


Najmagickejšie obdobie roka je tu. Rozprávková atmosféra, krásna 
výzdoba, nákupy darčekov a prípravy na najkrajšie sviatky roka.

Inšpirujte sa výberom vianočných darčekov na nasledujúcich 
stranách a príďte si k nám vybaviť všetko, čo potrebujete.  
Navyše, aj tento rok vám zdarma zabalíme darčeky, ktoré si u nás 
nakúpite. Služba bude prebiehať vo vstupnej hale  
od 6.12. do 23.12. v čase od 14.00 do 19.00 hod.

Predsa váhate a nie ste si istí, aký darček by vašim blízkym urobil 
radosť? Pre tých z vás máme k dispozícii i darčekové poukážky  
v hodnote 20 € alebo 40 €, ktorými nič nepokazíte.  
Zakúpiť si ich môžete na infopulte obchodného centra na prízemí.

Ak ešte nemáte stiahnutú našu vernostnú aplikáciu SPOT, teraz je 
ten správny čas to zmeniť. Za každý nákup u nás získate body,  
ktoré  si môžete vymeniť za skvelé darčeky. Aplikácia je dostupná  
v App store a Google Play.

Radi by sme sa vám takouto formou poďakovali za dôveru v roku 
2022. Budeme sa na vás tešiť aj v nadchádzajúcom roku, kedy  
pre vás pripravujeme novinky či už v podobe novootvorených 
prevádzok alebo akcií v obchodnom centre.  
Máte sa určite na čo tešiť. 

Pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších  
a úspešný nový rok 2023!
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Móda

Už sa nám 
pozlátko ligoce

Spojte NEfarby. Lebo o čiernej a bielej sa hovorí buď to, že sú to 
základné farby, alebo, že sú to nefarby. Čierno-biele spojenia majú 
veľa tvárí. V zimnej sezóne stavte na večne aktuálny, hoci aj dávno 
objavený efekt šachovnice. Rozbite monolit čiernych šiat tým, že 
si pod ne vezmete bielu košeľu. Alebo nech sú na čiernej košeli 
biele len manžety a golier. Čierne šortky s bielym sakom (a k dlhým 
nohám na podpätkoch)? Tiež skvelá voľba.

Až nad koleno. Sú luxusné, sú zvodné a populárne! Čižmy nad 
kolená sú opäť hitom. Nie, nepáčia sa každej a nie každá má 
na ne odvahu, pretože sú až príliš prepojené s kultom Pretty 
Woman, ale to, že sú magnetom pre oči a veľkým módnym 
pokušením, im neuprieme. S príchodom jesennej a zimnej sezóny 
skrátka vždy zasvietia v kampaniach čižmy nad koleno – ako sexi 
závan 90. rokov. Vypasované kožené, voľnejšie kožené, a aktuálne 
dokonca aj z denimu. Na prelome rokov 2022/2023 už nejde o to 
ČI, ale skôr AKÉ. Lebo výber je bohatý! Pre milovníčky klasiky 
je naj klasický strih a jednoliata farba – sivá, hnedá, žltá, alebo 
aj všetkých klasík klasika, čierna s vysokým leskom. Komfort 
ponúkajú modely na plochej podrážke a úplne najväčší komfort 
zase tie, ktoré majú masívnu platformu. 

Blue velvet. David Lynch (áno, ten film a ten song) by s farbami 
nešpekuloval a hlasoval by za modrú, ale my veru špekulovať 
môžeme. Kúskov ušitých zo zamatu či z materiálov, ktoré 
sa na hebučký zamat úspešne hrajú, je teraz na výber dosť. 
Do počasia ani ryba, ani rak alebo do teplej zimy, je zamat ako 
stvorený. So zamatovým sakom sýtej farby zvládnete poradu 
aj večierok. Cez deň ohreje rovnako ako sveter a na večer len 
vymeníte spodnú vrstvu – napríklad rolák – za saténový top, 
k nemu sako a nezabudnúť na doplnky, ktoré outfitu požičajú wow 
efekt. Máme na mysli zlato, ako inak. 

Neprehliadnuteľný korzet je tu. Už nie ako spodná bielizeň, 
v ktorej žena nemohla dýchať, ale neprekážalo jej to, lebo vyzerala 
úchvatne. Ale ako dominantný doplnok, ktorý sa hrdo a okato nosí 
pod oblečením či ako navrchnejšia vrstva outfitu. Korzety hlásia 
veľký návrat. Upúta, nenásilne vytvaruje siluetu a najmä zaujme.  

S trendom pánskych oversized nohavíc sa dá krásne vybabrať 
a nevyzerať oversized úplne celá. Veľkorysú šírku proporčne 
vyvážte priliehavým rolákom. Nízke ženy urobia dobre, ak budú 
nohavice a rolák ladiť tón v tóne. 

Veď je to župan! Ak vám kabáty čoraz viac pripomínajú presne 
ten kúsok odevu, v ktorom otvárame dvere kuriérom alebo sa 
v ňom špacírujeme po wellnessoch, máte skvelý postreh. Ešte 
nedávno sa nosili kostýmy s vrchnými dielmi nápadne podobnými 
pyžamovému kabátiku alebo domácemu kimonu. To už je, zdá sa, 
preč. Ale návrhári sa s nočnými a lounge prvkami hrajú ďalej. Nie 
a nie prestať. Privítajme županoidné kabáty previazané opaskom.  

A keď už sme pri pyžamách, prihovárame sa aj za saténové 
nohavice a saténové tepláky. Nesmierne variabilný kúsok. 
Vezmite si k nim tričko či tielko a vznikne príjemný denný outfit. 
Doplňte kontrastnú mikinu či kardigán a ste pripravená zareagovať 
na telefonát priateľky a vyraziť do mesta na rýchlu kávu. Alebo 
otvoriť dvere návšteve bez toho, aby ste sa museli prezliekať. 
Tak by to bolo vlastne ideálne. Nemať doma nič, v čom by ste sa 
ostýchali otvoriť dvere návšteve. Vyťahaným, neforemným kúskom 
s dierou dajme zbohom a doprajme si navzájom to potešenie vidieť 
sa doma v tom, čo nám pristane. Alternatív k outfitu tepláky/tričko 
je veľa. Kde ich hľadať? V predajniach so spodnou bielizňou sa 
pristavme pri stojanoch so šatami. Práve značky, ktoré vyrábajú 
spodné kúsky, mávajú v ponuke pružné dámske šaty. Aj priliehavé, 
aj voľné a padavé. K tomu ponožky či podkolienky, svetrík a ste 
ako v bavlnke. A ešte k tomu dosť sexi. 

Ale čo my? Sezóna vysokého lesku klope na okno.  
Zapáľme sviečky, zažnime svetielka a potom sa postarajme, aby 

sme aj my sami vyzerali slávnostne. Áno, aj doma. 
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01 Hodvábne saténové nohavice Evergreen  – INTIMISSIMI – 69,90 €
02  Sako v pánskom strihu z hodvábneho saténu Evergreen  – INTIMISSIMI – 89,90 €
03  Balkonetová podprsenka Sofia Pretty Iconic – INTIMISSIMI – 35,90 €
04  Brazílske nohavičky v štýle 80. rokov Pretty Iconic – INTIMISSIMI – 12,90 €
05  Dámska nočná košieľka Darling Spotlight  – HUMANIC – 54,95 €
06  Priehľadné trblietavé krátke ponožky s bodkami a mašľou – Calzedonia – 6,00 €
07  UGG Členkové topánky- Classic Ultra Mini – Office Shoes  – 159,95 € 
08  Skinny termo legíny v motorkárskom štýle – Calzedonia – 39,95 €
09  Furla Moon Compact trifold peňaženka čierna – CUBE – 115,00 €
10  Furla Opportunity Mini Tote hnedá kabelka– CUBE – 255,00 €

11  Šatka Metropolis Mini Bandeau 6x100 Modrá  – CUBE – 65,00 €
12  Pletený pulóver – Lindex – 49,99 € 
13  Pánska bunda Molyd New Navy  – Alpine Pro  – 138,99 €
14  Topánky Trail brown – Bushman – 199,90 €
15  Taška Hawk brown – Bushman – 111,90 €
16  Čiapka Eisbär Trop Skipool – Intersport – 54,99 €
17  Čiapka Eisbär Star Pompon SP – Intersport – 59,99 €
18 Pánske nohavice Cabul – Alpine Pro – 58,99 €
19 Pánska mikina Shallow Water – QuickSilver – 109,99 €
20 Pánske ochranné lyžiarske rukavice McKINLEY Morell – Intersport – 39,99 €

