2D so slovenským
dabingom

2D Atmos, 2D so slovenskými
titulkami

V pokračovaní hudobného
animáku Spievaj 2, sa partička
nadšených hudobníkov snaží
preniknúť do vyššich poschodí
šoubiznisu. Aby to dokázali,
musia na svoju stranu získať
legendu, ktorá sa zaprisahala,
že v už nikdy v živote na
pódium nevystúpi.

Dvadsať rokov po udalostiach Matrix
Revolutions žije Neo zdanlivo obyčajný
život ako Thomas A. Anderson v San
Franciscu, kde mu jeho terapeut predpisuje
modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa
navzájom nespoznávajú. Morpheus mu
však ponúkne červenú kapsulu a znovu
otvorí jeho myseľ svetu Matrixu.

Réžia: Garth Jennings

Réžia: Lana Wachovski
Hrajú: Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica
Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick
Harris, Priyanka Chopra Jonas,
Christina Ricci, Jada Pinkett Smith

22. december 2021

23. december 2021

KINGSMAN:
PRVÁ MISIA

ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2: DOBRO
DOŠLI

2D Atmos, 2D so
slovenskými titulkami

2D

26. december 2021

Príbeh je voľným pokračovaním úspešného
filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začína sa na
Silvestra, keď Marek požiada Hanu o ruku.
Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč udalostí,
predchádzajúci ich svadbe v nádhernom
prostredí pri „československom“ mori
v Chorvátsku. Trojica Haniných priateliek
a ich rodiny opäť vnášajú do zdanlivo
jednoduchej prípravy svadby dobrodružstvo,
napätie, zábavu a niekedy aj drámu.
Réžia: Jakub Kroner
Hrajú: Táňa Pauhofová, Gabriela
Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana
Norisová, Emília Vášáryová, Anna
Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina
Petrikovičová, Jiří Bartoška, Ján Koleník,
Tomáš Maštalír, Jozer Vajda, Dagmar
Havlová, Marek Majeský, Petr Vaněk

CYRANO

2D so slovenskými titulkami
Básnik Cyrano de Bergerac (Peter
Dinklage) oslní či už dravými slovnými
hračkami pri slovnom súboji alebo
brilantným šermom v dueli. Cyrano je
však presvedčený, že pre svoj vzhľad nie
je hodný lásky oddanej priateľky, žiarivej
Roxanne. Povzbudený priateľom, Cyrano
plánuje vyjadriť svoje city, ale Roxanne
sa na prvý pohľad zamilovala do rekrúta
Christiana.
Réžia: Joe Wright

6. január 2022

Hrajú: Peter Dinklage, Haley Bennett,
Ben Mendelsohn, Kelvin Harrison Jr.

*Termíny premiér sú orientačné

V slovenskom znení:
Maroš Kramár, Emma
Drobná, Richard Stanke,
Ján Koleník, Lukáš Frlajs,
Michal Hudák, Marián
Greksa, Roman Pomajbo,
Diana Mórová, Bianka
Bucková

30.december 2021

Prequel k prvému filmu Kingsman:
Tajná služba zasadený do
prostredia prvej svetovej vojny.
Spoznajte začiatky tejto štýlovej,
britskej tajnej služby. Keď sa dá
dohromady banda najhorších
tyranov a zločincov histórie, aby
rozpútali zničujúcu vojnu, potom
jeden muž musí súperiť s časom,
aby ich spiknutie prekazil.
Réžia: Matthew Vaughn
Hrajú: Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans, Matthew
Goode, Tom Hollander, Harris
Dickinson, Daniel Brühl,
Djimon Hounsou, Charles
Dance, Stanley Tucci

KROTITELIA
DUCHOV:
DEDIČSTVO

2D Atmos, 3D, 2D
s českými a slovenskými
titulkami, český dabing
Keď sa dvaja súrodenci s mamou
presťahujú do malého mestečka,
zisťujú, že im dedko zanechal
tajuplné dedičstvo. Netrvá dlho,
kým si uvedomia svoje prepojenie
s pôvodnými Krotiteľmi duchov...
Réžia: Jason Reitman
Hrajú: Paul Rudd , Carrie Coon,
Finn Wolfhard , Mckenna Grace

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

Mesto zrevitalizuje Brezový
háj na atraktívny a najmä
bezpečný park

Pribudne nová zeleň,
lavičky, športové
prvky aj nové detské
ihrisko.
Pri výstavbe bytového komplexu
Brezový háj mesto počíta so
zvýšeným pohybom mladých
rodín a ich záujmom tráviť voľný
čas v priestoroch parku. Preto
je zámerom mesta vybudovať
z Brezového hája pod Zoborom
atraktívny a najmä bezpečný
lokálny park, ktorý bude slúžiť
obyvateľom z okolia, deťom
neďalekej základnej školy či
študentom ubytovaným v novom
študentskom domove. Na svoje si
prídu aj aktívni obyvatelia, ktorí
radi športujú vonku.

