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Vianočné desatoro  
a jedno šťastnej ženy:

1. Neupraceš – 
nič, čo si si 
nerozhádzala

2. Nenavaríš – nič, 
čo Ti nechutí

3. Neupečieš – 
viac, než zješ

4. Nenakúpiš – 
viac, než na čo 
máš

5. Neobdaríš – 
nikoho, kto si to 
nezaslúži 

6. Nepochváliš – 
nič, čo sa Ti 
nepáči

7. Nenavštíviš – 
nikoho, koho 
nechceš vidieť

8. Nepremárniš – 
ani chvíľku 
zábavy

9. Nepocvičíš – aby 
si si neublížila

10. Nepochudneš – 
ani gram

Nepochybuj – že to 
budú Tvoje najkrajšie 
Vianoce!
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 ianočná  
 kolekcia

H&M prezentuje túto vianočnú sezónu uvoľnenú 
a pôvabnú kolekciu. Niet pochýb o tom, že 
slávnostnú atmosféru už cítiť vo vzduchu.

V
V tejto sviatočnej sezóne vás H&M pozýva, aby ste si mohli 
vychutnať nespočetné radosti zo sezóny vo fiktívnom 
hoteli Mauritz. Režisér Matt Piedmont pripravil šesť mini 
epizód, ktoré sa odohrávajú v neodolateľne útulnom 
alpskom zámku plnom hviezd. 

Dámska kolekcia 
sa zameriava na elegantné 

kúsky, ktoré sú zároveň hravé  
a veľmi pôvabné. Nájdete tam  

sofistikované pyžamové 
kombinácie, elegantné kostýmy, 

romantické zdobené úplety, 
zdobenie perličkami a korálkami 

či zmyselnú spodnú
bielizeň. 



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

Pernilla Wohlfahrt, Design Director H&M hovorí: 
„Vianočná kolekcia H&M je o hravej sofistikovanosti.  
Naša dámska móda je pre mňa zlatým klincom tohto roka, 
s množstvom cool uvoľnených kúskov, s ktorými nebudete 
mať paniku z obliekania sa na party. Pokiaľ ide o pánske 
oblečenie, kolekcia je plná elegantných kúskov a detská 
kolekcia je skutočne fantastická, plná rozprávkových 
motívov. Od kúskov na domáce nosenie až po luxusné party 
kúsky, ide o magickú sezónnu atmosféru.“

Pánska kolekcia je jasne definovaná, v uhľovo čiernej a atramentovo  
modrej farbe. Podstatným kúskom kolekcie sú košele, tentokrát  
v unikátnych printoch, zatiaľ čo úplety sú vykreslené v palete  
klasických jesenných farieb, ako sú červená, bordová či gaštanová. 

Detská kolekcia je rozprávkovým príbehom,  
ktorý je inšpirovaný čarovným lesom.  
Je plná fantastických bytostí, hrdinských postavičiek, 
fascinujúcich tylových sukní pre dievčatá  
a graficky potlačených úpletov pre chlapcov. 
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Užívajte si bavlnené 
Vianoce so Skiny

Hodvábne mäkučké bavlnené pyžamy sú tým 
najmilším darčekom pre tých, na ktorých nám 
najviac záleží. 

Voľnou kombináciou vrchných 
a spodných dielov z kolekcie 

dámskych a pánskych pyžám 
SKINY, HUBER a JOCKEY si 
môže každý zákazník vytvoriť 

svoj originálny vianočný darček.

Pre zákazníkov, ktorí si obľúbili 
americký štýl, sú určené kolekcie 
bielizne a pyžám americkej 
značky JOCKEY. Coolová široká 
guma s logom značky je 
dominantnou v kolekciách 
pánskej aj dámskej bielizne. 
Kolekcia dámskej voľnočasovej 
módy JOCKEY Loungewear 
prekvapí zákazníčky inovatívnym 
štýlom a dizajnérskym 
spracovaním. Pohodlné strihy 
a bavlna najvyššej kvality  
v kombinácii s modalom robia 
z týchto kúskov ideálnych 
spoločníkov na každý deň.

Vo vianočnej
kolekcii sa dizajnérsky 

tím SKINY nechal 
inšpirovať prírodnými 

farbami anglického 
vidieka. Výrazné dezény 

umocňujú pohodlie 
a emóciu. 



7 SKINY TEAM sa teší na ctených  
zákazníkov v OC Mlyny Nitra  
na 1. poschodí pri Panta Rhei.

Páni môžu obdariť svoje milujúce bohyne extravagantnými kúskami 
z kolekcie Sassy Glam od SKINY. Samodržiace pančuchy FALKE 

s čiernou čipkou dotvárajú s touto kolekciou sexi look.

Pre moderných, športovo založených mužov je určená kolekcia Denim 
Selection s typickým jeansovým stehom a denim farbou.

Luxusné dámske a pánske 
ponožky nemeckej značky 
FALKE sú ideálnym 
darčekom pre vašich 
najbližších.  
Hebké materiálové zloženie 
vlny a bavlny vaše nôžky 
zababuší do príjemného 
tepla v chladivom  
zimnom období.

Medzi FALKE zákazníkmi 
je najobľúbenejšia kolekcia 
dámskych a pánskych 
pravo-ľavých ponožiek  
z eko bavlny. 
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imná
rozprávka

Swarovski
Z

Umelecká riaditeľka spoločnosti SWAROVSKI 
Nathalie Colin hovorí o  novej kolekcii: 
„Príroda je nekonečným zdrojom inšpirá-
cie a  v  nej začína aj príbeh novej kolekcie 
SWAROVSKI. Túto zimu vstupujeme do oča-
rujúceho krištáľového lesa – fantastického 
miesta plného oslnivých šperkov a  pôvabov. 
Lesní priatelia: veveričky, líšky sovy, hmyz, 
pavúky, motýle, ako aj kvety a lístie poskytujú 
kolekcii silnú identitu a emocionálny pôvab . 
Vybrala som jemné šperky s rafinovaným pre-
vedením, od nadčasových až po módne, jem-
ných až po odvážne, preto si v kolekcii príde 
na svoje každá dáma.“ 

Kolekcia prináša moderné, všestranné šperky, 
hodinky a  doplnky, ktoré zachytávajú kúzlo 
zimnej sezóny. Jasná farebná paleta bohatých 
zlatých tónov a  intenzívnych tmavomodrých, 
burgundských a zelených odtieňov vyzdvihuje 
pôvab a eleganciu šperkov. V kolekcii nájdete 
symbolické šperky, ktoré sú naďalej hlavným 
trendom v móde a mnohé motívy, ktoré majú 
osobitný význam: motýľ predstavuje transfor-
máciu, nádej a  život, pavúk zobrazuje tajom-
stvo, silu a rast a skarabeus je synonymom pre 
znovuzrodenie a regeneráciu.

Na počesť oslavy očarujúceho sveta prírody – 
SWAROVSKI prináša zimnú kolekciu 
inšpirovanú mystickým rozprávkovým lesom. 



9 Predajňu SWAROVSKI nájdete 
v OC Mlyny Nitra na prízemí.

Zimná kolekcia 
spája príbehy inšpirované 

okúzľujúcimi lesmi, krásnymi 
farbami, krištáľom, kreatívnym 

dizajnom a dokonalým 
spracovaním šperkov, ktoré 
dotvárajú brilantné šperky 

a doplnky určené na to, aby všetky 
ženy na celom  

svete žiarili.
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Divadlo Andreja Bagara (DAB) v  Nitre 
úspešne uviedlo 16. novembra premiéru 
klasickej komédie Dámsky krajčír. Autorom 
druhej inscenácie súčasnej divadelnej sezóny 
je slávny francúzsky autor frašiek Georges 
Feydeau (1862 – 1921), ktorý je považovaný 
za  „kráľa vaudevillu“ a  zakladateľa moder-
ného poňatia situačnej komédie. Jeho hry sú 
plné fantázie, plynú v zvláštne bláznivom až 
hektickom tempe a je pre ne typické dokona-
lé kompozičné vypracovanie. Dámsky krajčír 
je situačná, takzvaná dverová komédia, ktorá 
rozpráva príbeh o doktorovi Moulineauxovi, 
klamárovi a sukničkárovi, ktorý skrýva svoje 
časté nevery pred dôverčivou manželkou 
a  podozrievavou svokrou. Moulineaux 
potrebuje vymyslieť, ako a kde by sa mohol 
venovať svojim tajným schôdzkam, a  tak si 
od priateľa prenajme byt. Netuší však, že je 
to bývalý krajčírsky salón, a tak mu neostáva 
nič iné, iba predstierať, že je dámsky krajčír.

„Je to veľmi slávna hra veľmi slávneho au-
tora. Georges Feydeau patrí nesporne k tým 
najväčším komediografom svetovej drama-
tiky a táto hra patrí k jeho vrcholným die-
lam. My sme ju spracovali spôsobom, ktorý 
je trošku moderný, hlavne v tom vizuálnom 
vyjadrení, a predovšetkým tak, aby sme na-
plnili zámer autora, divadla aj náš a tým je 

zabaviť divákov,“ povedal o inscenácii jej re-
žisér Juraj Bielik. V inscenácii Dámsky kraj-
čír hrajú Tomáš Turek, Juraj Ďuriš, Marián 
Viskup, Tomáš Stopa, Andrea Sabová, Eva 
Pavlíková, Lenka Barilíková, Anna Rakovská 
a Nikolett Dékány. 

D
Novinky z divadla

ivadlo
Andreja Bagara

Divadlo Andreja  
Bagara v Nitre má  
za sebou úspešnú  
komédiu Dámsky  
krajčír
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Začali sme skúšať súčasnú 
francúzsku komédiu Meno

Pozývame vás  
na Silvester  
v divadle stráviť 
posledné chvíle 
roka 2018 v našom 
divadle

Súčasťou divadelnej sezóny s názvom Muži bez hraníc je aj brilantná 
francúzska konverzačná komédia Meno s výborne napísanými dialógmi. 
Predstavuje priateľov patriacich k vyššej strednej vrstve Paríža, ktorých 
deklarované liberálne postoje predsa len narazia na spoločenské predsudky 
a stereotypy. A je otázne, či ostanú priateľmi aj po takejto spoločnej večeri. 
Prehnaná úprimnosť vrcholí vo výbuchoch výčitiek. Mladý režisér Matúš 
Bachynec bude prvýkrát režírovať v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
V komornom obsadení sa predstavia: Barbora Andrešičová, Branislav 
Matuščin, Martin Nahálka, Tomáš Stopa, Andrea Sabová.  
Premiéra sa uskutoční 18. 1. 2019 v Štúdiu DAB v Nitre. 

DAB v Nitre každoročne vždy 
v posledný deň v roku pripravuje pre 
svojich divákov už tradičné oslavy 
konca roka spojené s návštevou 
divadelného predstavenia. Tento 
rok sme pre vás pripravili našu 
úspešnú retrokomédiu z prostredia 
ženských kúpeľov Syna či dcéru? 
Komédia s pesničkami kapely Živica 
ponúka množstvo iskrivých situácií, 
živelnej energie, inteligentného 
humoru, ženského hereckého šarmu 
a bohatej fantázie. Predstavenie sa 
uskutoční 31. decembra o 16.00 
hod. na Veľkej sále DAB v Nitre. 



12

Vianočná 
kolekcia

€ 19,99 

€ 19,99 

€ 19,99 € 12,99 € 12,99 

€ 24,99 

€ 14,99 

€ 9,99 



13Predajňu LINDEX  
nájdete v OC Mlyny  Nitra  
na 1. poschodí.

€ 24,99 

€ 24,99 

€ 12,99 

€ 19,99 

€ 9,99 

€ 49,99 
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LINDEX
čiapka
9,99€

ALBI
interaktívna kniha
14,99€

GEOX
topánky
69,90€

PREDETI.SK
hojdací psík
94,99€

overal
49,99€

LINDEX
rukavice 
14,99€

PROFIMED
zubná kefka s puzdrom

3,40€

IDEXE
košeľa

19,95€
vesta

17,95€

IDEXE
nohavice

17,95€

ponožky
7,99€

H&M
ponožky

9,99€

H&M
dvojbalenie pyžamo

29,99€

GEOX
topánky 
69,90€

VNÍMAVÉ HRAČKY
stavebnica
119€

VNÍMAVÉ  
HRAČKY

plyšová myš
69€

Vianočné tipy
pre chlapcov
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VNÍMAVÉ  
HRAČKY

plyšová myš
69€

LINDEX
bunda
29,99€

GEOX
čižmy
69,90€

ALBI
interaktívna kniha
9,99€

ponožky
9,99€

H&M
ponožky
5,99€

LINDEX
rukavice
9,99€

PROFIMED
detská sonická zubná 
kefka
44,99€

H&M
šaty

14,99€

PREDETI.SK
hracia deka
29,99€

LINDEX
čiapka
14,99€

košeľa 21,95€

IDEXE
legíny
13,95€

H&M
čelenka
3,99€

IDEXE
vesta 25,95€

GEOX
tenisky

64,90€

Vianočné tipy
pre dievčatá
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Najbežnejším a  najobľúbenejším materiálom 
na  výrobu košieľ je bavlna. Za  svoju obľúbenosť 
vďačí hneď niekoľkým faktorom. Je pružná, mäkká 
a veľmi príjemná na dotyk, dobre saje vlhkosť, je 
pevná a dobre sa udržiava. Na druhej strane, môže 
byť pomerne krčivá a menej kvalitné bavlnené lát-
ky majú tendenciu sa „žmolkovať“. Napriek tomu 
je bavlna stále veľmi cenená a na výrobu košieľ či 
blúzok je ideálnym materiálom.

História bavlny siaha ďaleko do minulosti. 
Prvé dôkazy o  jej využívaní pochádzajú 
z  Mexika, kde vedci v  jaskyniach objavili 
stopy po bavlnených vláknach a  textíliách, 
ktoré sa datujú približne do piateho tisícro-
čia pred naším letopočtom. Podobne staré 
informácie o využívaní bavlny sú z oblastí 
Indie, Pakistanu a Egypta. Medzi najstaršie 
písomné zmienky o  bavlne patria slová 
gréckeho historika Herodota z  piateho 
storočia pred naším letopočtom, ktorý sa 
zmieňuje o  existencii stromu v  Ázii, ktorý 
„plodí vlnu krásou a  kvalitou prevyšujúcu 
vlnu tej najlepšej ovce.“ Do  Európy sa ba-
vlna dostala až oveľa neskôr, medzi ôsmym 
a  desiatym storočím nášho letopočtu, a  to 
prostredníctvom Arabov. V  dnešnej dobe 
patrí bavlník k najvýznamnejším plodinám 

pestovaným na  výrobu textilného vlákna. 
V súčasnosti sa spracovaniu bavlny venujú 
vo viac ako osemdesiatich krajinách sveta. 
Bavlník zaberá zhruba 2,5 % obrábanej 
pôdy na  svete. Ročne sa vyprodukuje pri-
bližne 25 miliónov ton bavlny, čo ju radí 
medzi najrozšírenejšie textilné suroviny.