21  Diár Srdce ženy 2023 – Panta Rhei  – 21,00 €
22  Paletka očných tieňov   – Douglas  – 13,99 €
23  Kúpeľová sada “sweet winter” – Douglas– 10,00 €
24 Riasenkový set – Douglas – 16,90 €
25 Baterka Flash black – BUSHMAN – 27,90 €
26 Hugo Boss parfum (100 ml) – Fann – 113,00 €
27  Yves Saint Laurent Black Opium Illicit Green  

parfumovaná voda (75 ml) – Fann – 118,00 €
28  Pánske protišmykové ponožky s vianočným motívom  

Mickey Mouse Family – Calzedonia – 9,00 €
29  Hnedé UGG papuče – Office Shoes  – 109,95 €
30  Tradičný ručný mlynček na kávu Hari – Tchibo  – 39,99 €
31  Párty ALIAS ženy vs. muži spoločenská hra – Albi – 21,99 €
32 Velúrová mikina so srnkami – LINDEX – 19,99€

33 Velúrové legíny so srnkami – LINDEX – 17,99 €
34  Trojbalenie detských protišmykových ponožiek  

so zvieratkami – LINDEX – 8,99 €
35  Kreatívna súprava Trrrdelník – Albi – 31,99 €
36  Janko a Marienka detská kooperatívna hra  – Albi – 16,49 €
37 Moje prvé zvieratká knižočka + puzzle  – Panta Rhei  – 14,99 €
38  Moje prvé slová knižočka + puzzle  – Panta Rhei  – 14,99 €
39  Šaty s krátkymi rukávmi zo zamatu s narušenou štruktúrou – LINDEX – 24,99 €
40  Plyšové palčiaky s medvedím motívom – LINDEX – 9,99 €
41  Plyšová čiapka s uškami a výšivkou – LINDEX – 12,99 €
42 Termoska v tvare tučniaka  – Albi – 19,99 €
43  Biela narodeninová náladová sova – Dormeo – 24,99 € 
44  Zavinovacie body s dlhými rukávmi a zimnou krajinkou  – LINDEX – 12,99 €
45  Zavinovacie body s vianočnou potlačou – LINDEX – 12,99€
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Kúzelná atmosféra

Príbeh tohtoročnej vianočnej 
kolekcie Douglas nás prenesie 
do kúzelnej atmosféry 
vianočného trhu. Len tam nájdete 
tie najkrajšie darčeky pre svoju 
milovanú rodinu a priateľov. 
Objavte drobné darčeky aj bohaté 
darčekové sety v luxusnom 
vianočnom dizajne, takže ich 
ani nebudete musieť baliť 
do vianočného papiera. Čo by 
urobilo radosť vám?

Set štetcov v púzdre 
Douglas

cena: 29,90 €

Adventný kalendár 
DOUGLAS
24 kozmetických darčekov v hodnote 
64,90 €. Pre držiteľov Douglas karty 

za zvýhodnenú cenu. Kalendár obsahuje 
produkty značky Estée Lauder, Zoeva, 
Hugo Boss, Starskin, Ariana Grande 
a mnoho ďalších.

Skráťte si čakane na Vianoce s našimi 
exkluzívnymi adventnými kalendármi 
DOUGLAS plnými tých najobľúbenejších 
produktov. Čo okienko, to skvelé beauty 
prekvapenie!

Glam Palette 
je dokonalým pomocníkom pre kompletné 
nalíčenie: s 56 očnými tieňmi, tromi 
púdrami na obočie, mini riasenkou a kajal 
ceruzkou môžete vytvoriť úchvatný pohľad, 
7 rúžov vykúzli zvodný vzhľad vašich pier. 
Tri lícenky, dva kontúrovacie púdre 
a štyri rozjasňovače šikovne podčiarknu 

vašu individuálnu krásu a vďaka štetcu 
na lícenku a duo aplikátoru je nanášanie 
produktov hračkou! Inšpirujte sa 
návodom v krabičke a vytvorte s paletkou 
nespočetné množstvo lookov!

cena: 29,90 €

Adventný kalendár Beauty  
a Make-up

Adventný kalendár v sebe skrýva 24 
kozmetických produktov či doplnkov 
na líčenie a starostlivosť, ktoré potešia vás 
aj Vašich blízkych! Otvorte každý deň jedno 
políčko až do Štedrého večera a tešte sa tak 
z celého vianočného mesiaca, viac druhov.

cena: 34,90 € 

Adventný kalendár pre pánov
Mužská záležitosť, aj vaša drahá polovička 
si zaslúži svoj Adventný kalendár, v ktorom 
nájde všetko, čo potrebuje.

cena: 34,90 € 

Adventný kalendár 

cena: 34,90 € 

Wellnes set
obsahuje čelenku, ponožky, hydratačnú 
gélovú masku a sheet masku. Zabudnite 
na predvianočný stres a doprajte sebe 
alebo vašim blízkym wellnes balíček, ktorý 
určite ocenia. 

cena: 25,90 € 

Adventný kalendár Luxury 

cena: 54,90 € 

Set sviečok – Douglas
Obsahuje 3 druhy – ginger and honey, 
santalwood and vanilla, apple and 
cinnamon

Aromatické vône upokojujú myseľ 
a premenia každé miesto na dokonalú oázu. 
Nič nedokáže podporiť vianočnú atmosféru 
ako plápolajúci plameň sviečky.

cena: 12,90 € 

Sprchové gely radu Douglas 
Home Spa

cena: 16,90 €

Set starostlivosti o pleť 
rady Douglas Skin Focus, obsahuje 
rozjasňujúci krém, masku a toner. Dodáva 
pleti prejasnenie, obsahuje vitamín C, 
zanecháva pleť krásnu a hydratovanú. 

cena: 32,90 € 

Vianočný set špirály Oh Yes! 
Lashes a ceruzky na oči

OH YES! LASHES riasenka 
z kolekcie Douglas 
kombinuje mimoriadne 
účinky make-upu s 99 % 
prírodným a úplne 
vegánskym čistým zložením. 
Dokonalá zmes hladkých 
voskov vytvára krémovú 
textúru, ktorá sa veľmi ľahko 
nanáša – aj na tie najkratšie 

riasy vďaka jemnej kefke all-in-one.
Každá jednotlivá riasa je zaliata 
intenzívnou čiernou farbou. Dodáva 
predlženie a objem: dych vyrážajúci vzhľad 
vydrží až 36 hodín.
Zostáva povedať jediné: OH ÁNO!

cena: 16,90 €

Vianočný set lakov 
na nechty

Vianoce sú obdobím večierkov, osláv 
a slávnostných chvíľ. Stavte na dokonalú 
manikúru, kde budu vaše nechty vaším 
doplnkom!

cena: 25,90 € 

Vianočný set 
špirály
cena: 16,90 € 

Kozmetický set v taštičke
Obsahuje špirálu, ceruzku na oči a paletku 
očných tienov. Skvelý pomocník aj 
na cestovanie. 

cena: 26,90 € 

 
Set Douglas masiek

Obsahuje hydratačnú masku v tube a tri 
jednorázové masky pre dokonalý vzhľad. 

cena: 16,90 € 

VIANOČNÁ  
DOUGLAS COLLECTION 

Predajňu DOUGLAS nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.



S príchodom jesene sa dni 
skracujú, noci predlžujú 

a slnečných lúčov ubúda.  
Aj keď december možno 

nie je váš obľúbený mesiac, 
náladu vám určite zlepšia 

úžasné a mäkučké módne 
kúsky z dielne s.Oliver,  

ktoré vás potešia svojím 
kvalitným materiálom 

a príjemne zahrejú.

Ružová už dávno nie je len dominanciou jarných 
kolekcií. s.Oliver ju zaradil do „horúcich“ jesenných 

a zimných noviniek. Ešte ju vo svojom šatníku 
nemáte? Rozhodne by ste to mali skúsiť! Dodá vám 

nehu i nevinnosť a oživí outfit, ktorý má v sychravom 
počasí tendenciu skĺznuť k nevýrazným a tmavým 

farbám. Veselšie kombinácie prinesú lepšiu náladu 
do sychravých dní tak nositeľke, ako aj okoliu. 

V ponuke nájdete široké vlnené nohavice, ktoré 
zvýraznia váš pás a krásne predĺžia nohy. Ak máte 

rady pohodlie, nepochybne vás potešia úpletové 
alebo mikinové šaty a dlhý hrejivý kardigán. 

V prípade, že ružová nepatrí k vašim favoritom 
a uprednostňujete klasiku v podobe tmavomodrej 

a sivej, rozhodne ich neváhajte kombinovať. Siahnite 
po dokonale padnúcom dvojradovom saku alebo 

károvanom kostýme so sukňou a krátkym kabátikom. 
Určite si zamilujete aj hrejivý rolák a zvonové rifle. 
Milovníčky elegancie ocenia aj kombináciu čiernej 

a béžovej, ktoré povýšia každý outfit o úroveň vyššie. 
Pre tie odvážnejšie je v ponuke nádherný nohavicový 
kostým červenej farby, lebo jeden červený kostým by 

mala mať v šatníku každá žena. 