Nové detské ihrisko,
piknikové stoly aj vonkajší
fitnes
To je len zlomok nových prvkov, ktoré
v Brezovom háji mesto vybuduje. Súčasné
fitnes prvky doplní sedem nových
športových prvkov pre deti i dospelých
a tiež bežecký okruh. V parku pribudne
nový mobiliár – štrnásť lavičiek, tri
piknikové zostavy, stojany na bicykle

a odpadkové koše. Opravou prejde aj
osvetlenie.
V blízkosti areálu základnej školy vznikne
nové detské ihrisko. Herné prvky budú
určené pre deti od 2 do 14 rokov.

Zeleň má v Nitre zelenú
Súčasné vedenie mesta venuje
mimoriadne úsilie starostlivosti o zeleň
v meste. Okrem spomínanej revitalizácie
Brezového hája dala radnica ešte v roku
2020 vypracovať arboristické posudky
na stromy v Starom parku. Tie prešli
najmasívnejším ošetrením v histórii Nitry.
„Verejná zeleň je jednou z hlavných priorít
mesta. Svedčia o tom aj tri významné
zelené projekty, ktoré realizujeme v rámci
Integrovaného regionálneho operačného
programu. Ide o revitalizáciu Nového parku,
Boriny a Brezového hája,“ hovorí primátor
Nitry Marek Hattas. Ešte v roku 2017 si dala
radnica vypracovať projektovú dokumentáciu
na spomínané zelené projekty, ktoré
prešli zložitým procesom posudzovania
a následným verejným obstarávaním.
Lenka Mareková

Prvým krokom je bezpečnosť
a následne obnova porastov
V súčasnosti je v Brezovom háji necelých
1 200 stromov, z toho prevažne briez,
ktoré sú krátkoveké a prirodzene si časom
vyžadujú obnovu. S tým súvisí výmena
chorých a pre návštevníkov nebezpečných
stromov. Obnova prebehne v dvoch
etapách. Prvá začala počas októbra. Mesto
z bezpečnostných dôvodov odstránilo 128
chorých stromov.
V rámci obnovy mesto vysadí takmer 400
nových stromov, necelých 3-tisíc trvaliek
a 85-tisíc cibuľovín. Súčasťou parku budú
aj nové dažďové záhrady na zadržiavanie
vody či pestrofarebné kvitnúce lúky.

Tipy na vianočné
darčeky

Dámska lyžiarska bunda MAKERA 2
Krásna dámska lyžiarska bunda z nepremokavého a priedušného materiálu odolného
voči vetru s membránou PTX SNOW s úpravou DWR.
• Vodný stĺpec 10 000 mm
• Paropriepustnosť 10 000 g/m2/24 h
• Hrejivá výplň, odopínateľná kapucňa so sťahovaním, odvetrávanie v podpazuší, snehový
pás, predĺžená zadná časť s reguláciou šírky, mnoho praktických vreciek, reflexná potlač

18999 €

Dámska lyžiarska bunda
MIKAERA 4
Špičková lyžiarska bunda je ušitá z nepremokavého, paropriepustného
a pružného materiálu odolného voči vetru s membránou PTX,
doplnená o úpravu TPD, ktorá podporuje funkčné vlastnosti.
• Vodný stĺpec 15 000 mm
• Paropriepustnosť 10 000 g/m2/24
• Hrejivá výplň a podšívka
• Pohodlný priliehavý strih
• Odvetrávanie v podpazuší, 7 vreciek,
bezpečnostná reflexná potlač

25999 €

Flisovaná mikina
ELK 7/ELKIE 5/ELKINI 6
Hrejivá mikina z materiálu SUPRATHERM so zimnou tematikou je ako
stvorená na prechádzky v prírode, meste či na príjemné posedenie na chate.
• Rôzne strihy, vzory a farby pre celú rodinu
• Dlhé zapínanie po krk
• Pohodlný polopriliehavý strih