Medzi najväčších producentov bavlny 
patria Čína (6 miliónov ton ročne), India 
(5,5 milióna ton), Spojené štáty americké 
(3,5 milióna ton), Pakistan (2,5 milióna 
ton) a  Brazília (s  ročnou produkciou cca 
1,75 milióna ton). Základom pre bavlnené 
látky a bavlnené úplety je bavlnená priadza. 
Proces získavania priadze z dozretých chu-
máčikov bavlny je relatívne náročný a ešte 
donedávna bol aj veľmi prácny.

Až do polovice minulého storočia sa bavl-
na zbierala ručne. V priebehu 50. rokov sa 
vďaka technickým pokrokom objavili prvé 
kombajny, ktoré boli už od  30. rokov pod 
vedením Johna D. Rusta vyvíjané v  USA. 
Bavlna sa najčastejšie žne v troch zberoch, 
pričom najkvalitnejšia je tá z  druhého 
zberu. Ešte pred samotným zberom sa 
bavlník zbaví lístia pomocou chemických 

defoliantov. Dnešné moderné bavlníkové 
kombajny sú technicky veľmi premysle-
né, bavlnu nielen zožnú, ale súčasne z  nej 
vytvoria aj kompaktný blok. Takýto balík 
sa nazýva modul a  jeho váha sa pohybuje 
približne okolo desať ton.

Proces, pri ktorom vzniká bavlnená pria-
dza, sa nazýva pradenie. V priebehu mno-
hých operácií sa surová bavlna čistí, suší, 
mieša a v záverečnej fáze spriada. Silnejšia 
priadza sa dosahuje tzv. skaním, keď sa nie-
koľko hotových jednoduchých priadzí spojí 
do jednej vzájomným zákrutom.

Rovnako ako vlna, tak aj bavlna má svoje 
číselné označenie. Košele sa bežne vyrába-
jú z bavlnenej látky z dvakrát stáčanej nite 
s číslom priadze 80 alebo 100. Číslo vyššie 
ako 100 už indikuje veľmi jemnú a zároveň 
kvalitnú bavlnenú látku. Naozaj luxusné 
košele majú číslo priadze 120 alebo 140.

Bavlna sa spracováva do  rôznych typov 
tkanín. Existuje ich veľké množstvo, pričom 
každá z nich je vhodná na iné účely. Na vý-
robu košieľ sa najčastejšie používajú tkaniny 
popelín, pique a oxford.

Bavlna
materiál vo vašom 
šatníku

najobľúbenejší

Sprievodca štýlom
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Bavlnený popelín je najbežnejším typom látky, ktorá sa 
používa pri šití pánskych oblekových košieľ. Táto látka, 
ktorej technológia výroby bola v 60. rokoch 20. storočia 
výrazne zdokonalená, je charakteristická svojou jem-
nosťou, mimoriadnu príjemnosťou na  dotyk a  zároveň 
dostatočnou pevnosťou.

Termín pique (po slovensky piké) všeobecne označuje 
látky, ktoré majú vrúbkovanú textúru. Vzhľad pripo-
mína prešívanie, tak vznikol aj názov (piqué znamená 
vo francúzštine prešívaný). Existujú dva základné 
typy pique látky – tkaná a  pletená. Tkaná pique lát-
ka sa začala vyrábať koncom 18. storočia v britskom 
Lancashire a  používala sa predovšetkým na  vysoko 
formálne košele. Vrúbkovaná látka dokázala vsať 
omnoho viac škrobu, a  preto boli košele pevnejšie, 
dobre udržali tvar a  spĺňali vtedajšie požiadavky 
na  formálne oblečenie. V  súčasnej dobe označuje 
termín pique bavlna takmer vždy pletenú bavlnenú 
pique látku, ktorá sa používa predovšetkým na vý-
robu polo tričiek. Bavlnená pletená pique látka je 
pružná vo všetkých smeroch, má vrúbkovaný či 
reliéfny povrch, ktorý je z  oboch strán rovnaký 
(neexistuje lícová a  rubová strana). Vďaka svojej 
vrúbkovanej textúre je výborne vzdušná a jemná 
na dotyk.

Bavlnená látka označovaná termínom oxford je 
charakteristická veľmi jemnou kockovanou tex-
túrou. Tento typ látky sa používa pri košeliach, 
ktoré majú pôsobiť menej formálnym a uvoľne-
nejším dojmom než oblekové košele ušité z ba-
vlneného popelínu. Skvelé vlastnosti v kombi-
nácii s dlhoročnou tradíciou spracovanie robia 
z bavlny jeden z najžiadanejších materiálov. So 
stále narastajúcou obľubou bavlnených látok 
rastú aj nároky na  ich kvalitu. U nás nájdete 
košele z tých najkvalitnejších látok, napríklad 
z najjemnejšej egyptskej bavlny Gizy 87, kto-
rá sa pestuje v delte Nílu. Vyskúšajte si, aké je 
to byť oblečený v tom najlepšom!



— Predajňu Triumph nájdete v OC Mlyny Nitra na prízemí —



19

Kolekcia Triumph
zima 2018
Nostalgická hudba a švajčiarske hory – príbeh kolekcie  
zima 2018 je inšpirovaný ženskou sentimentálnou  
cestou cez švajčiarske Alpy.
Odráža krásu prírody ako aj zimnú párty so starými 
priateľmi, ktorá je ideálnou príležitosťou zažiariť 
a  pretancovať celú noc pod žiarou mesačného 
svitu a  privítať tak novú éru, ktorá nastáva. Táto 
dobrodružná cesta sa odráža v dizajne, farbách aj 
strihoch.

V  kolekcii zima značka Triumph od-
haľuje podmanivú kombináciu pôvabu 
a  zvodných korzetových prvkov, ktoré 
nájdete vo vzrušujúcej sérii Lace-Up 
Spotlight. Jedinečné doplnky okorenia 
vzhľad a  zdôraznia dokonalú ženskú 
siluetu. Voľne kombinovateľné doplnky 

bielizne vytvárajú siluetu presýpacích 
hodín a kontrastná guipure čipka v kom-
binácii s  jemným materiálom sú oslavou 
ženskosti. Séria zahŕňa jemne vystuženú 
podprsenku s odnímateľnými vypchávka-
mi a spolu s korzetom vytvára ohromujúci 
push-in efekt pre neodolateľný dekolt. Ak 
by ste si vzhľad chceli okoreniť ešte viac, 
doplňte set o zoštíhľujúci pás a nohavičky 
Brazilian.

Zvodná, bohato zdobená čipková podpr-
senka s  dekoratívnymi ramienkami  –  nová 
Darling Spotlight je ideálna pre menšie 

veľkosti košíkov. Kosticová, jemne vystuže-
ná braletka krásne obopína a jemne tvaruje 
poprsie. 

Séria Beauty-Full Lace-Up je inšpirovaná 
korzetom a  v  kombinácii s  jemným ma-
teriálom a  kontrastnou guipure čipkou 
zdôrazňuje ženský pôvab. Je špeciálne 
vytvorená pre väčšie veľkosti košíkov, čím 
poskytuje dokonalú podporu a  zároveň 
zvodný vzhľad. Sériu dopĺňajú nohavič-
ky s  vyšším pásom a  menším prekrytím 
v zadnej časti pre ultra-sexy vzhľad.

Lace Up Spotlight
Podprsenka WHPM

Lace Up Spotlight
Zoštíhľujúci pás

Lace Up Spotlight
Nohavičky Brazilian

Darling Spotlight
Podprsenka WHP01

Darling Spotlight
Nohavičky Brazilian

Beauty-Full Lace-Up
Podprsenka WP

Beauty-Full Lace-Up
Nohavičky Midrise Thong
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Kto k nám do Mlynov chodí častejšie, určitě už na prízemí centra za-
registroval ružovú predajňu. Je to zatiaľ najmladší člen stredoeuróp-
skej siete Profimed. Ružová farba tu nie je náhodou. Zdravé ďasná 
sú totiž ružové, a preto keď pred 20 rokmi začali v Českej republike 
vznikať odborné poradne Profimed, špecializujúce sa na profesio-
nálnu starostlivosť o ústnu dutinu, vybrali si ružovú farbu. 

V  Profimede vás prekvapí, koľko produktov majú. Od  tých naj-
menších, ale o  to dôležitejších medzizubných kefiek, cez manu-
álne aj elektrické zubné kefky, zubné pasty svetových prémiových 
značiek, napríklad z  Japonska, Švajčiarska alebo Francúzska, až 
po  ústne sprchy, ktoré sú najmodernejším a  najúčinnejším spô-
sobom čistenia zubov a ďasien. Majú tu jednoducho všetko, čím 
sa dá dosiahnúť krásny úsmev. Vďaka širokej škále produktov 
mnohých značiek dokáže školený predajný tím nájsť vhodné rie-
šenie pre vaše konkrétne potreby, a to i napríklad veľmi špecifické, 
bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s kompromisom. Profimed 
spolupracuje s poprednými európskymi klinikami a lekármi, tovar 
vyberá na najväčších medzinárodných veľtrhoch. Po prísnej kriti-
ke sa na ružový predajný pult dostanú produkty uspokojujúce po-
trebu náročných klientov, rovnako ako tých, ktorí hľadajú riešenie 
na svoje každodenné problémy za rozumnú cenu.

Špenát za zubami? 

To nie!!!
Asi sa to niekedy stalo každému z  nás. 
Rozdávali sme úsmevy na všetky strany 
(alebo len na  jednu stranu, ktorá bola 
práve objektom nášho veľkého záujmu) 
a potom sme pred zrkadlom  zistili, že 
náš úsmev so zvyškami obeda nebol 
vôbec atraktívny. Rovnako tak nie je 
pekné, keď je v medzizubných priesto-
roch plak a zubný kameň, preto je nut-
né pravidelne medzizubné priestory 
čistiť – nedostane sa totiž do  nich 
žiadna zubná kefka. Keď budete me-
dzizubné kefky používať pravidelne, 
výrazne znížite riziko zubného kazu 
a zápalu ďasien. Medzizubné kefky 
TePe vznikli začiatkom deväťde-
siatych rokov.  Iba s minimálnymi 
úpravami sa v rovnakej podobe vy-
rábajú dodnes a predávajú sa v 50 
krajinách sveta. Sú farebne rozlíšené podľa 
veľkosti, s ktorej výberom vám v predajni skúsene pomôžu. Môžete 
si tiež zakúpiť štartovaciu sadu, obsahujúcu všetky veľkosti a  sami 
v pohodlí domova prísť na to, ktorá kefka vám vyhovuje. 

Úsmevom 
proti zamračeným dňom

Malý pomocník, čo 
dokáže veľké veci. TePe, 

medzizubná kefka Original 
0,5 mm a 0,4 mm.

Skoro sa stmieva, ráno vstávame do tmy. 
Hmla, mraky. Nemusíte mať z toho zlú 
náladu, toto obdobie sa dá skvelo využiť 
k tomu, aby sme sa obrátili dovnútra 
ku svojmu ja, a to ako po duševnej, tak 
i fyzickej stránke. A ako vždy platí, 
najlepšie je začať s úsmevom. 



21

Kozmická 
technológia 
z Japonska
K prevencii zubného kazu a ku krásnym 
zdravým zubom prispievajú, samozrej-
me, aj niektoré zubné pasty. Absolútnou 
novinkou, nielen na  Slovensku, ale 
aj  v  Európe sú japonské zubné pasty 
Apadent a Apagard. Ich účinnou zlož-
kou je lekársky hydroxyapatit (zkratka 
„mHAP“), patent vyvinutý NASA. 
Látka mHAP je pre naše telo úplne 
prirodzená, ide totiž o stavebnú zlož-
ku zubnej skloviny. Dokáže na  seba 
behom čistenia naviazať plak a  bak-
térie, zvládne opravy a  vyplnenie 
mikroskopických trhlín na  povrchu 
zubov a  obnovuje demineralizova-
né plochy pod povrchom zubov. 
Posiluje zubnú sklovinu, čím tiež 
výrazne znižuje citlivosť zubov. 
Pasty Apagard a Apadent zabraňujú 
minerálnemu rednutiu skloviny 
a  zvyšujú jej priesvitnosť, po  neja-
kom čase používania sú  tak zuby 
prirodzene biele a lesklé. 

Švajčiarská kvalita
Klasikou v špičkovej starostlivosti o zuby a ďas-
ná sú produkty švajčiarskej značky Swissdent. 
Bieliace pasty Swissdent využívajú extra 
účinné formule, ktoré bielia zuby úplne šetr-
ne. Ich abrazivita je veľmi nízka a predčí tak 
väčšinu bežných šetrných zubných pást. 
Prítomné enzýmy veľmi efektívne odstra-
ňujú proteínovú vrstvu na povrchu zubov, 
teda i zubný plak a vonkajšie zafarbenie. 
Patentované zloženie s  biomimetickou 
mineralizáciou pomáhá v  situáciách, 
kedy dochádza k  odvápneniu skloviny 
(napríklad v  tehotenstve alebo pri 
častej konzumácii veľkého množstva 
kyslých nápojov a  potravín). Zubné 
pasty Swissdent naviac neobsahujú 
SLS (sodium lauryl sulfát), dráždi-
vú a  potenciálne zložku, kterej sa 
vyhýba každý, kto používa kozme-
tiku pre telo i prírodu šetrnejšiu. 

Marvis – ikonické pasty
Taliani si potrpia na dizajn. Dokonca aj zubné 
pasty vyrábajú v  dizajnových tubách evoku-
júcich maliarske farby. Pôvodná receptúra 
pást Marvis s  intenzivnou mätovou chuťou 
sa postupne rozšírila na  7 základných prí-
chutí a  niekoľko ďalších v  limitovaných 
edíciách, jedna zaujímavejšia než druhá. 
Už dávno odzvonilo mätovým pastám. 
Môžete si spestriť ráno sviežim ananásom, 
originálnym jasmínom alebo dokonca 
odvážnym priamo z  talianskej továrne 
na cukrovinky. V zime sa môžete zahaliť 
napríklad do  chuti škorice či zázvoru. 
Tieto krásky by nemali chýbať v kúpeľni 
nikomu s  dobrým vkusom či maškrt-
ným jazýčkom.

 
Ústna sprcha –  
lepšie čistiť  
už ani nejde
Profimed je už 15 rokov exklu-
zívnym predajcom ústnych spŕch 
Waterpik, takže o  nich vie úplne 
všetko. Fungujú na  princípe prú-
du vody, ktorý pulzuje z  trysky 
pod regulovateľným tlakom. Lúč 
prevádza cielený, veľmi intenzív-
ny a  zároveň nedráždivý a  úplne 
bezbolestný výplach (irigáciu) 
všetkých miest v ústnej dutine: aj 
medzizubných priestorov a oblastí 
pod líniou ďasien, ktoré sú zle prí-
stupné inými prostriedkami ústnej 
hygieny. Zatiaľ čo čištením iba me-
chanickou kefkou odstránite pri-
bližne 50 % plaku, ústnou sprchou 
Waterpik sa toto číslo zvyšuje až na 99,9 %. Pomáha nielen ľuďom, 
ktorým sa zuby horšie čistia napríklad preto, že ich majú krivé alebo 
tesne pri sebe. Sprcha je nenahraditeľná v čase nosenia strojčeka, keď 
je čistenie naozaj náročné. Prospieva diabetikom, chorým na para-
dentózu i  tým, ktorí fajčia alebo majú zlé stravovacie návyky (jedia 
veľa sladkého a  pijú často kyslé či kofeinové nápoje alebo červené 
víno). Tohtoročnou novinkou je bieliaca ústna sprcha, kombinujúca 
dôkladné čištenie medzizubných priestorov so  šetrným bielením, 
ktoré vďaka svojej jemnosti môžete využívať každý deň.  