Zima nemusí byť šedivá
alebo

Šedivá zima? Zahaľte sa do farieb

Predajňu S.OLIVER nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Počasie vás nezaskočí, ak 
siahnete po pohodlnej páperovej 

bunde, ktorá vás ochráni pred 
zimou, vetrom a dažďom. Ak 

k nej zvolíte sveter s výstrihom 
do V a klasické džínsy, budete 

pripravené nielen na prechádzku, 
ale pokojne aj na stretnutie 

s kamarátkou pri káve. 

A čo s večerom? Ak sa chystáte 
na rande, spoločenskú udalosť 

alebo len s kamarátkou na pohár 
dobrého vína a chcete vyzerať 

dokonale, siahnite po flitrovaných 
minišatách, hodvábnom tope 

na ramienka s čipkou alebo 
dlhých šatách v štýle kombiné. 
Okrem dámskej kolekcie však 

nájdete v ponuke s.Oliver v OC 
Mlyny v Nitre aj úžasné kúsky 
z pánskej a detskej kolekcie. 

Stačí si vybrať. Tešíme sa 
na vašu návštevu. 
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Ružová už dávno nie je len dominanciou jarných kolekcií
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Knižné tipy na darčeky

Vianočný 
únik
Sarah Morgan

romantická beletria
Pre Christy 
Sullivanovú 
to mal byť 
dokonalý 
vianočný 
darček – výlet 
snov 
do Laponska 
s rodinou 
a s najbližšou 
priateľkou Alix. 
No Christy zrazu 
čelí manželskej 
kríze, a tak 

zúfalo potrebuje stráviť čas osamote 
s manželom Sebom. Riešenie? 
Na plánovaný výlet do Laponska Christinu 
dcéru vezmú Alix spolu so Sebovým 
najlepším priateľom Zacom a na Štedrý deň 
sa tam všetci stretnú.

Alix by pre Christy spravila všetko na svete, 
lenže Christin plán na záchranu Vianoc sa 
stáva skúškou ich priateľstva. Najmä preto, 
lebo medzi Alix a Zacom to škrípe. Pod 
romantickou polárnou žiarou sa zároveň 
odhaľujú dávne rodinné tajomstvá. Nájdu 
Christy a Alix odvahu bojovať o vzťahy, 
o ktoré stoja? Podarí sa im zachrániť vzácny 
dar priateľstva?

18,90 €

Nemilosrdný 
šampionát
Ross Brawn, Adam Parr

nonfiction

Nemilosrdný 
šampionát je 
kniha o Formule 
1, aká tu 
ešte nebola. 
Analyzuje svet 
F1 do hĺbky, 
odhaľuje jeho 
fungovanie 
a pútavo 
približuje, ako 
sa v tomto 
športe dá dostať 

na absolútny vrchol.

Ross Brawn bol štyri desaťročia jedným 
z najúspešnejších technických riaditeľov 
a šéfov tímov F1. Viedol stajne Benetton, 
Ferrari, Honda, Mercedes aj vlastnú Brawn 
GP. Z jazdcov ako Michael Schumacher, 
Jenson Button či Lewis Hamilton urobil 
svetových šampiónov. Táto fascinujúca 
kniha vznikla ako rozhovor Brawna 
s Adamom Parrom, ktorý bol päť rokov 
generálnym riaditeľom a potom predsedom 
predstavenstva tímu Williams. Nadšenci 
F1 sa v nej dozvedia všetko o neúprosnej 
súťaživosti, absolútnej túžbe po víťazstve, 
ako aj o večných bojoch s Berniem 
Ecclestonom.

„Ross Brawn zažil v F1 všetko. Majstrovské 
tituly, ale aj krach, nemilosrdné intrigy 
a smrteľné nehody. Pri čítaní budete mať 
pocit, že sedí oproti vám a prezrádza všetky 
svoje geniálne ťahy. Formulová biblia!“

Števo Eisele, komentátor F1

19,99 €

Kniha noci
Holly Black

fantasy
Vo svete Charlie 
Hallovej môžete 
zmeniť svoj 
tieň – len tak pre 
zábavu alebo 
z kozmetických 
dôvodov – , ale 
aj zvýšiť jeho 
moc a vplyv. 
Dokonca 
môžete zmeniť 
svoje pocity 
a spomienky, 

ale manipulácia s tieňmi niečo stojí, niekedy 
dokonca celé hodiny a dni vášho života. 
Váš tieň v sebe ukrýva všetko, čo má zostať 
ukryté – vaše druhé ja, ktoré má občas svoj 
vlastný život.

Atlas ciest 
a bádateľov
Isabel Minhos Martins

pre deti
Knižka pre 
všetkých malých 
objaviteľov 
na ceste 
za spoznávaním 
veľkého sveta.

Pred niekoľkými 
storočiami 
sme nepoznali 
hranice Zeme 

a mnohé časti sveta existovali izolovane, 
bez prepojenia s ostatnými. Nemali sme 
poznatky o rôznych územiach a rastlinných 
či živočíšnych druhoch, ani o iných ľuďoch 
či kultúrach. Ak sme chceli spoznať svet, 
museli sme sa vydať na cesty. Na oslovi, 
na ťave, loďou alebo pešo sme sa vypravili 
do neznáma a vracali sa s nezvyčajnými 
novinkami o iných kútoch sveta.

Cesty mníchov, botanikov, obchodníkov, 
námorníkov i umelcov významne prispeli 
k tomu, aby sme lepšie spoznali Zem 
a dozvedeli sa o iných ľuďoch. Títo 
cestovatelia z rôznych čias i miest 
sú hlavnými postavami tejto knihy, 
kde nechýbajú mapy a veľa, veľa 
dobrodružstiev.

Kniha získala v roku 2019 hlavnú cenu 
Raggazzi Award Medzinárodného veľtrhu 
detských kníh v Bologni v kategórii 
non-fiction.

22,90 €

Búrlivá krv - 
Cormoran 
Strike 5
Robert Galbraith

detektívky, trilery, horory

Počas rodinnej 
návštevy 
v Cornwalle 
oslovia 
súkromného 
detektíva 
Cormorana 
Strikea, aby sa 
pozrel na prípad 
zmiznutia 
Margot 

Bamboroughovej z roku 1974. Strike sa 
nikdy predtým nepustil do odloženého 
prípadu a jeho šance na úspech sú viac než 
mizivé. Aj napriek tomu sa však rozhodne, 
že jeden prípad navyše jeho detektívnej 
agentúre nijako neublíži. Jeho partnerku 
Robin Ellacottovú okrem detektívnej práce 
ťaží nepekný rozvod a zároveň sa snaží 
dešifrovať city, ktoré prechováva  
k Strikeovi.

29,90 €

Osudné 
svedectvo 
(Erika Fosterová 7)

Robert Bryndza

detektívky, trilery, horory
Detektív 
šéfinšpektor 
Erika Fosterová 
sa počas 
večernej 
prechádzky 
v okolí svojho 
nového domu 
v Blackheath 
ocitne na mieste 
činu. Brutálne 
zavraždenou 
ženou je Vicky 

Clarkeová, ktorá mala svoj vlastný podcast 
o skutočných zločinoch.

Po tom, čo sa Erika pripojí k vyšetrovaniu 
prípadu, zistí, že Vicky pracovala na novej 
epizóde podcastu o sexuálnom predátorovi. 
Jeho slabosťou boli mladé študentky v okolí 
južného Londýna, a než sa k nim uprostred 
noci vlámal, vždy ich najprv dlho sledoval.

Keď Erika zistí, že všetky Vickine poznámky 
a zvukové nahrávky z jej bytu v dobe jej 
vraždy záhadne zmizli, začína jej byť jasné, 
že Vicky musela byť len krok od zistenia 
totožnosti útočníka, ktorý ju zrejme 
zavraždil, aby ho neodhalila.

Náhle však prichádza šok a Erika musí 
prehodnotiť všetko, čo si do tej doby 
o Vicky myslela a vedela. S obmedzeným 
množstvom indícií a len s minimom dôkazov 
potrebuje nájsť vraha skôr, než znovu udrie.

18,99 €

Churchill. 
Předurčen 
osudem
Andrew Roberts

biografia

Tento 
jednosvazkový 
životopis je 
v britských 
médiích 
hodnocen 
jako jedna 
z nejlepších 
prací o Winstonu 
Churchillovi, 
státníkovi 
známém 
především díky 

působení ve funkci ministerského předsedy 
Velké Británie za druhé světové války.