5399 € /pánska
4999 € /dámska

3799 € /detská

Obojstranné bundy IDIK/IDIKA/
IDIKO 2
Namiesto dvoch rôznych búnd vám úplne postačí jedna. Bundu stačí otočiť
na druhú stranu a hneď máte nový kúsok.
• V dámskom, pánskom aj detskom prevedení
• Vodoodpudivý, ultraľahký a krásny celopotlačený materiál odolný voči vetru
• Fukčná úprava EcoElite™, ktorá je šetrná k životnému prostrediu
• Hrubá hrejivá výplň, 4 vrecká so zipsami

9499 € /pánska
8999 € /dámska

6499 € /detská

Zimné bundy ICYB 7/ICYBA 7/
ICYBO 5

Zimná vetrovka vás zaručene nadchne vzhľadom a kvalitným vyhotovením.
Je vyrobená z nepremokavého a dokonale paropriepustného materiálu
odolného voči vetru s membránou PTX doplnené o úpravu DWR.
• V dámskom, pánskom aj detskom prevedení
• Vodný stĺpec 3 000 mm, Paropriepustnosť 3 000 g/m2/24 h
• Hrubá hrejivá výplň, 5 vreciek
• Nadýchaný puffy štýl a pohodlný polopriliehavý strih s dekoratívnym prešitím

13499 € /pánska
12499 € /dámska

7699 € /detská
999€

Obdarujte svojich
blízkych drobnosťou
Ponožky, šály, čiapky, rukavice – to predsa nikdy
nesklame. Ak neviete čo darovať, praktické
doplnky nikoho neurazia, ba naopak.
V ALPINE PRO toho nájdete veľa,
stačí si vybrať v kamennej predajni alebo
e-shope www.alpinepro.sk

1399€

4999€

1199€
1199€

VÔŇA SUŠIENOK, PLÁPOLAJÚCI OTVORENÝ
OHEŇ, HORÚCI ČAJ A ...?

Mäkké plyšové papuče!
Teplé papuče v pestrých farbách sú
teraz absolútnym trendom!
Jednoducho ideálne na mrazivé zimné dni doma! FRANZ
v HUMANICU znamená módu. A to je jeden z dôvodov, prečo je
pre Franza dôležité, aby bol doma dokonale nastajlovaný aj vo
vlastných štyroch stenách.
Milujeme nielen to, že je to útulné a teplé, ale aj farebné a štýlové.
S novými papučami na doma budeme štýlom ruka v ruke.

Najdôležitejšie fakty k aktuálnej téme
Cosy at Home v HUMANICU:

FARBY: ružová, maslová, sivá, koňaková, čierna
TYP OBUVI: papuče, nazúvacia obuv (ako Crocs) & malé tašky
MATERIÁL: Teddy Materiál, falošná kožušina alebo filc
DETAILY: retiazky, uzly, krížová optika

Keď náš FRANZ ide do zimy, potrebuje dobré topánky, aby odolal
chladu a vlhku. Naša zimná kolekcia spája módu a funkčnosť.
Vodoodpudivé materiály, texové funkcie a dobrá podošva
s protišmykovým profilom sú dôležitými kritériami pre náš
sortiment. Absolútnym vrcholom kolekcie sú nové zimné čižmy
Kate Gray v trendy dizajne.

Najdôležitejšie fakty k aktuálnej téme
Cosy at Home - Outdoor v HUMANICU:

FARBY: maslová, sivá, čierna
TYP OBUVI: Boots, šnurovacia obuv
MATERIÁL: polstrovaný nylon, koža, textil, Polar-Tex,
voduodpudivé materiály
DETAILY: polstrovanie, šnurovanie

Predajňu HUMANIC
nájdete v OC MLYNY Nitra
na prízemí.