Úsmevom nikdy nič nepokazíte. Ale úsmev môže pokaziť 
čokoľvek: zubné kazy, zubný plak a kameň, pigmentové 

škvrny, začervenalé ďasná. A to by bola škoda. Príďte  
sa poradiť do Profimedu, ako mať úsmev čo najkrajší. 

Uvidíte, že svet bude hneď veselší, pretože úsmev 
a smiech sú nákazlivé! 

Pomoc pri regenerácii 
zubov priamo 

z vesmíru. Apagard, 
zubná pasta Premio 
s hydroxyapatitom.

Žiarivo biely úsmev (nielen)
pre milovníkov kávy a vína. 

Swissdent, bieliaca zubná pasta 
Extreme s nízkou abrazivitou.

Dizajnová vychytávka pre krásny úsmev aj 
kúpeľňu. Marvis, zubná pasta so škoricou 

Cinnamon Mint a zubná pasta s pelendrekom 
Amarelli Licorice Mint.

Ústna sprcha – prístroj, 
ktorý sa veľmi rýchlo stane 
nenahraditeľným vo vašej 

kúpeľni. Waterpik, ústna (zubná) 
sprcha s možnosťou bielenia.   

Whitening Professional WF-05.

Predajňu PROFIMED nájdete  
v OC Mlyny Nitra na prízemí.



NAKUPUJTE
KEDYKOĽVEK

SA VÁM
ZACHCE
C-A.COM
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v OC Mlyny Nitra na  prízemí a 1. poschodí.

Vianočná
kolekcia C&A
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€ 49,00 

€ 29,00 

€ 59,00 

€ 19,00 

€ 29,00 

€ 10,00 

€ 5,00 

€ 99,00 

€ 9,00 

€ 19,00 

€ 29,00 

€ 9,00 € 9,00 

€ 15,00 

€ 8,00 € 9,00 

€ 10,00 

€ 59,00 

€ 7,00 € 7,00 € 9,00 

€ 9,00 
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Vianočné tipy
pre tínedžera

A3 SPORT
topánky
83,60€

CCC
topánky 
34,95€

ROYAL 
PRESS
vodná fajka
50,10€

BEPON
ponožky
39,90€

tenisky
99,95€

QUIKSILVER
ruksak
119,99€

ADIDAS
tepláky
69,95€

GATE
kabát
45,98€

ADIDAS
čiapka

22,95€

mikina
59,95€

lyžiarske okuliare
119,99€

snowboard
429,99€

ALBI
fľaša

22,99€
HRÁČ

PC hra
44,99€

mikina
19,98€

džínsy
25,98€

GATE
čiapka
4,98€

ALBI
spoločenská 

hra
76,99€

GATE

QUIKSILVER
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Vianočné tipy
pre tínedžerku

BEPON
ponožky
22,90€

GUESS
tričko v tube 42€
ruksak 130€
peňaženka
64€

A3 SPORT
topánky
159,90€

CCC
topánky
34,95€

ADIDAS
ľadvinka
39,95€
legíny
29,95€
tenisky
69,95€

GATE
bunda
59,98€

ADIDAS
mikina

59,95€
QUIKSILVER

snowboard
349,99€

lyžiarske okuliare
119,99€

lyžiarska prilba
79,99€

spoločenská hra 25,99€
darčeková kazeta 8,49€

fľaša 17,99€

GATE
šál
12,98€

ALBI
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Horiaca koza (Švédsko)
Symbolom Vianoc v  Škandinávii je koza. 
V  dnešnej dobe sprevádza vianočného 
škriatka pri roznášaní darčekov, v minulosti 
ich nosievala sama, preto po krajine vyras-
tajú menšie či väčšie modely tohto zvieraťa.
Unikátom je slamená, v nadživotnej veľkos-
ti postavená koza v meste Gävle. Stavia sa tu 
už 40 rokov a môže za začiatok prazvláštnej 
(a  ilegálnej) tradície – každoročne sa ju 
vandali pokúšajú podpáliť. Podarilo sa im 
to už takmer 30-krát. Preto je koza strážená 
a  na  to, či sa dožije Vianoc, sa uzatvárajú 
stávky.

Vianočné kura (Japonsko)
Kresťanov je v  Japonsku mizivé percento, 
no Vianoce tu oslavuje viac ľudí, akoby 
ste čakali. Vďaka šikovnosti spoločnosti 
KFC, ktorá pred viac ako 40 rokmi ponúk-
la „dokonalú“ náhradu za  moriaka, jedia 
Japonci na štedrý deň kura zo siete rýchleho 
občerstvenia.

Vianočná pavučina 
(Ukrajina)
Ozdobený vianočný stromček je symbolom 
Vianoc nielen u  nás, ale aj na  Ukrajine. 
Medzi tradičnými dekoráciami, akými sú 
vianočné gule, sa vždy vyníma – alebo teda 
skôr skrýva – jedna netypická. Dekoráciou, 
ktorá má priniesť obyvateľom domu šťastie, 
je, našťastie, umelá pavučina aj s pavúkom.

Skrývanie metly (Nórsko)
Podľa pohanských tradícií v  tejto severskej 
krajine veria, že na vianočný večer z hrobov 
povstanú čarodejnice a zlí duchovia a v do-
mácnostiach ukradnú metly, aby na nich celú 
noc lietali a  páchali zlé veci. Nikto, samo-
zrejme, nechce, aby sa mu na Štedrý (alebo 
ktorýkoľvek iný) deň vlámala do domu stri-
ga, preto metly skrývajú. A  občas dokonca 
vypália varovný výstrel, aby ich odstrašili.

Bosorka, čo nosí darčeky 
(Taliansko)
Talianskym deťom nenosia darčeky Ježiško, 
Mikuláš ani Santa Claus. Tejto úlohy sa tu 

zhostila žena – stará striga Befana, lietajúca 
na metle.Deťom robí radosť v noci z piate-
ho na šiesteho januára. Podobne ako Santa 
vchádza do  domov cez komín. Aj jej deti 
pripravujú občerstvenie, akurát mliekom 
asi pohrdne – viac jej chutí víno.

Do kostola na korčuliach 
(Venezuela)
Na  Vianoce sa chodí do  kostola. To je 
v  niektorých krajinách takou samozrej-
mosťou, ako to, že Zem obieha okolo Slnka. 
V  hlavnom meste Venezuely Caracase si 
z  povinnosti spravili zábavu. Na  omšu sa 
rútia na  kolieskových korčuliach. Nevie 
sa, ako táto zvláštna tradícia vznikla, no 

Netradičné
vianočné zvyky
zo všetkých kútov sveta

Zaujímavosti
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majú na ňu perfektné podmienky. V krajine 
nemrzne, navyše, kvôli korčuľujúcim veria-
cim aj zastavia dopravu.

Caga Tio (Katalánsko)
Caga Tio je duté dekorované „kakajúce“ po-
lienko. S ksichtíkom, končatinami a hlavne 
červenou čiapkou vyzerá ako veľmi zvlášt-
ny vianočný škriatok. A  zvláštna je aj táto 
tradícia – polienko sa zakryje dekou, pod 
ktorou ho deti „kŕmia“. Postupne rastie (ak 
ho rodičia nezabudnú meniť za väčšie). No 
a na Štedrý večer ho obstojí celá rodina, tlčú 
doň a spievajú pieseň, ktorou ho vyzývajú, 
aby „vylúčilo“ sladkosti.

Vianočný banánovník (India)
Podobne ako v  Japonsku, aj v  Indii tvoria 
kresťania zanedbateľné percento. No v takej 
veľkej krajine je „zanedbateľných“ 25 mi-
liónov ľudí. A tak tu Vianoce sú poriadnou 
oslavou, pri ktorej nemôže chýbať tradičný 
stromček. V  Indii však nezdobia borovicu 
alebo jedličku, ale to, čo majú. Aj keď je to 
v niektorých prípadoch banánovník.

Caganer (Katalánsko)
Katalánsko dalo svetu aj ďalšiu vianoč-
nú bizarnosť. Je ňou Caganer, doplnok 
miestnych betlehemov. Nebolo by na  tom 
nič zvláštne, keby to nebol roľník s holým 
zadkom. Našťastie, býva umiestnený niekde 
v rohu a to údajne už od 17. storočia. Nikto 
netuší prečo.

Zhnité vtáky (Grónsko)
Severské národy sú známe svojou láskou 
k  zhnitému mäsu, no dá sa povedať, že 
v  Grónsku ju doviedli do  extrému. Niečo 
takéto lahodné a voňavé jedia aj na Vianoce.
Miestnou štedrovečernou špecialitou je 
Kiviak. Sú to vtáky alky, ktoré sa zabalia 
do kože z tuleňa, zahrabú do zeme na niekoľ-
ko mesiacov, kde dozrievajú (rozkladajú sa). 
Radšej by som si asi dala to „japonské“ kura.

Mari Lwyd (Wales)
Rovnako ako u  nás, aj vo Walese chodia 
koledníci. Idú z domu do domu, navštevujú 
susedov, vinšujú a dostanú výslužku. Pekná 
tradícia, poviete si. Lenže je tu drobný 
háčik – na  čele tohto sprievodu chodieva 
Mari Lwyd (sivá kobyla). Predstavuje ju 
muž ukrytý pod plachtou. S lebkou kobyly 
nastoknutou na palici.

Dary troch kráľov (Filipíny)
Mikuláša a  Vianoce neoslavujú všade vo 
svete v  rovnaké dni a  rovnakým spôso-
bom. Dôkazom toho sú aj Filipíny. Zatiaľ 
čo na  Slovensku leštíme topánky, dúfajúc 
v  príchod Mikuláša, filipínske deti takto 
očakávajú troch kráľov. Tí vraj tiež dávajú 
darčeky do topánok. Akurát tak robia šies-
teho januára.

Jólakötturinn (Island)
Island je krajinou, kde by boli obyvatelia 
vďační za ponožky, ktorými my pohrdneme. 
Podľa miestnej tradície totiž každého, kto si 

pod stromčekom nenašiel niečo na  seba, 
zožerie Yule. Vianočná mačka, ktorú uctie-
vajú a zároveň sa jej boja ako čert kríža.

Krampus (Rakúsko)
Keď sme už pri tých príšerách, rakúske deti 
sa boja čertov. Krampus, ako ho volajú, 
je z  polovice diabol a  z  polovice koza. Je 
spoločníkom Mikuláša a  jeho úlohou je 
trestať neposlušné deti uhlím alebo bitkou 
brezovým prútikom. Naši čerti sú slabým 
odvarom hrozivých alpských diablov s ob-
rovskými rohami. Treba dodať, že výroba 
jedinečných vyrezávaných drevených ma-
siek je v  niektorých častiach krajiny ume-
ním, ktoré hrdo predvádzajú na tradičných 
pochodoch čertov.

Vianočná saunovačka 
a návšteva cintorína (Fínsko)
Čo môže byť lepšou oslavou Vianoc ako 
nahá rodinná saunovačka? Fíni majú doma 
svoje vlastné sauny a veria, že v nich žije elf, 
ktorý ich chráni a  má za  úlohu dohliadať 
na to, aby ľudia boli dobrí. Fíni sa nikdy ne-
saunujú po západe slnka, to je totiž čas vy-
hradený dušiam ich mŕtvych predkov. Tých 
si uctievajú aj na  Štedrý večer a  podobne 
ako u nás na Dušičky navštevujú cintoríny 
a zapaľujú sviečky na hroboch.

Noc reďkoviek (Mexiko)
Isto ste sa už stretli s  rôznymi druhmi 
betlehemov. Aj na  vianočných trhoch ste 
videli vyrezávané z dreva. Alebo papierové. 
V Mexiku si na  ich výrobu zvolili vskutku 
neštandardný materiál – reďkovky. Už vyše 
sto rokov sa v meste Oaxaca zachováva ne-
typická tradícia. Pred Vianocami sa koná 
súťaž vo vyrezávaní z  reďkoviek. Veľdiela 
sú vystavené na hlavnom námestí mestečka 
a  tomu naj sa dostane jedinečnej pocty – 
možnosti byť na titulke štedrodenného vy-
dania miestnych novín. Aj spolu s autorom.
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„Hiking Boots  
sú späť – šnurovacie  

topánky s profilovanou 
podošvou, s detailmi 

typickými pre horolezeckú 
obuv sa tak stávajú 

absolútnym must-have 
kúskom tejto sezóny.“

Expertka na trendy 
Christina Koller

High Fashion 
Climber
Ako stvorené na turistiku! 
Poriadne turistické topánky 
s robustnými podošvami oslavujú 
svoj návrat! Oproti minulosti 
je však na nich vidno módne 
vylepšenie vďaka hravým detailom, 
elegantným vrchným materiálom 
a kožušinovému lemovaniu sú 
túto zimu ozajstnými pútačmi 
pohľadov. Top trendy tip: Snehobiela 
farba v kombinácii s lakovanou 
kožou, dominantným šnurovaním, 
ozdobnými krúžkami a okrajmi 
udávajú trend! Pestrofarebné 
ponožky zvýrazňujú tieto 
ikonické topánky ešte viac. 
V kombinácii s parkami 
a bundami s veľkými 
kapucňami lemovanými 
nepravou kožušinou je 
príťažlivosť na zjazdovke 
i na „AprèsSki“ zábave 
naisto zaručená.

KATE GRAY 
Malá taška 

€ 39,95 
KATE GRAY 

Členková obuv  
€ 119,95 

KATE GRAY 
Členková obuv  

€ 119,95 

od Humanic
T ri horúce tipy
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„Pestrofarebné
šnúrky do topánok, 

markantné krúžkovanie, 
naolejovaná horná vrstva 

a farebné podošvy robia 
rustikálny horolezecký look 

perfektným.“
Expertka na trendy 

Christina Koller

„Elegantné, 
 sexi a zároveň ženské.  

Tak sa teraz prezentujú  
párty lodičky svojím rafino- 

vaným strihom a stredne 
vysokými podpätkami.“

Expertka na trendy 
Christina Koller

Style Expedition
U pánov sú túto zimu v obľube robustné topánky 

s rôznym vonkajším materiálovým vyhotovením, 
s horolezeckým šnurovaním a dominantným 

krúžkovaním. Tieto tzv. Hiking Boots vedia 
zaujať naolejovanou hornou koženou vrstvou, 

markantnými podošvami a nezvyčajnými 
farebnými detailmi. Novinkou pri kombinácii 

materiálov je vodoodpudivá plsť. Ku Hiking 
Boots sa nosia bundy z pevnej masívnej kože 

zateplené baraním rúnom (nepravým) a hrubé 
štrikované pulóvre s grafickým vzorom. Džínsy 

sa vyhŕňajú, poprípade prekladajú, vďaka
čomu majú možnosť vyniknúť  

pestrofarebné ponožky. Top  
trendy tip: Kožušinová  

ušianka!