Okolo  
sveta 5: 
Na potulkách v čase, 
keď sa zastavil svet

Martin Navrátil

biografie

V poradí piata 
Martinova kniha 
mapuje jeho 
cesty viac-menej 
v období, 
keď sa celou 
planétou valila 
pandemická 
vlna a neskôr 
jej dozvuky. 
Na niekoľko 
mesiacov sa 

čas akoby zastavil, a chvíľu to vyzeralo, 
že s cestovaním bude na dlhšie obdobie 
koniec. Ale tak ako sa svet na mnohých 
miestach zatvoril, na iných sa nečakane 
otvoril a Martinovi sa naskytla príležitosť 
vycestovať do tých najzvláštnejších kútov 
sveta. Okrem destinácií ako Irak, Afganistan 
a Stredoafrická republika sa pozrieme aj 
do najväčšieho slumu na vode v Nigérii, 
v Izraeli sa ocitneme na politicky a vojensky 
rozhorúčených teritóriách, v Grónsku 
zvedie Martin sám so sebou (a s prírodou) 
malý trekový súboj a nazrieme aj do troch 
netypických štátov Južnej Ameriky – okrem 
iného do Francúzskej Guayany, kde 
sa cvičia cudzinecké légie a kde ešte 
donedávna fungovala krutá väznica známa 
zo slávneho románu Motýľ. Novinkou je, 
že na konci každej kapitoly nájdete QR 
kód, ktorý vás buď prepojí na krátke videá 
o danej krajine či oblasti, alebo sa dozviete 
cestovateľské rady, ktorými sa Martin riadi.

21,99 €

Predajňu PANTA RHEI nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Charlie je drobná podvodníčka, pracuje 
ako barmanka a najmä sa snaží udržiavať 
si odstup od mocného a nebezpečného 
podsvetia, v ktorom sa obchoduje s tieňmi. 
Keď sa však vráti hrôzostrašná postava 
z minulosti, jej život sa obráti naruby. 
Budúcnosť zrazu vyzerá prinajlepšom 
neistá – a prinajhoršom žiadna. Charlie je 
rozhodnutá prežiť, a tak sa vrhá do víru 
tajomstiev a vrážd, čím si proti sebe poštve 
dvojníkov, nepredvídateľných miliardárov, 
zlodejov tieňov a dokonca aj vlastnú 
sestru – tí všetci totiž zúfalo túžia ovládať 
tieňovú mágiu.

16,95 €

Autor Andrew Roberts patří už dlouhou 
dobu k nejvýznamnějším anglicky píšícím 
historikům. Při přípravě knihy bohatě 
využil nově zpřístupněné dokumenty, 
které byly dřívějším autorům nedostupné. 
Nejvýznamnější z nich je soukromý deník, 
který si vedl král Jiří VI. během druhé 
světové války a s jehož využitím udělila 
Robertsovi souhlas královna Alžběta II..

70,03 €
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AVATAR: CESTA VODY
2D Atmos, 3D, 2D so slovenskými titulkami a dabingom
S napätím očakávané pokračovanie najziskovejšieho filmu všetkých čias od štúdia 20th 
Century Studios a režiséra Jamesa Camerona Avatar: Cesta vody. Vizuálne ohromujúcou 
a strhujúcou akciou vtiahne Cameron diváka späť do úžasného sveta Pandory, vďaka čomu 
pôjde o filmový zážitok najvyššej intenzity. Dej sa odohráva po uplynutí viac ako desiatich 
rokov od udalostí z prvého filmu. Avatar: Cesta vody prináša príbeh rodiny Sullyovcov (Jakea, 
Neytiri a ich detí). Sledujeme hrozby, ktorým rodina čelí, odhodlanie, s ktorým si jej členovia 
poskytujú pomoc, zápasy o prežitie i tragédie, ktoré ich zasiahnu.
Réžia: James Cameron
Hrajú: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Jemaine 
Clement, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Bailey Bass, Michelle Yeoh

15. december 2022

FORTUNOVA 
HRA
2D so slovenskými titulkami
V akčnej komédii Fortunova hra 
musí špeciálny agent Orson Fortune 
(Jason Statham) zabrániť predaju 
smrtiacej modernej technológie, ktorú 
ovláda miliardár a zbrojný maklér 
Greg Simmonds (Hugh Grant). 
Hoci Fortune najradšej pracuje 
sám, tentokrát musí do tímu prijať 
niekoľko ďalších špičkových agentov 
(Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy 
Malone) a jedného veľmi špeciálneho 
človeka – hollywoodsku filmovú 
hviezdu, Dannyho Francesca (Josh 
Hartnett).
Réžia: Guy Ritchie
Hrajú: Jason Statham, Hugh 
Grant, Cary Elwes, Josh Hartnett, 
Aubrey Plaza

M3GAN
2D so slovenskými titulkami
M3GAN je zázrak umelej inteligencie. 
Navrhla ju Gemma, geniálna autorka 
robotov z hračkárskej spoločnosti. 
M3GAN dokáže počúvať, pozorovať, 
učiť sa. Gemma sa stane pestúnkou 
a náhradným rodičom svojej osirelej 
malej netere Cady. Pod silným 
tlakom v práci sa preto rozhodne 
spojiť Cady so svojím prototypom 
bábikou M3GAN. Toto rozhodnutie má 
nepredstaviteľné dôsledky.
Réžia: Gerard Johnstone
Hrajú: Allison Williams, Violet 
McGraw, Ronny Chieng, Brian 
Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori 
Dungey, Stephane Garneau-Monten

BABYLON
2D so slovenskými titulkami
Damien Chazelle nakrútil film 
Babylon o vzostupoch aj pádoch 
hrdinov filmárskeho šialenstva 
v dekadentnom Hollywoode 
dvadsiatych rokov minulého storočia. 
Nemé filmy ustupujú zvukovým a ich 
herci aj tvorcovia sa tomu snažia 
prispôsobiť. Nie všetkým táto zmena 
vyhovuje. V hlavných úlohách sa 
predstavia Margot Robbieová  
a Brad Pitt.
Réžia: Damien Chazelle
Hrajú: Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva, Jean Smart, Jovan 
Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, 
Lukas Haas, Olivia Hamilton, 
Tobey Maguire, Max Minghella, 
Rory Scovel, Katherine Waterston, 
Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, 
Ethan Suplee, Samara Weaving, 
Olivia Wilde

WHITNEY 
HOUSTON:  

I WANNA DANCE  
WITH SOMEBODY

2D Atmos, 2D so slovenskými 
titulkami

Film je emotívnou a srdcervúcou 
oslavou života jedinečnej 

a nezabudnuteľnej Whitney 
Houstonovej, jednej z najúspešnejších 

speváčok v histórii pop music. 
Snímka nás prevedie životom, 

kariérou a veľkolepými vystúpeniami 
s najobľúbenejšími hitmi 

nezabudnuteľnej Whitney Houstonovej.
Réžia: Kasi Lemmons

Hrajú: Naomi Ackie, Stanley Tucci, 
Ashton Sanders, Tamara Tunie, 

Nafessa Williams, and Clarke Peters

PERINBABA A DVA SVETY 2D
Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. 
Na svojej púti sa často dostáva na rázcestie a musí si vybrať, ktorou cestou 
sa vydá. A každé rozhodnutie, či už dobré, alebo zlé, mu zmení život. Lukáš 
sa na úteku pred hladom a ľudskou zlobou spriatelí s malým psíkom Uchom, 
a tak sa začína všedný príbeh plný dobrodružstiev. Ocitne sa vo svete, 
po ktorom túžil, ale ktorý je plný prekážok. Dostane šancu získať kráľovstvo 
i princeznú, ale musí sa rozhodnúť – bohatstvo ale bo láska. Nakoniec dá 
Perinbaba Lukášovi možnosť, aby sám napravil, čo pokazil, a nedal šancu 
Zubatej. A tak sa Lukáš so svojím psím kamarátom predsa len ocitne vo 
svete, ktorý si vysníval, i keď je to vlastne svet skutočný…
Réžia: Juraj Jakubisko
Hrajú: Lukáš Frlajs, Valéria Frištik, Ivan Romančík st., René Štúr, 
Sabina Skalická, Daniel Nekonečný, Petra Vančíková, Ľubomír 
Paulovič, Andrea Verešová, Giulietta MasinaKino Mlyny Cinemas nájdete v OC MLYNY 

Nitra na 2. poschodí.