Dochádza vám darčeková
fantázia? Dajte si pauzu
a zablúďte do PUPA Milano
Buď si len pookrejete,
alebo rovno nakúpite.
Pre SEBA a všetky
ženy v rodine.
JA

Riasy v objemovke vďaka PUPA
VAMP!Extreme
Podľa toho, ako sa zobudíte, môžete
byť vampiatko v zácviku alebo dračica
s maximálnym objemom a hustým
závojom rias. Oblečte svoje riasy do
toľkých vrstiev maskary, na koľko sa práve
cítite. Riasenka vyniká bohatou jemnou
a krémovou textúrou a pozor, aby to bolo
ešte dokonalejšie, PUPA aplikátor tejto
riasenky vyšpekulovala tak, že spojila tvar
presýpacích hodín a elipsu. Vďaka tomuto
nápadu produkt oddelí každú jednu riasu
a dokonale ju obalí. Tajomstvom vizážistov
je cikcakovité nanášanie, pekne od
korienkov až po končeky. Kým napočítate
do päťdesiat, máte riasy ako šperk.
Extrémne husté, extrémne luxusné.

Čo na nej milujeme?

ŽE riasy nelepí, ani keď je úplne nová. ŽE
kým pri iných riasenkách treba počkať, kým
sa mierne „ojazdia“ a až potom podávajú
perfektné výkony, PUPA VAMP!Extreme
maká od prvého dňa. ŽE sa nanáša
rovnomerne a pekný objem vyrobí hneď
na prvý šup. Žiadne hrudy, efekt mušacej
nôžky, opadávačky. Večer je v takom stave,
že je škoda odlíčiť ju.
Chcete v PUPAhre na dramatickú
zmyselnú ženu pokračovať? Len do toho,
PUPA je na vašej strane. Parfum Vamp!
Eau De Parfum v červenej verzii je pre
všetky zvodné a trošku drzé rebelky.
Trúfalý bergamot a pikantné ružové korenie
sa objímajú s jazmínom, tuberózou, na
záver vám do dlane spadne niekoľko
lupienkov broskyne… toto je luxus...
V tónoch základu zacítite kakao a viete,
že svoju potvorsky dobrú vôňu do zimných
ulíc ste zohnali.
Čo na nej milujeme? Okrem obsahu,
pravdaže, flakón! S PUPA VAMP!Extreme
maskarou im to na kúpeľňovej poličke tak
pristane. A keďže Ježiško pozná slogan do
tretice všetko dobré, už teraz trochu tušíme
a trochu vieme, že si pod stromčekom
nájdeme Vamp! Voňavý lak na nechty, aby
sme si na sviatky vyrobili zvodnú nádherne

lesklú manikúru, ktorá nám urobí radosť pri
každom pohľade a na každé privoňanie.
Prečo ho tak veľmi potrebujeme? Z troch
dôvodov. Dlhá výdrž. 3D efekt. Ohromujúci
lesk.

SESTRA

Alebo skrátka žena, ktorá celý rok stála
pri nás a potrebujeme jej povedať ŠTYRI
VECI. Buď láskavá, ostaň divoká, nestrať
svoju silu a najmä buď sama sebou.
Palety s prípravkami na líčenie očí, pier
a tváre zbožňujeme a nepožičiavame – aj
to je dôvod, prečo milá malá sestrička
dostane vlastnú. S PUPART (variant
S) si na počkanie vytvoríte look ako od
profesionálneho makeup artistu. Pripravte
si pleť, naneste podklad a môžete sa začať
hrať. Dizajnová paleta (Taliani to skrátka
nevedia zabaliť inak ako pekne) ukrýva
lícenku, šesť kompaktných očných tieňov
s hodvábnym efektom pre nekonečné
množstvo vždy iných vzhľadov a to ešte
nie je všetko, lebo sú v nej štyri rúže. Dva
matné pre sofistikovaný zamatový efekt
a dva klasické, ktoré vaše pery oblečú do
sýtych a hlbokých farieb.

TIP:

MAMINA

A ešte jeden: Najsvetlejší očný tieň naneste
k vnútornému očnému kútiku, na stred
očného viečka alebo na nadočnicový oblúk,
čím dosiahnete svetlé body. Potom vezmite
stredne tmavý očný tieň a aplikujte ho na
pohyblivé očné viečko. Tmavý odtieň sa
hodí na zvýraznenie a optické predĺženie
vonkajšieho očného kútika.