Glitter Fever
A keďže v zime party nekončia, práve naopak, 
začínajú, dávame do pozornosti dámske topánky 
určené na dlhé party noci. Nároky na ne sú 
jasné, majú podčiarkovať ženský sexepíl 
a musia perfektne „sedieť“. Kvalitné 
materiály, rafinované strihy ako aj 
remienky okolo členkov, štrasové 
kamienky a záplava trblietok 
garantujú uspokojenie aj tých 
najnáročnejších nositeliek. 
Kolekciu párty obuvi tvoria 
dámske lodičky a čižmy. 
„Osemdesiate roky sú späť – treba byť nápadným 
za každú cenu,“ tak znie v tomto prípade motto. 
Minišaty na disko ušité z trblietavých látok 
dominujú na miestach stretnutí a ovládajú 
tanečné parkety – nezvyčajnou ozdobou party 
šiat sú tentoraz dlhé šerpy. Ak si pri mejkape 
zladíte očnú linku s farbou outfitu, určite 
urobíte dobre. Už len aby ste nazbierali odvahu 
na použitie krikľavého očného tieňa. :-) 

STEVE MADDEN 
Lodičky | € 99,95 

MINOZZI MILANO 
Kabelka | € 34,95 

KATE GRAY 
Lodičky z textilu 

€ 59,95 

URBAN X 
Vyššia členková obuv | € 89,95 

Predajňu HUMANIC nájdete v OC 
Mlyny Nitra na prízemí.



ma ovplyvňuje  
       v každom ohľade
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Danica, vyštudovali ste bábkoherectvo 
na  Katedre bábkarskej tvorby VŠMU 
v Bratislave, ale málokto vie, že ste sa hlásili 
aj na právo. Túžili ste po kariére advokátky? 
Možno aj po kariére sudkyne. Byť spravod-
livý je v živote dôležité, hoci i na úkor seba. 
Vždy, keď rozhodujem o  nejakej situácii, 
predstavím si seba na druhej strane. Myslím, 
že som kritická, ale optimistka. Verím, 
že vždy všetko nakoniec dobre dopadne. 
A práve preto je lepšie, že som bábkoherečka 
a môžem prežiť život v rozprávke, kde vždy 
zvíťazí dobro nad zlom.

V  inscenácii Môj malý princ hráte 
Hostinskú, v  Čarodejníkovi z  krajiny 
Oz zlú čarodejnicu Elfabu, v  Jankovi 
Hraškovi Matku, Pernikárku a  Žobráka, 
vo Farme zvierat kobylu Ďatelinku... Sú 
vám bližšie ľudské alebo zvieracie charak-
tery? Máte kľúč, podľa ktorého pristupu-
jete k ich interpretácii?

Každá herecká príležitosť je pre mňa vý-
zvou. Nerozdeľujem, či hrám zvieratko, roz-
právkovú postavu alebo reálnu bytosť. Vždy 
konám v podstate rovnako. Rozanalyzujem 
si text, vystaviam si vzťahy s  ostatnými 
postavami a vlastne celé skúšobné obdobie 
rozmýšľam, akoby sa správala postava, kto-
rú hrám. Veľmi ma inšpirujú kolegovia a, 
samozrejme, najdôležitejší je režisér. A keď 
máme nádhernú scénu a  krásne kostýmy, 
tak sú všetci herci šťastní.

V súbore Starého divadla Karola Spišáka 
v  Nitre patríte k  stáliciam. Zaujímalo 
by ma, ako vnímate vývojové ten-
dencie v  bábkovom divadle? Režiséri 
čoraz častejšie pracujú s  objektmi, 
videoprojekciou...
Každé umenie sa vyvíja, čo je, samozrejme, 
správne. Páči sa mi, že hranice možností 
sa posúvajú. Keď vidíte svetové produkcie, 
vtedy zistíte, čo všetko je možné. Rada sa 

nechávam inšpirovať a po každom takomto 
zážitku som vždy nabitá energiou. Myslím 
si, že každý divadelník by mal mať možnosť 
porovnať svoju prácu nielen s  kolegami 
na  Slovensku, ale aj v  zahraničí. Zároveň 
som však aj priaznivcom klasického bábko-
vého divadla, čo je dnes už vlastne žáner, nie 
trend.

Máte obľúbený typ bábky?
Každá bábka, ktorá podporuje kreativitu, 
je pre mňa zaujímavá. A nemusí to byť len 
bábka ako taká, ale aj predmet, ktorý rozpúta 
fantáziu. Ja napríklad hrám bábkové divadlo 
aj s hranolčekmi pri obede...

Vaša dcéra Tereza vyrastala v divadle, brá-
vali ste ju na skúšky. Prekvapilo vás, že sa 
nerozhodla pre bábkoherectvo, ale vybrala 
si scénografiu?
Vôbec nie. Tereza má introvertnú povahu, 
takže nikdy netúžila byť herečkou. Zdedila 

M
Rozhovor

oja
profesia

Jedna je vyštudovaná bábkoherečka, druhá scé-
nografka. Spája ich nielen oblasť umeleckej pro-
fesie, ale aj rodinné puto. Čo obdivuje Danica 
Hudáková na svojej dcére Tereze? Ako vnímajú 
divadlo? Čo ich inšpiruje v živote? 
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gény po otcovi, ktorý bol scénografom. Celé 
detstvo šila kostýmy, vyrábala masky a vytvá-
rala mejkap, takže logicky jej záujmy vyústili 
k štúdiu scénografie. I keď rovnako veľmi ju 
zaujímali cudzie jazyky a  tužila po  štúdiu 
japončiny, kórejčiny alebo aj hudby.

Tereza, bola si dieťaťom, ktoré si vždy rado 
kreslilo, vyšívalo? Alebo sa u teba vzťah k ja-
viskovému výtvarníctvu sformoval neskôr?
Myslím si, že vzťah k javiskovému výtvarníc-
tvu sa vo mne formoval už od  útleho veku. 
Vďaka rodičom som v divadle prakticky vy-
rástla. Mamina mi v  detstve dopriala úplnú 
slobodu a vždy ma plne podporovala v akej-
koľvek voľnočasovej aktivite, pre ktorú som sa 
nadchla – či už klavír, tanec alebo šitie kostý-
mov. K rozhodnutiu študovať scénografiu ma 
týmto prístupom nechala dospieť samu.

V čom bolo pre teba štúdium scénografie 
na VŠMU prínosné?
V  možnostiach vycestovať, spoznať ume-
nie či kultúru iných krajín, taktiež v  na-
dobudnutí istej „všestrannosti“. Zistíte, že 
každá schopnosť vám príde vhod – či už 
sú to šitie, fotografia, konštrukcia alebo 
grafický design. 

Absolvovala si študijný pobyt v Anglicku. 
Ako na  profesiu scénografky nahliada-
jú v  tejto krajine? Stretla si sa s  niečím 
nezvyčajným?
Prvý rozdiel je už len v tom, že s profesiou 
„scénografa“ sa v Anglicku veľmi často ne-
stretnete. Naša práca sa najviac približuje 
k ich „Theatre Designer“, čo v preklade zna-
mená divadelný dizajnér a  vzťahuje sa iba 
na  návrhy divadelných kostýmov a  scény. 
Práca scénografa v slovenskom ponímaní je 
omnoho komplexnejšia.

Vo Farme zvierat, ktorú uviedlo Staré 
divadlo Karola Spišáka v  roku 2017, si 
robila asistentku scénografke Zuzane 
Hudekovej. V čom spočívala tvoja práca? 
Do akej miery si mohla zasahovať do ná-
vrhov scén, kostýmov, masiek a bábok?
Do návrhov som ako asistentka nezasahova-
la. Konverzácie o návrhoch a finálnej podobe 
predstavenia sa väčšinou odohrávajú medzi 
režisérom, scénografom a  dramaturgom. 
Môj prínos sa skôr týkal materiálov a  spô-
sobov, ako čo-to vyrobiť. Neskôr som sedela 
na skúškach, vyrábala malé rekvizity, chodila 
som so Zuzkou vyberať látky a informovala 
som ju, ak sa niekde vyskytol problém alebo 
ak mali dielne otázku k výrobe. Taktiež som 
robila grafický návrh plagátu, no nie v rámci 
pozície asistentky. Farma Zvierat bola výbor-
nou skúsenosťou a  Zuzke doteraz ďakujem 
za všetko, čo som sa pri nej naučila.

Vytvorila si scénu a kostýmy do inscenácie 
Klammova vojna. Monodráma sa zaoberá 
vážnou otázkou: Do  akej miery je (ne)
vinný profesor Klamm zo samovraždy 

študenta, ktorý nebol pripustený k  ma-
turitnej skúške? Čo si chcela prostredníc-
tvom scénografie zvýrazniť?
Už pri prvých stretnutiach s  režisérom 
Petrom Chmelom sme vedeli, že sa pred-
stavenie bude hrávať najmä po  stredných 
školách. Preto sme chceli i v priestore divadla 
vytvoriť prostredie školskej triedy, aby sa aj 
dospelý divák mohol istým spôsobom pre-
niesť v  čase a  predstavenie tak vnímať oča-
mi stredoškoláka. Niekedy je v  scénografii 
dôležitý minimalizmus, jeho psychologický 
dopad na  divadelné publikum. Celé pred-
stavenie je postavené na  hercovi Romanovi 
Valkovičovi v úlohe pána profesora Klamma. 
Tým, že vás v priestore nič neruší a nepúta 
pozornosť, sa viete plne koncentrovať na jeho 
slová, čím ešte viac získavajú na význame.

Tereza, do akej miery ťa ovplyvňuje tvo-
ja profesia v  súkromnom živote? Mám 
na mysli napríklad čítanie dramatického 
textu, prózy alebo poézie. Keď čítaš, pre-
mýšľaš v obrazoch, prípadne vo farbách?
Moja profesia ma ovplyvňuje v  každom 
ohľade. Ak si raz pozvete scénografiu do ži-
vota, už vás neopustí. Pri čítaní dramatické-
ho textu často premýšľam nad postavením 
hercov vzhľadom k  priestoru danej scény, 
čo ma automaticky vedie k  svetelným at-
mosféram. Záleží od  diela, no väčšinou 
premýšľam v  obrazoch, ktoré ma vedú 
k farbám a vice versa.

Ktoré obdobie z  dejín umenia považu-
ješ za  inšpiratívne? Máš obľúbeného 
maliara?
Čaro scénografie je pre mňa v  tom, že 
každý projekt vás núti vzdelávať sa v  inom 
období. Takéto štúdium dejín umenia, 
hmotnej kultúry a histórie odievania je jed-
nou z mojich najobľúbenejších súčastí tejto 
profesie, a  preto sa temer vždy absolútne 
nadchnem pre obdobie, ktoré je aktuálne 
predmetom môjho projektu. Donedávna 
to boli 20. až 30. roky 20. storočia, 
teraz to bude antické Grécko. 
Nedokážem sa obmedziť na  jed-
ného obľúbeného maliara. 
Momentálne obdivujem 
obrazy impresionistov, 
Ertého grafiky, Edwarda 
Hoppera, surrealistu 
René Magritte či 
jemnosť v  portré-
toch Elisabeth 
Vigée Le Brun. 
No keby ste mi 
túto otázku 
položili o  týž-
deň, odpo-
vede by boli 
určite úplne 
iné.

Danica, čo na dcére obdivujete? Čím vás 
inšpiruje? 
Obdivujem jej perfekcionizmus. Záleží jej 
na výsledku – veci musí mať dokonalé a do-
káže obetovať všetok čas, aby bol výsledok 
podľa jej predstáv. Inšpiruje ma vlastne 
celý život tým, aká je nekompromisná, keď 
je presvedčená, že je niečo voči druhému 
nespravodlivé. Že sa musíme k sebe správať 
slušne a  byť empatickí. Myslím, že máme 
medzi sebou veľmi silné puto. Hoci žije 
v zahraničí, sme v kontakte každý deň.

Tereza, čo obdivuješ na mamine? Čím ťa 
inšpiruje?
Viem, že s  touto odpoveďou zachádzam 
do  stereotypov, no mamina je pre mňa 
skutočne hrdinkou. Aj cez ťažké životné si-
tuácie si zachovala svoj optimistický postoj 
k  životu a  humor, kvôli ktorému ju všetci 
milujeme. Učím sa od nej doslova každý deň. 
Obdivujem, ako dokáže svojou prítomnos-
ťou rozžiariť akúkoľvek miestnosť a rozdávať 
radosť okoliu, aj keď sa sama možno necíti 
v ten deň najlepšie. Jednoducho ma inšpiruje 
byť lepším človekom. Som skutočne šťast-
ným dieťaťom... Ako povedala – máme veľmi 
silné puto a v Londýne mi chýba každý deň.

Aké máte plány do budúcnosti?
Máme v pláne byť šťastné!

Pripravila Miroslava Košťálová
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Nech vás ZIMA nezaskočí – 
obujte sa v Office Shoes!
Chladné zimné počasie vie občas pekne znepríjemniť pobyt vonku. Základom sú teplé oblečenie 
a topánky. S tým druhým vám u nás vieme pomôcť aj poradiť! V širokom sortimente našich 
značiek si zaručene vyberiete. Z našich TOP značiek vám ponúkame tento výber:

Čižmy UGG – štýlovo  
do mesta aj na hory
Najznámejším a  zároveň najpredávanejším 
produktom značky UGG sú bez debaty 
dámske čižmy UGG Classic. Vybrať si mô-
žete z najobľúbenejších štýlov – Mini, Classic 
a Classic Tall, v ponuke však nájdete aj tep-
lučké papučky či pánske zateplené topánky 
na viazanie. Ak sa chystáte na hory, teplučké, 
štýlové a  mimoriadne pohodlné UGG-y, 
vyrobené z pravej ovčej kožušiny, by nemali 
chýbať vo vašej výbave. V prípade, že sa chys-
táte vyraziť aj do zasnežených ulíc a na kop-
ce, odporúčame nepremokavú verziu.

Moonboot – originálne 
snehule do treskúcej zimy
Značka Moon Boot (Mesačné topánky) nie je 
na trhu žiadnou novinkou. Tieto luxusné to-
pánky navrhol mladý obuvník a podnikateľ 
Giancarlo Zanatta, ktorého tak ohúrila obuv 
astronautov pri expedícii Apollo na Mesiaci, 
že vymyslel jeden z  najúspešnjších kon-
ceptov v  histórii obuvníckeho priemyslu. 
Najnovšie trendy kombinujú kreatívnu ener-
giu so športovým duchom. Ak hľadáte kva-
litnú a teplučkú zimnú obuv, v ktorej budete 
vyzerať skvele, práve ste ju našli. Moon Boot 
sú určené pre tých, ktorí milujú módu a sami 
radi prezentujú najnovšie módne trendy! 