22. december 2022 22. december 2022

KOCÚR  
V ČIŽMÁCH: 
POSLEDNÉ ŽELANIE
2D so slovenským dabingom
Kocúr v čižmách zisťuje, že jeho vášeň 
pre dobrodružstvo si vybrala svoju daň: 
prišiel už o osem zo svojich deviatich 
životov. Vydáva sa teda na výpravu, 
aby získal späť svojich deväť životov 
a našiel bájne Posledné želanie.
Réžia: Joel Crawford
V sl. znení: Dušan Szabó, Soňa 
Norisová, Štefan Martinovič, 
Romana Orlická, Kamila Magálová, 
Matúš Krátky, Ján Greššo, Ondrej 
Kaprálik, Pavol Plevčík, Martin 
Mňahončák, Jeanette Švoňavská, 
Štefan Richtárek

ŠIALENÁ NOC
2D so slovenskými titulkami
Tím elitných žoldnierov sa na Štedrý večer 
vláme do sídla bohatej rodiny a zajme všetkých 
ako rukojemníkov. Zloduchovia však nie sú 
pripravení na nečakaného bojovníka: na scéne 
je Santa Claus, ktorý je pripravený postaviť sa 
im na odpor.
Réžia: Tommy Wirkola
Hrajú: David Harbour, John Leguizamo, 
Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder, 
Edi Patterson, Beverly D’Angelo

6. december 2022
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Novinky DAB

Inscenácia Nevesta 
alebo Zdá sa, že 
hrmí ponúkne 
príbeh mladej 
židovskej dievčiny, 
ktorý je pretkávaný 
autentickými 
príbehmi
Hra vznikla na motívy poviedky Nevesta od Ladislava 
Grosmana, ktorý je tiež autorom literárnej predlohy 
oscarového filmu Obchod na korze. Inscenáciu 
pripravujú mladí tvorcovia v rámci spolupráce 
Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre s Vysokou 
školou múzických umení. Premiéra inscenácie je 
naplánovaná na 20. januára 2023 v Štúdiu DAB.
Inscenácia Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí ponúka príbeh mladej 
sebavedomej židovskej dievčiny Lízele z Grosmanovej poviedky, 
pretkávaný autentickými príbehmi oral history, ktoré zozbierali 

pamäťové inštitúcie a organizácie. Jedným z nich je aj osud 
autorovej manželky Edity Grosmanovej, ktorá bola v prvom 
transporte židovských dievčat zo Slovenska. Neskôr priznala, že jej 
príbeh inšpiroval manžela k napísaniu poviedky Nevesta.

Pripravovaná hra je odsúdením rôznych podôb a dôsledkov 
antisemitizmu, no prináša aj silnú ženskú tému. „Je to inscenácia 
o osudoch židovských dievčat a celý dej sa odohráva tesne pred 
ich transportmi. Ukazuje príbehy ľudí v malom meste, ktorých život 
je poznačený prichádzajúcou hrozbou. Tej sa snaží uniknúť aj naša 
hlavná hrdinka a ďalšie dievčatá. To im, žiaľ, nevyjde. Napriek tomu 
Grosmanova predloha nie je iba tragická. Je z veľkej časti aj vtipná. 
On v tom malom mestečku vytvára panoptikum rôznych ľudí, ktorí 
majú svoje dobré i zlé vlastnosti a z nich často pramení aj humor,“ 
uviedla autorka a režisérka inscenácie Martina Havierová.

„Pre mňa je najdôležitejší Grosmanov poetický jazyk, ktorý používa 
na opis tragiky a osudovosti. Dokáže ním vystihnúť to tušenie 
i emócie, ktoré tragédii predchádzajú. Je to veľmi silný nástroj,“ 
doplnil dramaturg inscenácie Andrej Purkart.

Diváci uvidia príbeh, ktorý odhalí život, tradície a vzťahy vnútri 
židovskej komunity, ale aj vzťahy majoritnej spoločnosti k židovskej 
menšine v období Slovenského štátu. Hovorí o neľudských 
zákonoch, o malých úradníčkoch, o mašinérii transportov, 
o spoločnosti, ktorá dopustila poníženie človeka a o ľuďoch 
zmietaných zlobou. „Inscenácia obsahuje aj reálne výpovede žien, 
ktoré boli v prvom transporte. V texte sa tiež objavujú listy rabínov 
Jozefovi Tisovi, sú tam niektoré z Tisových prejavov z obdobia 
Slovenského štátu. Sú to všetko autentické materiály,“ vysvetlila 
Martina Havierová.

Židovská Nitra
DAB pripravuje v súvislosti s uvedením inscenácie Nevesta 
alebo Zdá sa, že hrmí výstavu o živote židovskej komunity v Nitre 
od začiatku 20. storočia po koniec 2. svetovej vojny. Dobové 
fotografie zo židovskej štvrte Párovce, známi židovskí podnikatelia 
a architekti, plagáty a vývesné štíty židovských podnikov 
a židovských spolkov, ale najmä materiály dokumentujúce udalosti 
v Nitre po vydaní židovského kódexu. DAB pripravuje výstavu 
v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Mestom Nitra pri 
príležitosti premiéry inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí.

Príďte sa na Silvestra zabaviť do divadla s muzikálom 
Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Divadlo Andreja Bagara ponúkne svojim divákom aj tento rok slávnostné silvestrovské 
predstavenie. Koniec roka 2022 môžete v divadle osláviť návštevou obľúbeného 

výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť o 16.00 hod. vo Veľkej sále DAB.
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Ako na Nordic Walking bez prváckych 
chýb? 
Povieme. Ale najprv máme veľa dobrých 
správ: NW je celoročný šport pre každého. 
Aj pre človeka, ktorý nikdy predtým 
nešportoval, aj pre iných, ktorí sa síce 
aktívne hýbali, ale teraz im kĺby nedovolia 
behať a skákať. Od detí až po seniorov. 
Tým, že pri chôdzi s paličkami zapájate 
aj vrchnú časť tela, dohromady asi 650 
svalov, efektívnejšie pálite kalórie. Pracujú 
nielen nohy, hoci sa to tak na prvý pohľad 
môže zdať. Intenzívny pohyb rúk uvádza 
do pohybu svaly chrbta a hrude. Zabrať 
dostávajú vnútorné svaly okolo držiace 
chrbticu. Ďakuje srdce, pridávajú sa pľúca. 

Nordic Walking je bezpečný a finančne 
nenáročný, lebo jediné, čo potrebujete, 
je niečo na seba, palice a chuť vykročiť. 
S tým prvým a druhým v poradí vám radi 
pomôžeme. Poďme si najprv… 

Vybrať správne palice
Ako na to? Ľahké. Hoďte si do kalkulačky 
svoju výšku v centimetroch a vynásobte 
ju číslom 0,68. Dostanete vhodnú výšku 
palíc. Ak však máte problémy s ramenným 
kĺbom alebo krčnou chrbticou, kúpte 
si paličky nižšie o jeden diel. A keď sa 
s vaším číslom ocitnete niekde „medzi“ 

a predsa si chcete vybrať z toho, čo váš 
obchod ponúka, neurobíte chybu, ak si 
skrátka vyberiete paličku s takou výškou, 
pri ktorej vaša ruka s palicou zviera pravý 
uhol. Paličky s nastaviteľnou dĺžkou? OK, 
ale jednodielne by mali byť prvou voľbou 
pred skladacími, pretože najlepšie tlmia 
nárazy. Oveľa zásadnejšie než dilema 
„skladacie či jednodielne“ je však to, aby 
ste mali doma palice určené na NW (čím 
viac karbónu, tým lepšie), teda nie trekové 
palice na turistiku v horách, ktoré majú 
namiesto rukavičky, pevne pripevnenej 
k palici, pútko. Palice na Nord Walking 
majú pevnejšie pútko objímajúce celú dlaň, 
tenšiu rúčku, gumené násadky na špicoch 
a sú ľahšie. 

Ako chodiť správne 
Ideálne je dať si poradiť od inštruktora – 
niekedy stačí iba jedna lekcia a ste 
v obraze, chodíte efektívne, neubližujete 
si zbytočne, dýchate tak, ako sa pri NW 
má. Ideálne sú však tri lekcie. Po nich už 
chodíte bez toho, aby ste si zaťažovali 
hlavu technikou. Myšlienky plynú, myseľ 
sa čistí a dostávate to, čo každý potrebuje 
najviac, dokonalý relax. To, či chodíte 
správne, si môžete skúsiť overiť aj sami. 
Najčastejšou chybou začiatočníkov je to, 
ak ich paličky počas chôdze ostávajú pred 

telom a ruka sa nedostáva do zapaženia. 
Chýb je však viac. A tak radšej oslovte 
profíkov – z Youtube sa Nord Walkingu 
nepriučíte. 