Kozmetickí giganti vedia, čo potrebujeme.
Za posledné mesiace sa z našich domovov
stali malé wellness centrá a ráta sa všetko,
čo spríjemní a hlavne navonia pobyt doma.
Koľko je zrazu wellness produktov, že?
A ako veľmi sme sa zamilovali do ranného
voňavého sprchovania a večerného
kúpeľa, lebo veď kam by už len človek
išiel. Na boom kúpeľovej kozmetiky
zareagovala aj PUPA Milano a zahádzala
nás voňavým šťavnatým ovocím. Už

Dokonalá a prirodzená lícenka z tejto
palety je terapeutická záležitosť. Usmejte
sa, naneste na vystúpené body lícnych
kostí a znova sa usmejte :)

(a všetci ďalší homewellnesáci)

ste niekedy ochutnali granátové jablko?
Nevieme si vybrať, lebo sprcháče a telové
mlieka s výťažkom z avokáda, papáje či
bergamotu v šikovnej sviežej taštičke sú
skrátka sympatické.
Prečo ich milujeme? Nostalgia. Komu sa po
covide začne vracať čuch a prvé, čo zacíti,
je vyššie spomenutý bergamot, ten si tento
zážitok bude pamätať :)

Predajňu PUPA nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.

VIANOCE 2021
Nechajte sa okúzliť našou
zázračnou záhradou,
v ktorej nič nie je nemožné!

Užasnuté zvieratká sledujú, ako sa im pred očami odohráva
radostné predstavenie. Strom prekypujúci životom odkrýva skryté
prekvapenia. Konáre sa ohýbajú pod černicami poprášenými
cukrom a pomarančmi v čokoláde. Z listov stromu visia pestré
hortenzie. Zlatistý artičok rozptyľuje kúzelný prášok a vytvára
v záhrade iskrivú atmosféru. Nechajte sa tento rok opät pohltiť
neobyčajným svetom rastlinnej kozmetiky Yves Rocher.

Pomaranč
v čokoláde
Šťavnatá sladká vôňa
pomaranča v čokoláde.
DELIKÁTNA, KRÉMOVÁ
A PODMANIVÁ KOLEKCIA

Sladká
černica

Lahodná prírodná vôňa
sladkých černíc.
PODMANIVÁ SLADKÁ KOLEKCIA

Výnimočné sviatočné
obdobie v Starbucks

Vianočné sviatky sú za rohom a sviatočná atmosféra dorazila už aj do Starbucks.
Originálne zimné nápoje tento rok opäť doplnili ponuku, ktorá priam charakterizuje
chuť Vianoc a vychutnať si ich môžete z ikonických vianočných pohárov a,
samozrejme, aj z Reusable Red Cup-u. Tých, ktorí sa už nevedia dočkať sviatkov,
určite poteší návrat obľúbeného Gingerbread Latte a Toffee Nut Latte, milovníkov
čokolády aj horúca novinka Salted Caramel Hot Chocolate.