Timberland –  
Must-have klasika
O  kvalite a  nadčasovom dizajne klasických 
6-inch Premium Boots a  tiež dámskych 
Shearling Boots už azda nemusíme nikoho 
presviedčať. Svedčí o tom aj obrovské množ-
stvo predaných párov za  posledné roky. 
Precízne spracovanie a  kvalitné prešitie to-
pánok zaručí, že vaše nohy zostabnú v suchu 
aj počas zimy a vlhka. 6-inch Premium Boots 
sú vyrobené z kvalitnej nubukovej kože. Už 
od  roku 1973, keď bol vyrobený prvý pár 
týchto vodoodolných krások, sú absolútnou 
klasikou a zároveň aj jedným z najpredáva-
nejších produktov spoločnosti Timberland. 
Fakt, že si topánka zachovala svoje vlast-
nosti aj po  toľkých rokoch, je práve tým, 
čo inšpirovalo rôznorodých ľudí k  ich kúpe 
a noseniu.

Tak ako? Už ste sa rozhodli, ktoré z nich potrebujete? Celú ponuku nájdete  
v našej predajni Office Shoes v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí, kde vám ochotne 
poradia naši zamestnanci, ale aj na našej stránke www.officeshoesonline.sk 

Neumel Waterproof 
€ 179,95 

Gt Rally Mid Leather Wp 
€ 154,95 

Classic Short Ugg Rubber 
€ 229,95 

6in Prem Boot 
€ 149,95 

Low Nylon Wp 
€ 129,95 

Classic Short li 
€ 209,95 

6in Prem Boot 
€ 149,95 

Timberland 
Topánky 
6 Inch Prem 
Boot
cena dámsky 
model 
149,95 €

Nylon 
€ 84,95 

Čižmy – Classic Short Sparkle Zip € 219,95 

Moon Boot Čižmy – Monaco Low Wp € 149,95 

Mini Baeiley Bow Sparkle 
€ 209,95 

Heritage 6in Premium 
€ 229,95 

Low Nylon Wp 
€ 79,95 

Mini Bailex Bow li 
€ 199,95 

6in Prem Boot 
€ 219,95 

Monaco Felt Wp 
€ 149,95 

Classic Toggle Waterproof 
€ 209,95 

6Inch Prem Boot 
€ 219,95 
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Vianočné tipy
pre muža
PROFIMED
sonická zubná  
kefka
289,99€

PANTA RHEI
kniha 12,90€
kniha 12,90€

KLENOTY TREND . 
PANDORA
hodinky
405€

WRANGLER . 
LEE
džínsy
99,99€

FANN 
PARFUMÉRIE
darčeková kazeta
78€

ALBI
darčeková 
kazeta
10,99€

ROBEL
topánky
99,95€

OPTIKA MANIA
slnečné okuliare

249€

ALPINE PRO
bunda 108,99€
tričko 26,99€

INTERSPORT
tenisová raketa

59,99€

BUSHMAN
cestovná taška
109,60€

MAX LEATHER
kožená bunda
195€

PC hra
59,99€

PC hra
59,99€

ALBI
spoločenská 

hra
16,99€

HRÁČ
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Vianočné tipy
pre ženu

BAGGER
kabelka
219€

KLENOTY TREND. 
PANDORA

hodinky
179€

YVES 
ROCHER
kozmetický set 
vo vrecúšku
19,90€

FANN 
PARFUMÉRIE

darčeková kazeta
78€

HUMANIC
topánky
119,95€

ORSAY
kardigán
34,99€

SKINY . 
ESPRIT
podprsenka

47,95€

nohavičky
26,95€

TRIUMPH
nočná košeľa

57,95€

ORSAY
kabelka
27,99€

BAGGER
kabelkový 
ruksak
119€

NAPAPIJRI
bunda
479,99€

PANTA RHEI
kniha 

12,90€
kniha 

11,90€
kniha 
14,90€
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Love Actually  
(Láska nebeská, 2003)
,,Láska je všade okolo nás. Naozaj všade.“ 
Film začína týmito slovami a  zdá sa, že si 
ho môžete pozrieť aj stokrát a  nikdy sa pri 
ňom nebudete nudiť. Spisovateľ zamilovaný 
do svojej gazdinej, starnúca rocková hviezda, 
znudený premiér, vdovec, pornohviezdy – 
každá jedna postava v  tomto filme sa stane 
svedkom niečoho dôležitého. Áno, je to 
zveličené a  áno, v  skutočnom živote by sa 
to nikdy nestalo, ale tento film je ako sen 
a cynikom odkazujeme: Prosím, nerušiť!

Home Alone  
(Sám doma, 1990)
Chris Columbus natočil film Sám doma 
v roku 1990 a odvtedy snáď neprešli Vianoce 
bez toho, aby sme ho videli. Dojímavý prí-
beh chlapca, ktorému sa podarí zmariť plány 
dvoch nie príliš inteligentných zlodejov, za-
tiaľ čo si udrží vieru vo vianočný zázrak, sa 
naveky usídlil hlboko v našich srdciach.

The Holiday  
(Prázdniny, 2006)
Tento film nás učí, že zmeny často bývajú 
prospešné a  týka sa to najmä nás, mileni-
álov, ktorí občas nemajú odvahu vypnúť 
si mobil cez víkendy alebo v  kine. Po  po-
zretí tohto filmu tú odvahu nájdete a  bu-
dete chcieť nasledovať príklad Cameron 
Diazovej a Kate Winsletovej a utiecť niekde 

ďaleko – preč od sociálnych noriem a očaká-
vaní. A nezabudnite si popritom užiť aj pár 
dobrodružstiev!

Bridget Jones´s Diary 
(Denník Bridget Jonesovej, 
2001)
Tento film milujeme. Dýcha z neho akési po-
hodlie a teplo, a preto sa každý rok, v jeden 
zimný večer, poriadne zakrútime do  deky, 
vezmeme si veľký pohár kakaa a  vianočné 
sladkosti a  užijeme si príbeh dievčaťa me-
nom Bridget Jonesová, ktorá sa odvážne 
navlečie do kostýmu zajaca a nestará sa o to, 
čo si o nej myslia ľudia.

Serendipity (Náhoda, 2001)
Film Náhoda je taký magický, ako keď sa 
vám podarí zazrieť padajúcu hviezdu. Je to 
očarujúci film s vkusnými vtipmi, úžasnými 
hercami a  dokonalou sviatočnou atmosfé-
rou, ktorá chytí za  srdce. Prebúdza v  nás 
silnú túžbu byť s človekom, ktorého miluje-
me; a ak ešte nemáte druhú polovičku, stále 
môžete snívať o tom, ako ju stretnete, presne 
ako postavy vo filme.

A Christmas Carol  
(Vianočná koleda, 2009)
Toto je jediný animovaný film v  našom 
zozname a  svoje miesto si teda zaslúžil. 
Vianočná koleda je skvelá filmová adaptácia 
klasického príbehu od  Charlesa Dickensa, 

plná vianočného ducha (doslova) a  taktiež 
má aj vtipné momenty. Príbeh o mužovi me-
nom Scrooge nám dáva nádej, že aj tí, ktorí 
sa vo svete strašne sklamali – rovnako ako 
tento muž, pre ktorého sú už ľudské cnosti 
niečím neznámym – si môžu znova začať 
užívať život a milovať čaro Vianoc.

The Family Man  
(Otec rodiny, 2000)
Sú určité filmy, ktoré vo vás, aspoň na  za-
čiatku, vyvolajú predstavu, že uvidíte ďalšiu 
typickú americkú melodrámu, ale potom sa 
zrazu stane niečo nečakané a  dej sa vyvíja 
úplne iným smerom. Hrajúc sa na roztomilý 
vianočný príbeh, Otec rodiny s  Nicolasom 
Cageom sa majstrovsky zameriava na  tému 
rodinných hodnôt a skutočného šťastia.

Noel  
(Darček z lásky, 2004)
A  tu máme prekvapivo bezstarostný film, 
v  ktorom hviezdia dve božské herečky, 
Susan Sarandonová a  Penelope Cruzová. 
Troška melanchólie, únavy a  štipka smút-
ku – všetky tieto pocity sú prítomné počas 
vianočného večera v New York City. Zdá sa, 
že na  prepletajúcich sa ľudských osudoch 
nie je nič nezvyčajné, ale tento film naráža 
na prísľub zázraku, ktorý sa vznáša vo vzdu-
chu. Hoci toto čaro je normálne zriedkavé, 
je jedna noc v roku, počas ktorej sú možné 
všetky zázraky.

Najlepšie filmy
pre správnu

vianočnú atmosféru

Filmové tipy
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New Year´s Eve  
(Šťastný Nový rok, 2011)
Skvelý film o silvestrovskom večeri, ktorý dá 
dokopy niekoľko ľudí z celého sveta – kvôli 
láske, samozrejme. Počas dvoch hodín mô-
žeme sledovať prepletené príbehy ôsmich 
postáv. Každý z  nich nás učí milovať a  od-
pustiť, nechať ísť a  oceniť jeden druhého. 
Musíme venovať špeciálnu zmienku aj pôso-
bivému obsadeniu a dobrej hudbe.

Charlie and the Chocolate 
Factory (Charlie a továreň 
na čokoládu, 2005)
Tim Burton je naozajstný čarodejník a tento 
jeho počin je čarovný v  každom aspekte! 
Scenéria a špeciálne efekty, humor, filozofia, 
postavy a  herci – svet továrne na  čokoládu 
bol prepracovaný do  posledného detailu 
a výsledok vám naservíruje vianočnú náladu 
pokrytú čokoládovou polevou.

Lost Christmas  
(Stratené Vianoce, 2011)
Toto je vianočný príbeh ako žiadny iný. 
Čaro a  tragédia života sú tu spletené tak 
majstrovsky, až budete mať pocit, že je to 
skutočnosť. Vo filme navyše neuvidíte veľa 
vianočných dekorácií, ani červenolícich 

Santa Clausov, ale nájdete v ňom niečo hl-
boké a zmysluplné – aby ste to zažili, musíte 
sa plne odovzdať deju. A  potom sa stane 
vianočný zázrak.

Harry Potter and the 
Philosopher´s Stone  
(Harry Potter a Kameň 
mudrcov, 2001)
Hoci príbeh Harryho Pottera a jeho priateľov 
nie je o  Vianociach, nie je možné predsta-
viť si vianočné prázdniny bez tohto filmu. 
Možno je to všeobecnou atmosférou zázra-
kov, ktorá sprevádza celý film, možnosťou 
nasadiť si neviditeľný plášť a  odkradnúť sa 
do zasneženého Rokvillu, kde môžete získať 
celú horu sladkostí. A potom je tu vianočná 
výzdoba vo Veľkej sieni.

200 Cigarettes  
(200 cigariet, 1999)
Ak ste už unavení z  populárnych vianoč-
ných filmov, ale i napriek tomu si chcete užiť 
sviatočnú atmosféru, potom je táto vecička 
práve pre vás. Neprekypuje príliš sentimen-
tálnymi odkazmi o šťastí, radosti a veselosti, 
ale zato je okorenený štipľavým humorom, 
chytľavými príbehmi, je tam bezstarostnosť 
mladosti a láska.

Jingle All the Way  
(Všade samé zvončeky, 1996)
Tento film je síce trošku naivný a nie príliš 
uveriteľný, ale je to stále dobrá, huncútska 
a vtipná vianočná komédia o všetkých tých 
veciach, ktoré rodičia robia kvôli nekoneč-
nej láske ku svojim deťom a  snahou daro-
vať im tie najlepšie darčeky. Okrem toho 
je skutočne roztomilé vidieť, že Arnold 
Schwarzenegger vymenil boje s  kyborgmi 
za hádky s otcami.

Merry Christmas  
(Šťastné a veselé, 2005)
Aká úžasná a nezvyčajná kombinácia – vojna 
a Vianoce. Mohlo by sa zdať, že táto krutá, 
krvavá udalosť nemá nič so sviatkami ná-
deje, ktoré majú prinášať pokoj a lásku. Ale 
zázraky sa môžu diať aj v zákopoch, najmä 
ak sa na  oboch stranách nájde niekto, kto 
nestratil svoju vieru v ľudstvo.
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etská 
Kvalita a štýl pre deti 0-14 rokov
od dizajnérov z Talianska
 @idexenitra

www.mamatovie.sk
D móda 



39 Predajňu IDEXE nájdete  
v OC Mlyny Nitra na 2. poschodí.
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Smrteľné stroje
2D, 3D, slovenské titulky,  

slovenský dabing, Dolby Atmos
Tisíc rokov potom, ako väčšina povrchu Zeme bola zničená, 

sa civilizácia prispôsobila novému životu. Gigantické 
mobilné mestá sa túlajú svetom a kvôli zdrojom prenasledujú 

menšie mestá. Tom Natsworthy, obyvateľ putujúceho 
Londýna, narazí na utečenca Hester Shaw a nakoniec musí 

bojovať po jej boku aj o svoj holý život. Protikladné strany sa 
musia spojiť a vytvoriť veľmi nepravdepodobné spojenectvo, 

ktoré môže zmeniť budúcnosť.

RÉŽIA: Christian Rivers
HRAJÚ: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, 

Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide, 
Stephen Lang

Premiéra: 6. 12. 2018

Aquaman
2D, 3D, slovenské titulky, Dolby Atmos

Filmový príbeh o populárnom superhrdinovi zo spoločnosti 
DC Comics odhaľuje pôvod Arthura Curryho (Jason 

Momoa) – spolovice človeka, spolovice obyvateľa Atlantídy. 
Životná cesta ho postaví pred rozhodnutie čeliť pravde. 

Nielen tomu, kým v skutočnosti je, ale zároveň je postavený 
pred otázku, či je hoden stať sa tým, prečo sa narodil... 

kráľom.   

RÉŽIA: James Wan
HRAJÚ: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, 

Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren

Premiéra: 20. 12. 2018

ZZima
2018
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Sklenený
2D, české titulky
M. Night Shymalan doručí úplne nový triler, inšpirovaný komiksom, pod názvom Sklenený. Spojuje 
tak dva samostatné úspešné filmy Vyvolený (2000) a Rozpoltený (2016). Z filmu Vyvolený sa vrátia 
herecké hviezdy Bruce Willis v úlohe Davida Dunna a Samuel L. Jackson ako Eliah Price, známy pod 
pseudonymom Pán Sklenený. Z trileru Rozpoltený sa ukáže James McAvoy, ktorý stvárňuje úlohu 
Kevina Wendella Crumba a jeho viacnásobných identít, ktoré v sebe ukrýva. David Dunn je na stope 
Kevina Wendella Crumba. Stretávajú sa v niekoľkých otvorených stále viac vyostrenejších stretoch, 
zatiaľ čo Elijah Price vystupuje z tieňa ako manipulátor všetkých udalostí. Udalostí, ktoré sú pre 
existenciu Dunna a Crumb zásadné. 

RÉŽIA: M. Night Shymalan |  HRAJÚ: Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-
Joy, Sarah Paulson

Premiéra: 17. 1. 2019

Ralf búra internet
2D so slovenskými titulkami, český dabing
Vo filme Ralf búra internet opustíme starú známu videoherňu a vydáme sa do rozsiahlych, 
nezmapovaných a vzrušujúcich vôd internetu, v ktorých narobí Ralfove neohrabané správanie vlny. 
Známy videoherný záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarátka musia podniknúť riskantnú 
cestu po svetovej počítačovej sieti a nájsť náhradnú časť k videohre. Cestou sa stretávajú s webovými 
občanmi alebo inak Webčanmi, medzi ktorých patrí napríklad internetový podnikateľ zvaný Yesss, 
ktorý je hlavným algoritmom a dušou trendovej stránky „BuzzzTube“. Stretnú sa aj s disneyovskými 
princeznami, postavami so Star Wars či drsnou pretekárkou z ešte drsnejšej automobilovej hry 
Masaker. 