Máte ďalšie otázky? Sem s nimi
Kde môžem Nordic walking skúšať? 
Všade. Najlepšie v prírode, ale ak tá nie 
je na dosah, vyberte sa na nábrežie alebo 
do parku. Výnimkou je len nebezpečný 
terén. Máme aj konkrétnu radu. Sledujte 
FB Nord Walking Nitra a pridajte sa k tým, 
ktorí týmto športom žijú. Kurzy prebiehajú 
v parku na Sihoti.  

Čo si obuť a obliecť? 
Najlepšie tenisky určené na behanie 
a oblečenie, v ktorom sa môžete voľne 
hýbať, spotiť a rýchlo schne. V zimnom 
období pridajte rukavice a na dlhšie výlety 
sa vyzbrojte ľadvinkou, do ktorej sa vojde 
fľaša s nápojom. Alternatívou je batoh 
s bedrovým a hrudným popruhom. 

Naozaj to funguje na zhadzovanie 
nadbytočných kíl? Veď chodiť môžem 
aj naprázdno…
Áno, funguje. V porovnaní s obyčajnou 
rýchlou chôdzou môžete pri Nord Walkingu 
spáliť o 40 % – 60 % viac energie. Overené. 
Len treba NW prevádzkovať správne. 

Začíname so 
severskou chôdzou

Predajňu INTERSPORT nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na 2. poschodí.

Nordicwalking palice 
McKinley Impulse 2.0

Bežecké rukavice 
Energetics Magic Tip IV 

Salomon XA 
Nekoma GTX 
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Nová cyklotrasa prepojila 
Nitru s Dražovcami

Cyklotrasa Dobrotka

Cyklotrasu Dobrotka požehnal biskup Viliam Judák, 
ktorý je sám vášnivým cyklistom. Krátko po jej 
oficiálnom otvorení vysadol na bicykel a celý úsek 
od parku až do Dražoviec si prešiel na bicykli.
 
Spod Nitrianskeho hradu až k Dražovskému kostolíku sa od konca 
októbra dostaneme pohodlne a bezpečne. Nová cyklotrasa v tejto 
lokalite prepojila centrum Nitry s priemyselným parkom Sever 
a mestskou časťou Dražovce.

Bezpečné spojenie z mesta do Dražoviec
Táto cyklotrasa nie je iba rekreačná, využívať ju môžu obyvatelia 
Dražoviec na ceste za prácou alebo službami. 

Mestom vybudovaná cyklotrasa do Dražoviec sa začína pri vstupe 
do areálu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Končí sa 
na začiatku existujúcej cyklotrasy v rámci priemyselného parku. 
Záverečných takmer sto metrov novovybudovanej trasy nadväzuje 
na už existujúci úsek cyklotrasy a ide až po most cez vodný tok 
Dobrotka v Dražovciach, kde sa križuje s Kultúrnou ulicou.

Nová cyklotrasa je umiestnená na hrádzi pozdĺž potoka Dobrotka 
vo vzdialenosti pol metra až meter od brehovej čiary. Na trase 
po hrádzi sa nachádza celkom 16 smerových oblúkov. Výsledná 
šírka v celom úseku je tri metre, po oboch stranách je lemovaná 
betónovými cestnými obrubníkmi.

Celková suma diela je 409 040 eur aj s DPH, z toho 247 000 eur 
mesto získalo z Integrovaného operačného programu.

Cyklotrás bude v Nitre 
pribúdať
Mesto Nitra nebuduje cyklotrasy iba 
kvôli rekreácii. Nové trasy vznikajú aj 
preto, aby ľudia mohli bicykel využívať 
na cestu do práce, za zábavou alebo pri 
vybavovačkách v meste. Cyklisti totiž 
výrazne odľahčia dopravu v upchatom 
centre mesta, znížia hluk a prispejú 
k čistejšiemu vzduchu, nehovoriac 
o podpore vlastného zdravia.

„Presun na bicykli sa pri zhusťujúcej 
premávke stáva do vzdialenosti 1,5 
kilometra dokonca často aj najrýchlejším 
spôsobom dopravy. Pre ilustráciu: jeden 

a pol kilometra je práve veľkosť celého 
centra Nitry alebo vzdialenosť z Chrenovej 
do centra mesta. Zo spodnej časti 
Klokočiny do centra Nitry sú približne iba 
dva kilometre. Od 1. januára môžete jazdu 
na bicykli dokonca pohodlne kombinovať 
s prepravou v MHD,“ povedal Ivan Janček, 
expert na dopravu z Odboru dopravy 
na Mestskom úrade v Nitre.

Mesto už dlhší čas avizuje, že pre 
samosprávu je prioritou chodec, cyklista 
a až potom niekto, kto na presun po meste 
využíva auto. Používanie bicykla aj mimo 
športovania pritom nie je nič revolučné. 
„Mnohé vyspelé mestá v zahraničí 
vsádzajú práve na tento druh dopravy 

a dobre vedia, prečo. Aj my v Nitre 
sa chceme radiť k vyspelým mestám, 
preto má u nás cyklodoprava zelenú, 
podporujeme ju všetkými desiatimi. 
K rozvoju cyklodopravy, samozrejme, 
patrí kvalitná cyklistická infraštruktúra, aby 
sa cyklisti presúvali pohodlne a hlavne 
bezpečne. V Nitre preto robíme všetko 
preto, aby sme vznik siete cyklotrás 
a cyklochodníkov rozširovali a v tomto 
trende mienime pokračovať,“ povedal 
primátor Nitry Marek Hattas.

Tomáš Holúbek
Foto: Roman Oravec, Michal Hrivnák
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Sviatočné kolekcie od Yves Rocher 

Pokiaľ sa chcete v predvianočnom 
zhone na chvíľu zastaviť a dopriať 
si chvíľu len pre seba, sme 
presvedčení, že si zamilujete 
limitované sviatočné kolekcie 
od Yves Rocher s vôňou vanilky, 
krémových mandlí alebo 
šťavnatých brusníc. Na výber 
je sprchovací gél, tekuté mydlo 
na ruky, gélové peelingy alebo 
parfumovaná sviečka. Vďaka 
týmto produktom bude váš relax 
dokonalý.

Vianočné oslavy i relaxácia
Produkty z limitovanej edície Mandľové pohladenie vás 
okúzlia svojou krémovou vôňou, ktorá pomôže oddať sa pokoju 
a zabudnúť na okolitý stres. Napustite si horúcu vaňu, zapáľte 
vonnú sviečku a prevoňajte svoj domov mandľami!

 Pokiaľ máte radšej ovocnejšie vône, nechajte sa zlákať 
iskrivou a radostnou vôňou Šťavnatých brusníc. Vychutnajte si 
atmosféru Vianoc, ktorá na vás dýchne pri relaxácii s produktmi 
Yves Rocher, obsahujúcich veľký podiel prírodných zložiek.

Vanilkové rožky
Viete si predstaviť viac ikonické vianočné pečenie ako prípravu 
vanilkových rožkov? Vôňa vanilkového cukru je neodmysliteľne 
spojená s Vianocami u babičky a detskou radosťou pri prvom 
pohľade na stromček obklopený darčekmi, a tak trochu 
i tajomstvom. Presne tieto emócie a pocit šťastia vo vás 
prebudí limitovaná edícia My Shiny Vanilla s jemnou a nežnou 
vôňou vanilky. Nadeľte svojim blízkym napríklad sadu toaletnej 
vody a peelingu a ponorte sa spoločne do spomienok.

Krásne, voňavé a, navyše, udržateľné darčeky, ktoré sú šetrné 
k našej pleti i planéte, môžete vyberať online v e-shope yves-
rocher.sk a v kamenných predajniach. Produkty z limitovaných 
edícií Šťavnatá brusnica a Mandľové pohladenie kúpite už 
od 3,29 € a môžete si ich rovno nechať darčekovo zabaliť. 
Potom už stačí položiť ich v správny okamžik pod stromček 
a radovať sa spolu s obdarovaným.

Predajňu YVES ROCHER nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.
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Také praktické. Také úsporné. 

… nechajte ju pracovať. 
Spojte pečenie 
vianočných koláčikov 
s prípravou večere 
a nechajte sporák, 
nech si oddýchne. 
Také praktické.  
Také úsporné. 

Aj v dňoch, keď to v kuchyni vonia najmä 
perníkovým korením, potrebujeme jesť 
niečo ozajstné. Ideálne sú výživné jedlá 
z jedného pekáča, pri ktorých netreba dlho 
stáť, prekvapia jazyk a zahrejú. 

Fenikel, pomaranče a losos
Z chladničky na vás pozerá fľaša plná 
kvalitných olív a fenikel, s ktorým to 
v kuchyni až tak neviete. To poznáme. 
Jeden nápad, kam s tým všetkým, by 
sme tu však mali. Vonia Stredomorím. 