Obľúbené vianočné nápoje Starbucks nemôžu
chýbať ani pri tohtoročných sviatkoch. Užite si
jedinečnú atmosféru v Starbucks a zohrejte sa
napríklad ikonickým Gingerbread Latte. To v sebe
ukrýva chuť čerstvo upečených vianočných perníčkov
s espressom a horúcim mliekom. Alebo dajte
prednosť ďalšej vianočnej klasike – Toffee Nut Latte.
Jeho bohatá krémová chuť sladkých karameliek
v kombinácii s praženými orieškami, espressom
a horúcim mliekom zahreje každého milovníka
kávy. Oba vianočné nápoje si môžete vychutnať aj
v ľadovej verzii ako Frappuccino a tento rok dokonca
aj v úplne vegánskej verzii s mliečnou alternatívou
a vegánskou šľahačkou.
Tých, ktorí dávajú pred kávou prednosť radšej
čokoláde, v tomto roku určite poteší novinka
v podobe Salted Caramel Hot Chocolate. Spojenie
mlieka s príchuťou slaného karamelu a Mocha sirupu
doplnené o poriadnu porciu šľahačky s karamelovým
drizzle poteší každý maškrtný jazýček.
S vianočnou sezónou do kaviarní dorazila aj
vianočná ponuka zrnkových káv, s ktorými
si môžete vychutnať sviatočnú atmosféru
Starbucks aj u vás doma. Na všetkých tak čaká
nielen obľúbená limitovaná ponuka zrnkovej
kávy Christmas Blend, ale tento rok aj novinka
v podobe Christmas Blonde Roast a limitovaná
ponuka kávových kapsúl.
Zrnková káva Christmas Blend je kombináciou zŕn Sumatry,
dozretých k dokonalosti, a tmavo pražených zŕn z Papuy-Novej
Guiney, Guatemaly a Kolumbie. Chuť tejto kávy je bohatá,
robustná a lákavá a je poctou pocitu tepla, ktoré nás v tomto
ročnom období obklopuje. S tónmi byliniek, korenia na pečenie
a čokoládovou chuťou je každý dúšok pozvánkou k pocitu
zázraku sezóny.
Novinka Christmas Blonde Roast sa vyznačuje výraznou
chuťou a je ideálna na oslavu. Kombinuje v sebe zrná zo
Západnej Jávy a Papuy-Novej Guiney pre ich bylinkovú
sladkosť podobnú javoru, s etiópskou kávou pro jej jasné tóny
citrusov a kandizovanej nuansy fíg. Káva je svetlo pražená,
aby poskytla drevitú arómu a jemnú chuť so správnym množstvom sezónneho korenia.
Ak preferujete jednoduchú domácu prípravu svojich obľúbených kávových nápojov prostredníctvom kapsúl, určite musíte
vyskúšať limitované vianočné novinky v kaviarňach Starbucks.
Do ponuky kávových kapsúl STARBUCKS BY NESPRESSO
pribudla v tomto roku limitovaná káva Holiday Blend, s ktorou
si v pohodlí domova vytvoríte tú pravú vianočnú atmosféru.
Druhou novinkou sú kávové kapsuly Dolce Gusto s príchuťou
ikonického Toffee Nut Latte, ktoré si tak budete môcť vychutnať
so svojimi blízkymi aj počas domácich sviatočných chvíľ.
Nenechajte si tento rok ujsť Vianoce v Starbucks, príďte si
vychutnať jedinečnú sviatočnú atmosféru a nezabudnite,
že všetky nápoje si môžete nechať pripraviť aj do vlastného
pohára, vďaka čomu nielen pomôžete chrániť prírodu ale tiež
ušetríte 0,30 €. Užite si vianočnú atmosféru v Starbucks!

Predajňu STARBUCKS nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Keď vonia
celý dom

Len si to predstavte. Vianočka
bez nervov, špajdlí a telefónu
opretého o kávovar, do ktorého
ťukáte rukou zaprášenou
od múky. S Youtube vraj zvládne
zapletanie naozaj každý, ale čo
ak nemáme čas na experimenty?
Ono je totiž vianočka aj bez
zapletania celkom sústo.
Tescoma je na vašej strane, milé
zaneprázdnené. Keramická forma DELÍCIA
vám pomôže položiť na stôl vynikajúcu
domácu vianočku. Bez splietania a vrkočov.
Dobrá ona bude, lebo ak sa spoja najlepšie
suroviny a vaša šikovnosť, nemôže to
dopadnúť inak ako voňavo. O krásu sa
zase postará keramická forma DELÍCIA.
Je krásna a masívna s hrubými stenami,
ktoré zaručia rovnomerné prepečenie.
Nič sa nikde neprilepí a jediné, čo budete
musieť urobiť, je vyklopiť ju a pocukrovať.
Vianoce sú za rohom, pozrite sa do
komory, aby ste sa uistili, že máte všetko,
čo vaša PRVÁ vianočka bez námahy
potrebuje.
Pozháňajte: 30 g droždia, 80 g krupicového
cukru, 500 g veľmi kvalitnej hladkej či
polohrubej múky, štipku soli, 1 vanilkový
cukor, pol lyžičky sušenej citrónovej kôry,
200 ml vlažného mlieka, 100 g masla,
rozpusteného a vlažného, 2 žĺtky, 50 g
hrozienok, 50 g lúpaných mandlí, 1 bielok,
práškový cukor na posypanie

Ide sa na vec:

Z droždia, lyžičky cukru, lyžice múky
a polovice vlažného mlieka pripravte
kvások. Trvá to asi 10 minút. Medzitým
do veľkej misy preosejte múku a pridajte
cukor, vanilkový cukor, soľ, kôru a ak
chcete, tak aj muškátový oriešok. Len
štipku.