RÉŽIA: Phil Johnston, Rich Moore

Premiéra: 10. 1. 2019

Bumblebe
2D so slovenskými titulkami, český dabing
Charlie má čerstvých 18 a k narodeninám dostane od majiteľa autoservisu, kam chodí brigádovať, 
obúchaného žltého Chrobáka. Nie je to však hocijaký Chrobák, ale Transformer Bumblebee, ktorý sa 
v zapadnutom kalifornskom mestečku skrýval pred svetom. 

RÉŽIA: Travis Knight |  HRAJÚ: Hailee Steinfeld, John Cena, John Oritz, Jason Drucker

Premiéra: 27. 12. 2018

SERENITY: Ticho pred búrkou
2D, so slovenskými titulkami, Atmos
Mysteriózny triler plný zvratov a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathawayovou má 
všetky predpoklady stať sa nervydrásajúcim diváckym zážitkom. Ticho exotického ostrova, kde 
si hlavný hrdina lieči svoje životné rany, zmení príchod jeho bývalej ženy na búrku udalostí 
a odhalených tajomstiev. Tá ho požiada, aby zabil jej súčasného manžela. Okrem napínavého 
príbehu, dusnej atmosféry a oscarového hereckého obsadenia je jedným z lákadiel trileru Serenity: 
Ticho pred búrkou i jeho tvorca. Režisér Mark Knight totiž napísal aj trilery Špina Londýna či 
Prísľuby z Východu a stvoril skvelé seriály Taboo a Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu.

RÉŽIA: Steven Knight
HRAJÚ: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jason Clarke

Premiéra: 31. 1. 2019

Multikino MLYNY 
CINEMAS nájdete  
v OC Mlyny Nitra  

na 2. poschodí.
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Deťom
len to najlepšie

pod stromček

Tipy 

Domček pre bábiky  
179,99 €

Detské tipy na darčeky sú dostupné v predajni 
Vnímavé Hračky na 2. poschodí  
v OC Mlyny Nitra aj na www.toyeto.sk
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Zatĺkačka so xylofónom
29,99 €

Aktivity kocka Priateľstvo 
59,99 €

Rotujúca hudobná 
skrinka 
17,99 €

Triedenie tvarov Pyramída  
24,99 €

Hasičská stanica 
79,99 €

Guľôčková dráha Útek z hradu  
79,99 €

Detské tipy na darčeky sú dostupné v predajni 
Vnímavé Hračky na 2. poschodí  
v OC Mlyny Nitra aj na www.toyeto.sk



44

Vianočné tipy
pre starého otca
PANTA RHEI
kniha 
12,90€

ALBI
model auta
47,99€

DORMEO
hrejivá deka  
s vankúšom
24,95€

SKINY . ESPRIT
pyžamo-vrchný diel 44,99€
pyžamo-spodný diel 44,99€

GATE
čiapka
3,98€

NAPAPIJRI
vesta

279,99€

GATE
mikina

19,98€

PANTA RHEI
kniha 

21,95€

HUMANIC
papuče
12,95€

DEICHMANN
dáždnik 9,95€

PROFIMED
darčeková 

kazeta – zubné 
pasty 13,30€

ROBEL
peňaženka
54,95€

101 DROGERIE
darčeková kazeta
11,99€

viazanka
29,90€

vreckovka čierna
14,90€

OZETA
vreckovka biela

14,90€

OZETA
manžetové 
gombíky
21,90€

ponožky
6,90€
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Vianočné tipy
pre starú mamu

ORSAY
kabelka

27,99€

101 
DROGERIE
darčeková kazeta
9,99€

PANTA RHEI
kniha
12,90€

PROMOD
rukavice 14,95€
šál 19,95€

kniha
10,90€

SWAROVSKI
dekorácia 249€

DEVA 
DELIKATES
hrnček s bonbónmi

9,90€

TAKKO
náhrdelník
9,99€

ORSAY
kabát
67,99€

úpletové šaty
27,99€

MALVERNS
dáždnik
17,90€

DORMEO
pekáč  34,90€

formičky
6€

formičky
6€

TAKKO
čipkované šaty
19,99€

SKINY . 
ESPRIT
župan
69,99€

TESCOMA
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Veľká Británia
Briti majú hlavnú vianočnú večeru 25. 
decembra. Pozostáva väčšinou z  pečené-
ho moriaka (alebo inej hydiny) s  plnkou 
a  polevou. Neodmysliteľnou súčasťou 
tohto jedla je brusnicová omáčka, mnohí 
tiež k  jedlu servírujú chlebovú omáčku, 
ktorá pozostáva z mlieka, šľahačky, cibule 
a  strúhanky. Ďalšie prílohy sú pečené ze-
miaky, ružičkový kel, zelenina a ako dezert 
tradičný vianočný puding, ktorý však ne-
vyzerá ako náš klasický puding, ale je to 
zmes ovocia a rôznych korenín, ktoré drží 
pokope vajce.

Taliansko
Pre Talianov je dôležitejšia vianočná „no-
čera“, ktorá sa koná po  večeri na  Štedrý 
deň. Prvé jedlo je väčšinou polievka 
s  cestovinami (napríklad s  plnenými 
cestovinami tortellini) a  ďalší chod sa 

líši od  regiónu. V  severnom Taliansku 
je to väčšinou pečená hydina s  plnkou, 
v  južnom Taliansku je to vyprážaná ryba, 
zvyčajne úhor. Obľúbeným vianočným pe-
čivom je múčnik Panettone s hrozienkami 
a kandizovaným ovocím.

Nemecko
Nemci si počas Vianoc pochutnávajú 
na  pečenej husi alebo kaprovi s  pečenými 
zemiakmi, kapustou, kelom či ružičkovým 
kelom. V niektorých regiónoch jedia takéto 
menu na obed a na večeru si dajú klobásu so 
zemiakovým šalátom.

Švédsko
Vo Švédsku majú počas vianočnej večere 
tri chody. Prvý je väčšinou nakladaná ryba, 
ako napríklad losos či sleď s  varenými 
zemiakmi. Druhý chod sú kusy stude-
ného mäsa s  vianočnou šunkou, ktorá je 

najdôležitejšou časťou večere. Tretí chod 
je teplý, väčšinou mäsové guličky s malými 
smaženými klobásami a  jedlom s  názvom 
Janssons frestelse, čo sú zapekané zemiaky 
s cibuľou a nakladanými rybami.

Mexiko
Vianočná večera v  Mexiku sa skladá 
z  rôznych prvkov. Zahŕňajú pokrmy, ako 
tamales, čo je cesto s plnkou obalené v ba-
nánovom liste, polievku pozole s  kukuri-
cou, mäsom a  kapustou či birriu, mäsovú 
korenistú omáčku.

Grónsko
Štedrovečerné menu obyvateľov tejto kraji-
ny by zjedol s nadšením asi málokto z nás. 
Pripravujú si mattak – surovú kožu veľryby 
s  tukom. Ďalší chod je ešte pre silnejšie 
žalúdky – sú to vtáky alkovce, ktoré vložili 
do prázdneho tela mŕtveho tuleňa, ktoré sa 
v ňom fermentovali 7 mesiacov.

o jedia
ľudia vo svete

Nielen Slováci sú na svoje štedrovečerné 
menu veľmi hrdí. Vo svete sa tiež svojich 
vianočných jedál nevedia dočkať celý rok. 
K čomu zasadajú počas sviatočnej večere 
obyvatelia týchto krajín?

Zaujímavosti



47



48

Ste pripravení
poddať sa kúzlu?

Darčeková sada NOČNÁ VANILKA 
Toaletná voda 100 ml + sprchovací olej 200 ml 

19,90 €



49

Sprchovací gél ČERVENÉ JABLKO 
200 ml  | 4,20 €

Balzam na pery 
ZLATÝ ČAJ 
2,59 €

Krém na ruky 
ČERVENÉ 
JABLKO 
75 ml  | 4,20 €

Tekuté mydlo na ruky ZLATÝ ČAJ
190 ml  | 4,20 €

Predajňu YVES ROCHER nájdete  
v OC Mlyny Nitra na  prízemí.
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Lyžovačka na  Slovensku? Áno, aj to sa dá. 
Nepotrebujete prekračovať susedské hranice, aby 
ste si užili poriadnu zimnú dovolenku, plnú snehu, 
krásnej prírody, príjemných ľudí a  veľa iného. 
A nie, reč nie je o Vysokých či Nízkych Tatrách. 

SKI PARK Kubínska Hoľa 
V  menej známom slovenskom pohorí 
Oravská Magura sa rozprestiera mesto 
Dolný Kubín a okolo 8 kilometrov od neho 
sa nachádza lyžiarske stredisko SKI PARK 
Kubínska Hoľa. Možno nie je také vychý-
rené ako tie tatranské, no rozhodne má čo 
ponúknuť. Prístupné pre lyžiarov by malo 
byť od  8. decembra 2018 až do  7. apríla 
2019. Na  svoje si tam prídu malí aj veľkí, 
rodiny s  deťmi, kamaráti či páry alebo aj 

taký jednotlivec. Stredisko sa nachádza 
vo výške 720 až 1396 metrov nad morom, 
pričom prevýšenie zjazdoviek dosahuje 676 
metrov. V stredisku je k dispozícii 8 zjazdo-
viek, ktoré zahŕňajú aj pretekárske, turistic-
ké, cvičné či detské a v prípade potreby je 
možné zasnežovanie na  všetkých zjazdov-
kách. Mysleli takisto aj na  adrenalínových 
milovníkov, pre ktorých je tu k  dispozícii 
free-ride zóna a  tiež snowboard park. Pri 
horských dopravných zariadeniach toto 
stredisko takisto nezaostáva a  prevádzkuje 
2 štvorsedačkové lanovky s nástupným pá-
som o 8 lyžiarskych vlekov. 

Ubytovanie 
Ideálnym ubytovaním pri zimnej dovo-
lenke je určite chata, na tom sa zhodneme 

viacerí. Avšak, náročnejším návštevníkom 
toto stredisko ponúka aj hotely, medzi 
nimi napríklad Hotel Green a Hotel Belet, 
ktoré sa nachádzajú priamo v  lyžiarskom 
stredisku alebo trošku vzdialenejšie, Hotel 
Park a Hotel Orava v Dolnom Kubíne alebo 
Hotel Kultúra v  Ružomberku. V  okolí sa 
nachádza aj niekoľko penziónov a ubytov-
ní, ale chata pre partiu kamarátov sa zdá 
ako najlepšie riešenie. Hneď v  blízkosti 
strediska je ich niekoľko. Rovno na svahu sa 
nachádzajú napríklad také Zruby pod hoľou 
či Chalupa u Kramerov. Ak aj nie ste ubyto-
vaní priamo v nich, po pár zjazdoch svahov 
si môžeme na chvíľu oddýchnuť a občerstviť 
sa v  reštaurácii u  Kramerov, kde nebudete 
ľutovať. Slovenské špeciality, ako bryndzové 
halušky, strapačky či bravčové koleno sú 
samozrejmosťou a  určite si tam pochutia 

ovolenka DCestovanie
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aj milovníci tradičných slovenských polie-
vok. Pre silnejších jedincov je k  dispozícii 
aj mnoho iných tekutých posilnení a nie je 
raritou, že sa s vami príde posilniť sám ma-
jiteľ, ktorého ochotný a  priateľský prístup 
nepochybne zaručí vašu ďalšiu návštevu. 
Treba si to už len vyskúšať na vlastnej koži 
a presvedčiť sa, že je to naozaj tak. 

Okolie 
Sú aj ľudia, ktorých nebaví celé dni len 
lyžovať, ale pri zimných dovolenkách vy-
hľadávajú aj iné formy zážitkových aktivít. 
Niektorí si napríklad po poriadnej lyžovač-
ke radi dobre oddýchnu a  kde inde sa to 
v zime dá, ako v relaxačných strediskách či 
akvaparkoch. V  blízkosti Dolného Kubína 

je ich hneď niekoľko. Najbližším je stre-
disko Aqua Relax priamo v Dolnom Kubíne 
a  pre tých, ktorým neprekáža sa trochu 
previezť autom, je dobré vyskúšať napríklad 
Vodný park Bešeňová alebo Tatralandia 
v  Liptovskom Mikuláši. Výhodou je veľké 
množstvo vnútorných bazénov, ale aj tobo-
ganov, kde sa môžu zabaviť napríklad vaše 
deti. Vy zatiaľ môžete oddychovať v relaxač-
ných bazénoch alebo využiť sauny. 

Medzi nami sú aj takí, pre ktorých je zimná 
dovolenka aj o  sedení pri krbe s  dobrou 
knihou alebo prechádzkach po  zasneženej 
krajine. Vytipujte si pekný slnečný deň 
a  namiesto lyžovania sa vydajte na  nejakú 
menšiu turistiku. Príroda v  tomto okolí je 
prekrásna v  hociktorom ročnom období 

a v zime si môžete vychutnať prekrásne vý-
hľady na zasneženú Oravu, Nízke a Západné 
Tatry, Chočské vrchy a Malú a Veľkú Fatru. 
Niekedy je to až rozprávkovo neuveriteľné. 

Nie naposledy 
Raz vyskúšate a najbližšie roky máte o zim-
nú dovolenku postarané. Netreba sa držať 
zaužívaných stredísk, ktoré sú preplnené 
ľuďmi, a vy si poviete, že tam idete tiež, lebo 
tam musí byť dobre. Nemusí to tak vždy 
byť. Treba hľadať a objavovať nové veci, veď 
možno práve táto dovolenka bude niečím 
špeciálna a  stane sa vašou dovolenkou 
snov, na ktorú už nezabudnete. Kombinácia 
všetkého spomenutého sa na ňu rozhodne 
aspoň podobá, no nie? 

SNOW

Viac fotiek nájdete na mojom 
instagrame: dominikagregus
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Nuž, s  kabátmi je to trochu komplikovanejšie. 
Typické slovenské počasie je premenlivé, čo zna-
mená, že je nutné pripraviť sa na  celú škálu pod-
mienok, na  čo jeden kúsok v  šatníku jednoducho 
nepostačí, akokoľvek by sme chceli. 

S  týmito 5 typmi kabátov a  búnd však bu-
dete pripravený naozaj na čokoľvek, čo vám 
chladné počasie môže priniesť do cesty.

Klasický kabát
Vo svete módy nenájdete veľa odevov s  ta-
kou históriou, akú má klasický (dvojradový) 
kabát. Nosili ho už námorníci v 19. storočí, 
sprevádzal generálov počas vojnových ob-
dobí, milovali ho ikony filmového priemyslu 
a bez výraznejších zmien pretrval až dodnes. 
Ak chcete prežiť neskorú jeseň a zimu s grá-
ciou skutočného elegána, tento kabát je 
povinnosť.