Potrebujeme: 
čerstvého lososa, zhruba 800 g
120 g zelených olív bez kôstok
2 pomaranče
2 ČL hrubozrnnej horčice
kôpor na ozdobu 
2 buľvy feniklu, nakrájané na plátky 
1 červenú cibuľu, nakrájanú na krúžky
500 g zemiakov, umytých a nakrájaných 
na plátky hrubé pol centimetra
3 strúčiky cesnaku nakrájaného na jemné 
plátky
4 lyžice olivového oleja
4 lyžice citrónovej šťavy 
soľ, čierne korenie

Postup:
Rúru rozohrejte na 200 °C. Hlboký plech 
vyložte papierom a naplňte ho feniklom, 
zemiakmi, cibuľou a cesnakom, potom 
pridajte 2 lyžice oleja, 2 lyžice citrónovej 
šťavy, korenie a obsah pekáča poriadne 
rukami poobracajte. Zmes rovnomerne 
rozprestrite a dajte piecť na polhodinu. 

Lososa osušte a kožou dolu ho položte 
na predpečenú zeleninu. Rybu osoľte 
a do pekáča pridajte olivy. Na lososa 
položte plátky pomaranča a pečte ďalších 
zhruba 15 minút. 

2 lyžice oleja zmiešajte s 2 lyžicami 
citrónovej šťavy a horčicou. Zálievku pred 
podávaním nakvapkajte na porcie ryby. 
Ozdobte kôprom. 

Šalát z pečenej tekvice 
hokkaido, s fetou 
a šošovicou 
Kým sa pečie zelenina z predošlého 
receptu, šupnite do rúry aj pekáčik 
s tekvicou. Bude aj šalát! Váš stôl 
zažiari farbami a silou zdravých 
ingrediencií. 

Potrebujeme: 
1 menšie hokkaido
400 g konzervu šošovice uvarenej v pare
150 g fety
1 červenú cibuľu pokrájanú na tenké 
polmesiačiky
olivový olej
čierne korenie 
2 lyžice píniových jadier, krátko nasucho 
opražených
bylinky – hodí sa petržlenová vňať, kôpor 
aj koriander

Dresing: 
100 g fety
2 dcl bieleho jogurtu
4 strúčiky cesnaku
olivový olej 
šťava a kôra z polovice bio citróna

Postup: 
Očistenú a vydlabanú tekvicu nakrájame 
na kocky, ktoré obalíme v oleji, posolíme 
ich, okoreníme a zhruba 20 minút pečieme 
v rúre. 

Suroviny na dresing premiešame v miske, 
s citom osolíme a opäť pridáme čierne 
mleté korenie. 

Servírujeme. Do misky najprv vložíme 
porciu dresingu, na ňu navrstvíme 
šošovicu, tekvicu, rozdrobenú fetu, píniové 
oriešky a nakoniec niečo zelené pre 
zdravie aj na ozdobu. 

Ozdoby zo snehu
Bielky, bielky, všade samé bielky? 
Rozpálenú rúru stlmte na 100°C, 
využite bielky z chladničky a mrazničky 
a usušte si nejaké pusinky. 

Potrebujeme:
8 bielkov izbovej teploty
1 ČL citrónovej šťavy
480 g kryštálového cukru 

Postup: 
Bielky a citrónovú šťavu vložte do misy 
a šľahajte ich tak dlho, až bude sneh 
na lopatkách šľahača zanechávať špičky. 
Potom po lyžiciach pridávajte cukor 
a postupne ho zašľahávajte. 

Na plech vyložený papierom na pečenie 
pomocou cukrárskeho vrecka kreslite tvary 
podľa vlastnej fantázie. Dôležité je nechať 
uprostred otvor. 

Sušte asi dve hodiny. Potom skontrolujte, 
či sa ozdoby dajú bez poškodenia 
odlepiť od plechu. Prevlečte cez ne 
stužky a ozdobte si okná, stromček alebo 
snehobiele pusinky použite pri prestieraní 
štedrovečerného stola. 
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Kreativita a klasika? 

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

Darčeková karta 
CCC dostupná aj 
na Slovensku!
Výhody darčeka, ktorým sa zaručene 
trafíte do vkusu a potrieb obdarovaného, 
si najnovšie môžete dopriať aj v predajni 
CCC. Známa sieť predajní obuvi 
a doplnkov zaradila do portfólia služieb 
zákazníkom novinku – darčekovú kartu. 

Darčeková karta od CCC je pohodlný a štýlový 
spôsob, ako obdarovať svojich najbližších 
či priateľov. V predajni obuvi a doplnkov si 
vďaka nej sami vyberú to, čo zodpovedá 
ich vlastnému vkusu a štýlu. Nemusíte sa 
viac zamýšľať nad tým, či sa vybraný módny 
darček bude obdarovanému páčiť. 

Darčekové karty sú dostupné vo všetkých 
predajniach obuvi CCC. Hodnotu 
darčekových kariet určujete vy – môžete ich 
nabiť v rozmedzí od 10 € až do 500 €. Je len 
na vás, či umožníte obdarovanému vybrať 
si peňaženku, kabelku, batoh, športovú 
tašku, topánky či kompletný outfit zložený zo 
značiek dostupných v CCC. Darčeková karta 
sa vzťahuje na celý sortiment predajní. 

Každý držiteľ darčekovej karty ju môže využiť 
v akejkoľvek predajni CCC na Slovensku, a to 
počas 24 mesiacov od jej nákupu. 

Všetky potrebné informácie o darčekovej 
karte nájdete aj na www.ccc.eu/sk

Kto hovorí, 
že klasika 
je nuda? 
Zima je jedným z najobľúbenejších 
období kreatívcov, ktorí milujú farby, 
vrstvenie a nepotrpia si na horúčavy. 
Zdá sa, že tohtoročná brnkne na tú 
správnu strunu každému, kto nedá 
dopustiť na klasiku.
 
Ako ide dokopy kreativita a klasika? Ide! Klasické topánky nechajú 
vyniknúť akokoľvek tvorivo vyskladaný outfit – a všetky kreatívne 
„klasičky“ tomu veľmi dobre rozumejú a tlieskajú! 

Kreatívnej klasike bude v aktuálnej sezóne kraľovať jedna 
z najobľúbenejších rodinných značiek obuvi – Lasocki. Módnu 
jeseň a zimu otvára táto línia topánok od CCC klasickými strihmi, 
formami a farbami topánok, ktoré výborne sadnú ku každému 
dámskemu, pánskemu i detskému jesennému outfitu. 

Mnohé značky obuvi, aj tie od CCC, v aktuálnej sezóne oslavujú 
divočinu, ktorá charakterizovala módne obdobie prelomu 
deväťdesiatych rokov a milénia. Lasocki sa veľmi príjemne držia 
„pri zemi“ a ulahodia tak celej rodine. 

Keď hľadáte klasické kožené topánky – nájdete ich v najnovšej 
kolekcii. Vysoké jazdecké čižmy či elegantné topánky 
na šnurovanie pre dámy, pánov a deti. Tie z vás, ktoré 
bažia po pekných čižmách, ich nájdu v kolekcii jeseň – zima 
v produktovej línii Lasocki.

Klasické tvary a strihy v spojení s kvalitným spracovaním vám 
zaručia, že kúsky, ktoré si z aktuálnej kolekcie prinesiete domov, vám 
budú robiť módnu i funkčnú radosť ešte niekoľko ďalších sezón.

Malé výhybky? Schválené!
Hoci je ťažiskom aktuálnej kolekcie už toľkokrát spomínaná klasika, v Lasocki sa 
môžete spoľahnúť aj na páry, ktoré rozšíria zreničky fashionistkám. Biele tenisky sú 
jedna vec – to je klasika! No biele vysoké či členkové topánky – to je extravagancia, 
ktorá zaručene rozžiari jesenné ulice. Tie z vás, ktoré bielu až tak nemusia, skočia 
po čiernej klasike, na ktorej žiari netradičná žltá podrážka. Kontrasty a vysoko 
módne bižutérne doplnky samozrejme, nechýbajú ani v najnovšej kolekcii Lasocki. 

Aj vďaka tomu si línia obuvi Lasocki udržiava svoje stabilné miesto v srdciach 
všetkých vekových kategórií a poteší vyznávačov klasiky aj obdivovateľov trendov. 