Doprostred múky urobte jamku, vlejte
kvások, pridajte zvyšné mlieko, žĺtky,
a maslo. Najprv vymiešajte vareškou,
a keď už vareška tuhé cesto nezvláda,
mieste rukou. Keď sa cesto drobí, pridajte
trošku mlieka. Pokračujte na doske, cesto
hneťte aspoň 10 minút, na konci by malo
byť hladké a pružné, nesmie sa lepiť
k podložke. Snažte sa nepodsypávať
ho veľkým množstvom múky. Z cesta
vytvarujte guľu, prikryte ju utierkou
a nechajte v teple kysnúť asi hodinu. Keď
čas uplynie, už cesto len jemne prepracujte
a zapracujte doň omyté vopred namočené
hrozienka a mandle. Keramickú formu
DELÍCIA vymažte maslom alebo olejom
v spreji DELÍCIA, šupnite do nej cesto
a nechajte opäť kysnúť. Po hodine vložte
do rúry vyhriatej na 180 stupňov. Po piatich
minútach teplotu stiahnite na 150 stupňov
a trištvrte hodinu dopekajte. Vyklopiť.
Pocukrovať a fotiť. Instagram nepočká :)

•

•

cesto poriadne prepracovať, nestačí
zmiešať suroviny, hniesť ho aj
pootĺkať, odreagujte sa,
postarajte sa, aby cesto pri kysnutí
neosychalo, prekryte ho fóliou.

Naša vianočná pekáreň odporúča

Silikónové podložky na cesto DELÍCIA.
Drevo je fajn, ale toto je vychytávka, ktorú
by vám schválila aj tá najtradičnejšia
babička. Podložka je hygienická, vybavená
stupnicou na presné meranie, prilieha
k stolu, cesto sa k nej nelepí. Po použití ju
stačí zrolovať, zopnúť klipsou a zabudnúť
na ňu až do ďalšieho pečenia.

Vianočkový sprievodca

Nehľadajte do nemoty ten pravý recept,
o ten až tak nejde. Dokonalá vianočka
podľa odborníkov vznikne vtedy, keď
porozumiete surovinám a cestu, ktoré vám
rastie v miske a viete, že potrebujete:
• dobrú múku, čo znamená nie hocijakú
hladkú alebo hocijakú polohrubú,
ale múku s dostatkom lepku. Teda
„dvojnulku“ alebo výberovú.
• tradičné droždie (Fala, francúzske
droždie, je skvelé, ale nie na vianočku).
...a okrem toho je dôležité aj:
•
•

pridať do cesta najskôr všetko tekuté
a tuk až nakoniec,
nebáť sa netradičných korenín, stačí
trošku, naše prababky pridávali aj
aníz aj trošku muškátového oriešku
či nového korenia (s tým fakt
primerane),

Svoje voňavé linecké alebo jednohubky
či ovocie ponúkajte na trojposchodovej
etažérke GUSTITO. Ozaj, aj vy niekedy
kúpite darček, ktorý sa vám tak páči, že
ho rozbalíte a používate, takže nakoniec
musíte ísť na nákupy znova? Lebo aj my!

Zdroj: Jana Florentýna Zatloukalová:
Jana Florentýna Zatloukalová

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

Najkúzelnejšie obdobie roku je priamo pred nami
a značka Intimissimi si opäť získava pozornosť novou
kolekciou, ktorá oslovuje krásu vo všetkým formách
a podobách a je tak ideálnym darčekom pre niekoho
blízkeho alebo i ako pranie pre samú seba.
Zvodné sety spodného prádla sa vyznačujú odvážne jemnými
priehľadnými detailmi a súhrou prepletených popruhov, všetko
v klasickej čiernej farbe, zvodnej červenej a trblietavej zlatej.
Trojuholníková podprsenka a brazílske nohavičky v znamení
zmyselnosti, Silhouette D´Amour body s harmonickou kombináciou

tylu a krajky petit pois, doplnené o vrúbkované lemovanie
a strategické výrezy. Tyl plumentis je stále hviezdou rady Sexy Dot
Com, ktorá obsahuje balconette podprsenku a set nohavičiek –
hodvábne kraje tón v tóne tvoria extrémne elegantný prvok.
Intimissimi rovnako predstavuje aj rad Let´s Shine, vhodný na
nadchádzajúce slávnostné obdobie. Prádlo a body s hlbokým
zadným výstrihom sú dostupné v zlatej verzii alebo v čiernej
klasike. Korzetové šnurovanie, zdobiace krajkovú podprsenku
s vystuženými košíčkami v kombinácii s nohavičkami s vysokým
pásom z radu Something Lacy, navodzuje retro príťažlivosť.

Predajňu INTIMISSIMI nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.