Plášť
Plášť sa zásadne od  klasického zimného 
kabátu nelíši, zvyčajne je dlhší (siaha nad ko-
lená), z ťažšej látky a na rozdiel od zimného 

kabátu, pre ktorý je typické dvojradové za-
pínanie (hoci to nie je vôbec podmienka), 
pri plášťoch je úplne bežný aj jeden rad 
gombíkov. Plášte sa typicky nosia cez ľahšiu 
bundu či oblek a čo je najdôležitejšie, vyze-
rajú neskutočne elegantne a  ich história je 
podľa niektorých zdrojov ešte bohatšia než 
pri kabátoch.

Trenčkot
Trenčkoty boli navrhnuté počas prvej 
svetovej vojny, z  čoho plynie aj ich názov 
(trench = priekopa, zákop). Ich najdôležitej-
šou funkciou bola a dodnes je ich nepremo-
kavosť a funkčnosť, čo ale nijak neškodí ich 
samotnému vzhľadu. Veľmi populárnym, ba 
až ikonickým, sa stal trenčkot vo farbe camel, 
ktorý fantasticky vyzerá na košeli s kravatou 
či celkovo na obleku.

Bombera
Ak patríte medzi mužov, ktorí si nepotrpia 
na  klasickú britskú eleganciu a  preferujú 
radšej niečo modernejšie, hoci chcú stále 
vyzerať dostatočne sofistikovane, bombera 

je cesta. Tento štýl je overený rokmi a veľmi 
populárny najmä v poslednom období, veľmi 
dobre sa kombinuje a pri výbere natrafíte tak 
na  ľahšie jesenné bombery, ako aj na  ťažšie 
bombery, určené vyslovene na zimu. 

Kožená bunda
Len pre skutočných frajerov! Kožená bunda 
je jednoducho legenda, tak ako všetci muži, 
ktorí ju preslávili, a niesť ju na sebe znamená 
spoločenskú zodpovednosť. Ale teraz vážne. 
Kožená bunda je úžasne univerzálny odev, 
zahviezdite s ňou tak v kombinácii s bielym 
tričkom na štýl Jamesa Deana, ako aj v kom-
binácii s  košeľou a  kravatou na  štýl Davida 
Beckhama. Je synonymom pre rebéliu a po-
vedzme si na rovinu, je jednoducho sexy. Inak 
povedané, ak ju ešte nemáte, napravte to!

Ako
si vybrať
ten správny  
kabát?



53 Predajňu OZETA nájdete  
v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.
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ajkrajšie
     vianočné trhy   
  v Európe 

Mnohí z nás si v predvianočnom období plánujú výlety 
na vianočné trhy aj mimo Slovenska. Európske mestá majú 
až čarovnú atmosféru a lákajú nielen domácich, ale aj 
zahraničných turistov. 

Tak teda hor sa na  vianočné trhy 2018, na  varené 
vínko a  punč. Nemusí to byť len slovenská klasika, 
ako Budapešť, Viedeň či Praha, avšak ani tie v našom 
článku nesmú chýbať. Nechajte sa prekvapiť, v kto-
rých ďalších mestách sú tie najkrajšie vianočné trhy.

Vianočné trhy majú svoju históriu už od 14. 
storočia. Ich tradícia začala v  nemecky 
hovoriacich krajinách. Tradične sa na  nich 
predávalo jedlo a  nápoje, ktoré spríjemňo-
vali ľuďom celé sviatky. Tento zvyk sa neskôr 
rozšíril aj do  zvyšku Európy, a  tak vznikla 
tradícia, na základe ktorej sa ľudia stretávajú 
s rodinou a známymi na sviatočných námes-
tiach a uliciach. Spoločne si tak spríjemňujú 
čakanie na Vianoce.

Budapešť (Maďarsko)
Budapeštianske vianočné trhy síce nie sú 
rozmermi najväčšími, avšak Budapešť patrí 
k  jedným z  najkrajších miest na  Dunaji. 
Mesto ponúka bohatý kultúrny program 
s  množstvom vystúpení, ktoré sa konajú 
každý deň. Maďarský gurmánsky raj vám po-
núka typické maďarské klobásky, jaternice, 
langoše, ale aj kapustu a medovníky. K dis-
pozícii sú stovky stánkov s ručne vyrábanými 
ľudovými suvenírmi.

Viedeň (Rakúsko)
Podľa mnohých je Viedeň tým najkrajším 
európskym mestom vôbec a  domovom 
všetkých vianočných trhov. Kto tam ešte 
nebol, mal by to napraviť čo najskôr, lebo 
zažiť vianočne trhy v uliciach Viedne je snom 
mnohých cestovateľov. My Slováci ju máme 

na  dosah a  môžeme navštíviť viaceré via-
nočne dedinky, no najkrajšie vianočné trhy 
sú na  námestí pred radnicou. Pochutnať si 
môžete tradične na pečených klobásach, per-
níkoch či obľúbených mandliach v karameli. 
Punč sa tu podáva v štýlových šálkach, ktoré 
si môžete po vypití nechať.

Praha (Česko)
Architektúra gotickej Prahy je najideálnej-
ším prostredím pre vianočné trhy. Konajú 
sa na  dvoch miestach: Drevené mestečko 
pod orlojom na  Staromestskom námestí 
a  na  Václavskom námestí. Výber zo širokej 
ponuky vianočného tovaru vám budú sprí-
jemňovať nielen vianočné koledy ale aj tra-
dičné vianočné dobroty, o ktoré nie je núdza. 
Bude zaujímavé sledovať a porovnávať ceny 
so Slovenskom. Vianočné trhy tu podobne 
ako vo Viedni nekončia na Štedrý deň, ale tr-
vajú až do nového roka. Ak to teda nestihnete 
do Vianoc, nezúfajte.

Krakow (Poľsko)
Krakow je pre mnohých Slovákov bližšie ako 
Bratislava či Viedeň. Ak je aj pre vás tou naj-
bližšou voľbou, určite nebudete sklamaní. Dá 
sa povedať, že Krakow sa každú zimu mení 
na hlavné mesto Poľska. Je lákadlom pre de-
saťtisíce turistov. Obrovské námestie v centre 
sa vďaka miliónom svetiel mení doslova 
na krajinu zázrakov. Cenovo je jednou z naj-
výhodnejších možností v  našom zozname. 
Trhy ponúkajú tradičné poľské špeciality, ako 
pečené klobásy, syry či knedlíky, absolútnou 
raritou tu je pitný med (nie je to medovina).

Londýn (Anglicko)
Ak máte radi retro a  túžite po  Vianociach 
na  starý spôsob, môžete si ich zopakovať 
v anglickom Londýne. Tam vás chytí za srdce 
kúsok nostalgie. Nechýba tam veľké ľadové 
klzisko, ktoré sa ligoce v žiari svetielok. Toto 
obdobie obmäkčí a vyčarí úsmev na tvárach 
„suchých“ Angličanov. Všade znejú koledy 
a  ulicami sa valí vôňa pečených gaštanov 
a teplých mandlí obalených v cukre.

Paríž (Francúzsko)
Paríž okrem toho, že je mestom romanti-
kov, oplýva svojou krásou aj počas sviatkov. 
Útulné uličky, množstvo stánkov s horúcim 
punčom a  ako bonus množstvo pamiatok, 
ktoré dodajú lesk vianočnej atmosfére. 
Najkrajšie vianočné trhy nájdete na  La 
Défense, ktorý je najväčším a  najslávnost-
nejším trhom s  viac ako 350 stánkami 
s  vianočnými pochúťkami a  suvenírmi. 
Špecialitou tohto trhu sú červené koberce, 
ktoré sú roztiahnuté všade po zemi.

Barcelona (Španielsko)
Vianočné trhy v Barcelone sú jednými s naj-
dlhšou históriou. Aj napriek uponáhľanej 
súčasnosti sa tam snažia uchovať to pôvod-
ne. Na trhoch sa nachádza vyše 300 stánkov, 
domáci si však dávajú záležať na  tom, aby 
väčšina z  nich patrila remeselníkom, ktorí 
dané výrobky naozaj vyrábajú. Aj vďaka 
tomu sa im darí udržať autentickosť. Je to 
úplne niečo iné, ak si niečo kúpite od člove-
ka, ktorý to vyrobil a vie vám o tom povedať 
viac, keďže má k tomu osobný vzťah.

Norimberg (Nemecko)
Komorná a  priateľská atmosféra mesta ho 
robí výnimočným, lebo toto bavorské mesto 
nepatrí medzi najznámejšie ani najväčšie 
metropoly Európy. Je označované aj ako 
„mesto z  dreva“, za  čo vďačí svojej krásnej 
architektúre. Výnimočná atmosféra vianoč-
ných trhov im dáva právo zaradiť ich medzi 
najkrajšie v  Európe. Typickým pre tieto 
trhy je norimberský vianočný anjel, ktorý 
sa objavuje pravidelne na  balkóne kostola 
Frauenkirche so sprievodom orchestra.

N
Zaujímavosti
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Vianočné trhy 

 majú svoju históriu  
už od 14. storočia. Ich  

tradícia začala v nemecky 
hovoriacich krajinách. 

Tradične sa na nich 
predávalo jedlo  

a nápoje
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Sladké vianočné 
pečenie
Nepečený  
koko-čoko koláč

Ingrediencie:
10 kusov vajce
600 gramov polohrubá múka
korpusy
1 1⁄2 kus kypriaci prášok
500 gramov kryštálový cukor
10 PL olej
10 PL mlieko
Zálievka
240 gramov kryštál. cukor (zálievka)
150 ml voda
2 PL hustý malinový sirup
1 kus vanilínový cukor
2 kusy citrón
2 kusy pomaranč
100 gramov maslo
1 deciliter r/um
POLEVA 
250 gramov práškového cukru (poleva)
3 PL r/um
1 PL hustý malin. sirup
1 PL mlieko/aj viac podľa potreby
400 gramov malinový džem
štipka červenej potravinárskej farby

Korpusy:
Na plechu vystlanom papierom na pečenie si 
upečieme dva pláty. Na jeden potrebujeme: 3 
žĺtky, ktoré vyšľaháme so 150g kryštálového 
cukru, 3 PL oleja a 3 PL mlieka. 180g múky 
zmiešame s 1/2 balíčkom kypriaceho prášku 
a z bielkov ušľaháme sneh. Do žĺtkovej zmesi 
striedavo zľahka vmiešame múku a  sneh. 
Cesto upečieme na 180°C asi 10 – 15 minút. 
Necháme oba pláty vychladnúť.Posledný plát 
upečieme rovnako, ale potrebujeme 4 vajcia, 
trošku červeného farbiva, 240g polohrubej 
múky, 1/2 balíčka kypriaceho prášku, 200 g 
kryštálového cukru a 4 PL oleja a 4 PL mlie-
ka. Po  upečení necháme tiež vychladnúť. 
Dôležité je nechať všetky pláty na  papieri 
na pečenie.

Plnenie
Plát zo 4 vajec – červený dáme do  plechu, 
v ktorom sa piekol, a riadne ho popolievame 
zálievkou (aj keď sa najskôr zdá, že je ho veľa, 
necháme ju cca 30 minút vsiaknuť)

Jeden plát z 3 vajec natrieme džemom (po-
riadne – dáme polovicu), natretou stranou 
priložíme na poliaty červený plát, pomocou 
podložky pretočíme tak, že na vrchu máme 
poliaty plát ešte stále prikrytý papierom 
na pečenie, ktorý až teraz stiahneme.

Posledný plát z  3 vajec potrieme zvyšným 
džemom, natretou stranou priložíme na po-
liaty červený plát... (takže by sme mali mať: 
papier na  pečenie – plát – červený plát – 
plát – papier na pečenie).

Takto pripravený zákusok dobre zaťažíme 
a  dáme do  druhého dňa do  chladničky. 
Na  ďalší deň: papier na  pečenie stiahneme 
a  preklopíme zákusok na  podložku, stiah-
neme aj druhý papier na pečenie, polejeme 
polevou, necháme zaschnúť a  môžeme 
pokrájať.

Zálievka
Vodu a cukor necháme zvariť, aby sa cukor 
rozpustil, do  horúceho vmiešame maslo 
a  necháme vychladnúť. Oba pomaranče 
a  citróny poriadne vydrhneme (alebo kú-
pime BIO), kôru najemno nastrúhame 
a  vytlačíme šťavu. Do  pripraveného sirupu 
s maslom pridáme: kôru a  šťavu z  citrónov 
a  pomarančov, vanilínový cukor, malinový 
sirup a rum.

Poleva
práškový cukor dobre vymiešame s rumom, 
štipkou potravinárskej farby, sirupom a mlie-
kom, aby sme získali hustejšiu polevu.

Dvojfarebné  
kocky
Ingrediencie:
Cesto
5 kusov vajce
200 gramov práškový cukor
80 mililitrov olej
2 PL kakao
200 gramov polohrubá muka
1⁄2 balík prášok do pečiva
Orechová náplň 
250 gramov mleté orechy
150 gramov práškový cukor
1 deciliter r/um
Biely poťah
200 gramov práškový cukor
200 gramov Cera
150 gramov sušené polotučné mlieko
 čokoláda na namáčanie

Postup
Cesto: žĺtky vymiešame s  cukrom do peny, 
pridáme olej, vodu, múku s  kakaom 
a práškom do pečiva, nakoniec zľahka vmie-
šame varechou bielky. Roztrieme na vymas-
tený a vysypaný plech a dáme piecť. Pečieme 
cca 20 minút na 160°C v teplovzdušnej rúre.

Orechová plnka
Orechy pomelieme, pridáme cukor, r/um 
a dobre vymiešame. Rovnomerne roztrieme 
na upečený plát cesta.

Poťah: Ceru, sušené mlieko a cukor v miske 
ručne vymiesime na  hladkú hmotu, ktorú 
vyvaľkáme na papieri na pečenie vo veľkosti 
plechu. Spolu s  papierom prenesieme a  vy-
klopíme na  koláč. Zahladíme a  necháme 
stuhnúť. Nakrájame na  kocky a  máčame 
jeden rožtek do polovice rezu v čokoláde.
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Medové rezy
Ingrediencie:
200 gramov práškový cukor
2 PL med
2 kusy vajce
50 gramov maslo
1 čajová lyžička sódy bikarbóna
500 gramov hladkej múky
1⁄2 liter mlieko
2 kusy Zlaté klasy
250 gramov maslo
250 gramov práš. cukor
1 kus čokoládová poleva

Postup
V miske nad parou uvaríme pr. cu-
kor, med, 2 celé vajcia, maslo a sódu 
bikarbónu. Túto zmes vymiešame 
na cesto s hl. múkou. Cesto rozde-
líme na 4 časti. Každú časť vyvaľ-
káme a  upečieme na  opaku vy-
masteného a  múkou vysypaného 
plechu. Pozor, je to upečené veľmi 
rýchlo, treba sledovať. Plnka: 
Mlieko uvaríme so Zlatými klas-
mi, po  vychladnutí vymiešame 
s  maslom, ktoré sme vyšľahali 
s  práš. cukrom. Pláty natrieme 
plnkou a polejeme čokoládovou 
polevou. Sú výborné, prajem 
príjemné pečenie.
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Frakčný laserový resurfacing je posledným tren-
dom v nechirurgických omladzovacích invazívnych 
ošetreniach. Pokožka sa stáva po  resurfacingu 
pevnejšou a  zdravšou so zjednotením farebného 
koloritu a textúry za súčasnej stimulácie novotvor-
by kolagénu.