Najnovšie kolekcie topánok od CCC potešia všetkých milovníkov módy a kvalitnej 
obuvi. S členstvom v Klube CCC bude nakupovanie ešte väčšia zábava – ak ste sa 
zatiaľ členmi nestali, spravte tak ešte pred zimnými rodinnými nákupmi – uvidíte, 
oplatí sa! Kochajte sa a vyberajte na www.ccc.eu/sk, skúšajte priamo v kamenných 
predajniach a užívajte si kvalitu a štýl s množstvom výhod. 
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Nechajte sa inšpirovať a uvidíte, že neoľutujete

Predajňu FAXCOPY nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na 2. poschodí.

na originálne vianočné darčeky,  
s ktorými jednoznačne zabodujete

10 tipov
Možno ešte stále tápete a premýšľate nad tým, akým darčekom 
obdarovať vašich blízkych. Máme pre vás overené tipy 
na personalizované darčeky z vlastných fotografií, ktoré naši zákazníci 
FaxCOPY predajní vyhľadávajú najčastejšie. 

Obraz z vašej fotografie = Fotoobraz
Vylepšite domácnosť svojim blízkym obrazom z vlastnej fotografie. 
Podarujte jedinečný fotoobraz s vašou spoločnou fotografiou, 
super zážitkom či obľúbeným miestom. Doprajte im krásne 
spomienky na očiach každý deň. Žiaden krajší a originálnejší bytový 
doplnok ako fotoobraz nenájdete. Vybrať si môžete z rôznych 
rozmerov a tiež tvarov fotoobrazov.

1. 

Kalendár z vlastných  
fotografií = Fotokalendár
Darujte na Vianoce originálny fotokalendár z vašich najlepších 
fotografií. Fotografie môžete zoradiť napríklad do mesiacov, 
keď došlo k zážitkom a vybrať si môžete aj vyhotovenie, 
ktoré sa vám páči najviac – nástenný fotokalendár na šírku 
alebo výšku, stolový fotokalendár, fotokalendár do vrecka 
či originálnu fotokalendárovú magnetku. Váš vlastný 
fotokalendár môže začínať ktorýmkoľvek mesiacom 
a pokračovať na ďalších 12 mesiacov.

2. 

Hrnček s vlastnou 
potlačou
Urobiť krajšie rána vašim blízkym nie je 
vôbec ťažké. Deň môžu začať s kávou 
či čajom v hrnčeku s venovaním alebo 
vašou spoločnou fotografiou, darovanom 
od vás. Úplne postačí jednoduché 
„Usmej sa“ alebo láskavé „Ľúbim 
ťa“ a deň môže byť hneď krajším 
vďaka originálnemu a praktickému 
vianočnému darčeku, akým hrnček 
s vlastnou potlačou určite je.

3. 

Vankúš alebo návlek 
na vankúš  
s potlačou podľa seba4. 

Predošlé tipy 
na vianočné 
darčeky vás až 
tak nenadchli? 
Stavte na inú 
originalitu – fádnu 
spálňu či 
obývačku 
môžete dotvoriť 
originálnym 
darčekom, vankúšom s vlastnou 
potlačou. Vybrať si môžete štvorcový 
alebo srdiečkový tvar a nechať 
si naň potlačiť napr. venovanie, 
fotografiu či citát o rodine: „Rodina 
je malý svet stvorený veľkou 
láskou.“ Neviete sa rozhodnúť pre 
jednu potlač? Kúpiť si môžete rovno 
aj druhý návlek na vankúš s vlastnou 
potlačou, ktorý budete mať na výmenu.

Magnetka  
z vlastnej fotky = 
Fotomagnetka5. 

Obľubujú vaši blízki magnetky 
a majú ešte nezaplnené miesto 
na chladničke? Darujte im jedinečnú 
fotomagnetku z vašej obľúbenej fotky. 
Magnetky z vlastných fotografií sú 
ideálne ako milý vianočný darček. 
Vybrať si môžete z rôznych druhov 
(drevená, kovová, s rámčekom, či 
bez), veľkostí a tiež tvarov (kruh, 
štvorec, obdĺžnik). Fantázii sa 
medze nekladú.

Puzzle, pexeso, 
domino či sedmové 
karty z vašich 
fotografií

6. 
Máte množstvo fotografií s vašimi blízkymi 
a radi sa hráte? Vytvorte si z vašich najkrajších 
fotiek a spomienok originálne puzzle, domino, 
pexeso alebo sedmové karty. Hry z vlastných 
fotografií sú ideálny darček pod stromček, 
potešia nielen jednotlivca, ale aj celú 
rodinu. Zábava počas dlhých zimných 
večerov môže začať. Tak ktorú hru si vytvoríte 
a zahráte vy?

Mikina s vlastnou potlačou7. Praktický a zároveň originálny vianočný darček? 
Takým je mikina s vlastnou potlačou. Pripravte 
seba a svojich blízkych na chladné dni 
s hrejivou mikinou z francúzskeho froté 
a potlačou podľa seba. Je jedinečná, poteší 
a zahreje. Mikiny môžete zladiť pre celú rodinu 
a na potlač môžete vybrať napr. fotografiu, 
obľúbený motív alebo vtipný citát. Vybrať si 
môžete bielu mikinu alebo máte na výber až 
z 30 ďalších farieb mikín.

Tričko s vlastnou potlačou8. Podarujte na Vianoce originálne tričko s vlastným 
potlačeným motívom, venovaním alebo spoločnou 
fotografiou. Toto tričko sa razom stane 
najobľúbenejším originálnym kúskom v šatníku 
obdarovanej osoby. Vybrať si môžete z rôznych farieb 
a vzorov tričiek, tiež z pánskych, dámskych či detských 
strihov. Ak vám chýba kreativita, nemusíte zúfať, 
vybrať si môžete aj z vopred pripravených motívov pre 
zaľúbených, deti alebo psičkárov.

Sypaný čaj  
v krabičke s vlastnou 
fotografiou  
a venovaním

9. 
Vianočné darčeky pre 
domácich miláčikov  
s gravírovaním alebo 
UV potlačou10.

NÁŠ TIP
Nakúpte vo FaxCOPY do  24. 12. 2022 a za každých 20 € nákupu získate 1 € Faxáč, ktorý môžete použiť ako plnohodnotné platidlo pri ďalšom nákupe.

Môžete sa na  nás spoľahnúť 
Originálne vianočné darčeky s vlastnou potlačou vám radi vyrobíme. Môžete sa na nás obrátiť v predajni FaxCOPY  alebo online cez naše e-shopy:  www.faxcopy.sk alebo  www.darcekyodsrdca.sk. 



30 31

Tipy na darčeky od papiernictva ŠEVT

Novinka : Dizajnové 
utierky na okuliare
extra veľké rozmer: 20 x 30 cm, rôzne motívy,  
v ponuke aj retiazka na okuliare alebo na rúško

Krásne  
plyšové  
pamätníky
96 listov – linajkové 
s jemnou potlačou, formát 
A5, množstvo dizajnov

Darujte pod stromček 
umenie! 
Obrazy „maľovanie podľa čísiel“ – súprava 
obsahuje: číslované plátno napnuté na ráme, 
akrylové farby presne namiešané na váš 
obraz, 3 druhy základných štetcov, úchyty 
na zavesenie

Papiernictvo ŠEVT nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na 2. poschodí.



Predajňu PANDORA nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.
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Darček Pandora povie vašim blízkym veľa

Hovorí im, že ich 
poznáte a rozumiete 

im, že ste si našli čas 
na to, aby ste si vybrali 

darček, ktorý pre nich 
niečo znamená, a že 

vám na nich záleží.

Využite u nás výnimočnú akciu  
na darčekové sety vo výške 20 %

Motívy hviezd a snehových vločiek symbolizujú krásu, 
jedinečnosť a nádej, zatiaľ čo nová škála slávnostných 
vzorov, inšpirovaných sobmi a perníkovými chalúpkami, 

oslavuje radosť zo spoločného trávenia času.

Prichádzajúce sviatky nás pozývajú, aby sme 
obdarovali našich blízkych a obohatili sviatočné 
obdobie trochou lesku. Poďme sa ponoriť hlbšie 

do darčekových súprav, extra trblietok a darčekových 
predmetov, ktoré sú “viac ako len darček”.

Keď darujete šperky Pandora, 
je to viac ako darček

Kolekcia je už aktuálne dostupná 
u nás v predajni PANDORA.

Tešíme sa na vás!



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

Štefánikova 
trieda 
a okolie

Zobor 
a okolie

Svätoplukovo 
námestie, 
Mostná ulica 
a okolie

Piaristická, 
Farská, 
Kupecká 
ulica  
a okolie

Čermáň, sídlisko 
Chrenová a okolie, 
mestské a bývalé 
mestské časti

Kalvária, 
Štefánikova 
trieda 
a okolie

Štúrova, 
Párovská 
ulica a okolie

Jesenského 
ulica, Sihoť, 
Mestský park 
a okolie

Nitriansky 
hrad a okolie