Tajomstvo obnovy 
pokožky sa ukrýva 
v jej spálení
Cielené spálenie pokožky, konkrétne jej 
povrchovej vrstvy, možno znie zvláštne, 
ale želaný výsledok na seba nenechá dlho 
čakať. Spolu s povrchovou vrstvou sa 
odstránia nedokonalosti, ako napr. jazvy 
po akné, strie alebo vrásky. Teplo spôsobí 
vypnutie pokožky a zaistí novú tvorbu 
kolagénu, ktorého stratu má za následok 
práve pribúdajúci vek.

     aserový  
CO2

Nepríjemné jazvy po akné, viditeľné 
známky starnutia, strie po deťoch či 
ochabnutá pleť. To všetko a omnoho 
viac je následkom pribúdajúceho 
veku a liečby problematickej pleti.

L
    resurfacing 



Strach z bolesti? 
Nejestvuje dôvod mať pred týmto ošetrením obavy 

z bolesti, pretože pred samotným ošetrením sa nanáša 
na tvár znecitlivujúci krém, po ktorom je citeľné len 

mierne štipkanie. Proces regenerácie je naštartovaný 
okamžite po ošetrení, keď dôjde k postupnému vytvoreniu 

miniatúrnych chrást v mieste ošetrenia pleti. Tieto 
jemné chrastičky sa počas týždňa postupne olupujú 

a v nasledujúcich 2 – 3 týždňoch dochádza k postupnému 
vyrovnaniu a zlepšeniu stavu pokožky. 

Výsledky stoja zato
Výsledok je viditeľný už po prvom sedení, naším 
odporúčaním je 3 – 5 opakovaní v časovom odstupe 3 – 5 
týždňov. Pri adekvátnej správnej starostlivosti o pleť 
sú výsledky dlhotrvajúce, takže pretrvávajú roky. Cesta 
k omladeniu a zdravo vyzerajúcej pleti už nebude kľukatá. 
Vydajte sa na ňu spolu s nami – s DERMACENTER 
pretvárame sny na skutočnosť. Viac o ošetreniach MassMed 
sa dozviete na webovej stránke www.dermacenter.sk

59 Dermatokozmetické centrum 
DERMACENTER nájdete  

v OC Mlyny Nitra na 2. poschodí.
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Účelom značky BC Bonacure je prinášať profesionálnu a inovatívnu 
starostlivosť o vlasy nielen do salónov, ale venovať pozornosť starost-
livosti aj doma.

S  novou hĺbkovú starostlivosťou BC Fibre Clinix od  Schwarzkopf 
Professional dochádza k  prevratu pri regenerácii poškodených vla-
sov. Technológia Triple Bonding a C21, obsiahnuté v BC Fibre Clinix 
spoločne s novými posilňujúcim Boostermi, udávajú osobitý prístup, 
ktorý umožňuje kaderníkom splynúť s  prianím klienta. BC Fibre 
Clinix prináša odpoveď pre ich potreby s kompletne personalizova-
nou exkluzívnou službou, ktorá je prispôsobiteľná pre všetky typy 
vlasov:

• BC Fibre Clinix Peptide Repair Rescue Booster –  
pre poškodené vlasy

• BC Fibre Clinix Hyaluronic Moisture Booster –  
pre normálne až suché/kučeravé vlasy

• BC Fibre Clinix pH 4.5 Color Booster – pre farbené vlasy
• BC Fibre Clinix Collagen Volume Booster – pre jemné vlasy
• BC Fibre Clinix Keratin Smooth Booster – pre nepoddajné 

vlasy

Nová éra
      starostlivosti          
o vlasy

Salón Schwarzkopf professional v OC Mlyny 
Nitra prináša novú starostlivosť o vlasy 
s unikátnou technológiou BC Fibre Clinix 
od Schwarzkopf Professional s novou Triple 
Bonding a C21 technológiou pre obnovu 
vlasov.  V harmónii s týmito postupmi sú 
riešené aj služby, individuálne na mieru 
klienta, a poskytované jedinečné nástroje, 
ktoré zabezpečia dokonalý výsledok. Vďaka 
jedinečnému radu sa môžu kaderníci ľahko 
postarať, oživovať a umývať vlasy svojich 
klientov tak, aby im vrátili dokonale zdravý 
a prirodzený vzhľad.
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zľava na na produkty 
a kúru BC Fibre 

Clinix
Pokročilá technológia.
Jednoducho krása.

Technológia BC Fibre Clinix zabezpečuje 
doposiaľ najvýkonnejší regeneračný výkon 
od Schwarzkopf Professional pre dokonalú 
obnovu vlasov. Nová generácia technológie 
bondingu v BC Fibre Clinix zvyšuje až 10 x 
elasticitu a odolnosť vlasov. Kaderníci tak 
plnia klientom želanie, aby mohli vyzerať 
a cítiť sa krásne.

Od novembra 2018 je BC Fibre Clinix 
dostupný ako exkluzívna služba v salóne 
Schwarzkopf professional  
v OC Mlyny Nitra na prízemí.

Predajňu SCHWARZKOPF PROFESSIONAL  
nájdete v OC Mlyny Nitra na prízemí.
Pondelok – Nedeľa 9.00 – 21.00 hod.
www.mlyny-nitra.sk/schwarzkopf
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tipyVianočné 

Hrejivý set Dormeo
• Nový hrejivý set Dormeo (prikrývka a van-

kúš) je výnimočne mäkký, huňatý a bude vás 
rozmaznávať počas zimných večerov.

• Je zabalený ako darček s béžovou stuhou so 
špeciálnym odkazom: Domov je tam, kde je 
tvoje srdce „Home is where the heart is“.

• Dostupný v 6 farbách a dvoch veľkostiach.
• Môže sa prať v práčke a na huňatej strane 

má vrecko na zohriatie nôh.
• rozmer 130 x 190

Nutribulet červený 600w
• Maximalizujte schopnosť vášho tela vstrebať vitamíny a mi-

nerály z potravín vďaka extrakcii živín.
• Nutribullet odporúčame každému, kto chce žiť zdravšie, 

zhodiť pár kilogramov či hľadá jednoduchý a rýchly spôsob 
na prípravu chutných smoothies

49,90€ 
24,95€

99,90€ 
59,90€
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Masážny prístroj  
s vyhrievaním 2v1
• Doprajte si jedinečnú kombináciu  

vyhrievania a masáže
• Teplo a vibrácie pomáhajú zmierniť bolesti 

chodidiel a poskytujú príjemné uvoľnenie
• v chladnom zimnom období
• Využite vankúš na zmiernenie bolesti  

chrbta, krku alebo brucha
• Zohreje sa až na 58 °C.

Copperlux oval roaster
• Oval Roaster (s pokrievkou), 50 % zľava
• odolný, nepriľnavý a energeticky úsporný riad
• nový vylepšený povrch z pravého kameňa obohatený o čiastočky medi
• vhodný pre všetky typy sporákov, vrátane indukcie.

49,90€ 
24,95€

69,80€ 
34,90€

Dámske čižmy 
Walkmax
• Vďaka zaoblenej podrážke po-

skytujú zimné čižmy Walkmaxx 
chodidlám oporu a zbavia vás 
nepríjemného pocitu unave-
ných a opuchnutých nôh.

• teplé, pohodlné a nepremokavé.
• ochránia chodidlá pred nepriaz-

ňou počasia
• protišmyková podrážka
• pamäťová pena
• mimoriadne pohodlné.

99,80€ 
44,90€

Pri kúpe  
matraca 
získavate  
2 darčeky
elektrický ohrievač DORMEO 
ELECTRIC WARMER + Aloe 
Vera vankúš klasický 50x70  
v celkovej hodnote 99,80€

Predajňu DORMEO nájdete
v OC Mlyny Nitra na 2. poschodí
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Julo sa rozhodol udržiavať 
rodinné vzťahy pomocou 
vlastnoručne vyrábaného 
časopisu – Gundžovníka. 
Časopisy majú kronikársky 
rozmer, zrkadlí sa v nich 
história jednej rodiny a jednej 
krajiny počas normalizácie.

Historička Lucy Worsley nám 
ponúka nový pohľad na jej 
údajne jednotvárny život. 
Zavedie nás na miesta, odkiaľ 
najobľúbenejšia anglická 
spisovateľka potichu menila 
svet. Žena, ktorá bojovala 
o svoju slobodu.

Citra a Rowan boli vybraní, aby 
sa stali učňami poslov smrti. 
Postupne sa zbližujú, avšak 
časom sa musia postaviť proti 
sebe. Ten, čo v najťažšej skúške 
uspeje, prežije a podpíše tým 
druhému rozsudok smrti.  

Pepínin svet tvorí dom, 
divotvorná záhrada rastúca 
na jeho streche a podivuhodní 
susedia. Jej pohľadu na svet 
kontruje rozprávanie babky 
Katinky, ktorej príhody 
prenesú malého čitateľa 
do doby, keď sa žilo úplne inak. 

Pán Trane odkúpil všetky práva 
na Vianoce a nikto ich nesmie 
sláviť. Bule, Lisa a Doktor 
Proktor sa rozhodnú, že sa 
Vianoce pokúsia zachrániť. 
Ešte nikdy neviseli Vianoce 
na tenšom vlásku...

Naskočte do fantasticky 
vtipného sveta sira Terryho 
Pratchetta a zahryznite sa 
do jeho vianočnej pochúťky. 
Pri čítaní týchto jedenástich 
poviedok sa budete smiať, 
a Vianoce už nikdy nebudete 
vnímať tak ako doteraz.
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65 Predajňu PANTA RHEI  
nájdete v Galérii MLYNY 

na 1. poschodí.

Mimi a Líza už navštívili veľa 
fantastických svetov plných 
zábavy, ale aj záhad. Kam 
zmizlo to čarovné vianočné 
svetlo? Niekto ho ukradol? 
Vydávajú sa na dobrodružnú 
cestu časom, aby vrátili 
Vianociam ich očarujúce 
svetlo.

Je mnoho športových legiend, 
viacero z nich v oblasti 
cyklistiky, ale iba Petrovi sa 
podarilo zdanlivo nemožné – 
trikrát za sebou zvíťaziť vo 
svetovom šampionáte. Čo stojí 
v pozadí jeho úspechov? 

Krásny, ilustrovaný a nikdy sa 
s ním nebudeš nudiť. To je tvoj 
nový Knižný diár, ktorý proste 
musíš mať. Vďaka svojej kvalite 
a praktickým doplnkom je diár 
vhodný aj na prácu.

Anna Malinová bola pre 
Jozefa Gabčíka veľmi dôležitá. 
Anna sa zapojila do odboja, 
čím vystavila svoju dcéru 
mnohým útrapám. Pani Alena 
sa však na ňu nehnevá: „Som 
na mamičku hrdá, bola to 
veľmi statočná žena.“ 

Eva Umlauf patrí medzi 
najmladších, ktorí majú 
na svojom predlaktí vytetované 
osvienčimské číslo. Po dlhých 
rokoch si uvedomila, že 
svedkovia miznú, a ak svoj 
príbeh nevyrozpráva, navždy 
sa stratí.

Beštiálny zločin z roku 1959 
v Spojených štátoch. Dvaja 
muži zavraždili farmára 
s manželkou a ich dve 
malé deti. Román nie je 
len obrazom vraždy, ale aj 
snahou nahliadnuť za oponu, 
ktorá ukrýva temné zákutia 
spoločnosti.

Bývalý lezec rozbehne 
pátranie po skutočnosti 
smrteľných nehôd v Tatrách. 
Lenže tie skutočnosti, ktoré 
odhalí, sa vymykajú ľudskej 
predstavivosti a chápaniu. 
Za svoju zvedavosť kruto 
zaplatí – ocitne sa na hrane 
priepasti.

Prežite ešte raz vášnivý príbeh 
Päťdesiatich odtieňov temnoty, 
tentoraz z pohľadu Christiana 
Greya, vyrozprávaného jeho 
vlastnými slovami. Vniknite 
do jeho utrápenej duše, jeho 
myšlienok i snov.
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Lahodné vianočné 
vegánske pečenie
Linecké kolieska
Potrebujeme:
• 250 g múka hladká
• 60 g cukor práškový
• 140 g rastlinné maslo 

mäkké
• 2 PL rastlinné mlieko
• práškový cukor 

na posypanie
• marmeláda – kyslejšia 

(ríbezľová/malinová/ 
marhuľová)

Postup prípravy:
1. Preosiatu hladkú múku, práškový cu-
kor, zmäknuté maslo a lyžicu mlieka spolu 
zmiešame a vypracujeme cesto. Zabalíme 
do potravinárskej fólie a necháme odležať 
v chladničke minimálne 1 hodinu.
2. Z rozvaľkaného cesta potom vykrajuje-
me polovicu koliesok bez dierky v strede 
a do polovice vykrojíme očká.
3. Vykrojené kúsky kladieme na  vymas-
tený plech/papier na  pečenie a  do  rúry 
predhriatej na 160°C dávame piecť na cca 
7 – 11 minút až začnú jemne hnednúť 
na okrajoch.
4. Kolieska po  vychladnutí natrieme 
ríbezľovým džemom a  pospájame 
s vrchnými časťami, ktoré ešte pred-
tým posypeme cukrom.

Vanilkové rožky
Potrebujeme
• 300g hladká múka
• 200g rastlinné maslo
• 100g mleté vlašské orechy
• 100g cukor práškový
• 1 ks cukor vanilkový

Postup prípravy
1. Všetky suroviny zmiešame a vypracu-
jeme cesto.
2. Z  cesta vyformujeme valček, ktorý 
pokrájame na zhruba 35 – 50 rovnakých 
kúskov (podľa požadovanej veľkosti rož-
kov) a  z nakrájaných kúskov vyformuje-
me rohlíčky.
3. Pečieme na vymastenom plechu/papie-
ri na pečenie 15 – 20 minút pri 180°C.

Medovníky
Potrebujeme:
Medovníky
• 2 poháre múky hladkej 

(pohár=250 ml)
• 3/4 pohára cukru
• 1,5 čl sódy bikarbóny
• 3 – 4 lyžičky perníkového 

korenia
• 1 lyžica rastlinného masla
• cca 10 lyžíc rastlinného 

mlieka
Cukrová poleva
• 1 pohár práškového 

cukru
• 1 PL citrónovej šťavy
• 2 PL horúcej vody

Postup prípravy
1. Zmiešame suché prísady a  pridáme 
maslo a po lyžiciach mlieko. Vypracujeme 
cesto s konzistenciou plastelíny.
2. Cesto rozváľame na  hrúbku cca 3 mm 
a  vykrajujeme medovníky formami podľa 
ľubovôle.
3. Medovníky pečieme pri teplote 180°C cca 
10 – 15 minút do zlatista.

4. Necháme vychladnúť a zdobíme 
čokoládou alebo cukrovou pole-
vou, ktorú vyrobíme zmiešaním 
práškového cukru, citrónovej šťavy 
a horúcej vody.



Predajňu Quiksilver a Roxy nájdete na 1. poschodí v OC Mlyny Nitra.



www.mlyny-nitra.sk


