


My sme sa jej nevedeli dočkať, ale zdá sa, že jar je už konečne 
tu. Slniečko a dlhšie dni nám pridávajú na dobrej nálade.  A práve 
teraz je aj správny čas na výmenu šatníka či doplnenie sviežich 
kúskov. Tak poďme spolu na to, s inšpiráciou vám pomôžeme 
na nasledujúcich stranách. Predstavíme niekoľko trendov, 
noviniek, ale aj zaujímavostí zo života v Nitre. Nechýba ani prehľad 
pripravovaných premiér v kine či nové knižné tituly.

Od 16. do 19. marca si budete môcť v OC Mlyny vychutnať zľavovú 
akciu SPOT ZMYSELNÉ NÁKUPY, kedy sa zameriame doslova 
na všetky zmysly. Zľavové kupóny budú dostupné vo vernostnej 
aplikácii SPOT. Ak ju ešte nemáte, tak sťahujte a zbierajte body 
za každý nákup u nás. Odmenou za vernosť vám budú skvelé 
darčeky a zľavy vo vašich obľúbených predajniach.

Okrem rôznych pripravovaných akcií sa môžete tešiť aj na nové 
prevádzky, ktoré už teraz pre vás chystáme. 

Tešíme sa na vás vo vašom obľúbenom obchodnom centre!
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Jarné trendy

Jarné heslá sú barbiecore, 
pastely, neóny a trepotanie 
motýlích krídel. Vyberajme si 
dobre a to, čo ulovíme, si aj užime. 
TERAZ, lebo v móde nič nie je 
večné.    

 
Teploty vonku stúpajú, vtáčiky čvirikajú 
a pýtajú sa, či to so športom myslíme 
naozaj tak vážne, ako o tom všade 
rozprávame. Odpoveď je ÁNO a vlastne 
sme už na love novej výbavy do parku 
alebo do posilky, takže nezdržovať. 
Postojte si pred výkladmi C&A 
a presvedčte sa, že zapotiť sa dá aj 
štýlovo. Všetko spolu krásne ladí a púta 
neónovými farbami, bez ktorých to na jar 
2023 nie je ono. Športovú podprsenku 
doplňte legínami a mikinou a máte 
šťavnatý look, v ktorom sa vám bude behať 
jedna radosť. Pastely a neóny začali svoj 
útok. Znie prvá veta módneho diktátu. 

Druhá bude: Barbiecore prichádza, 
držme sa silno. Štrnásť rokov sľubovaný 
film o Barbie sa do kín dostane až v júli 
tohto roka, ale svetu už niekoľko mesiacov 
„preskakuje“ z ružovej a zo zvedavosti. 
Ako sa Ryan Gossling zhostí úlohy Kena?  
Sme ready, inak sa ani nedá, pretože 
Tiktok, Instagram a Pinterest doslova 
žijú magentou, farbou roka. Leto bude 
nostalgickou spomienkou na jednoduchšie, 
slnečné a bezstarostnejšie časy, skrátka 
na 80. roky. Celebrity sa na vlne barbiercore 
vezú tiež, pekne trendu pomáhajú 
a vyzerajú tak, že sú hotové, aby sme 
ich postavili do výkladu hračkárstva 
k barbie domčeku. Selena Gomez žiari 
vo fuchsiových pletených šatách, winx 
pančuškách a cupká na veľkých platformách 
so zmrzlinou v ruke. 

To je ono! Svet robí všetko preto, aby sme 
dostali z hlavy časy, keď nás v móde bavila 
neutrálna paleta a chodili sme v odtieňoch 
béžovej od hlavy až po päty. Do popredia 
sa dostávajú strihy typické pre osemdesiate 
a deväťdesiate roky. Doplnky v neónových 
farbách. Latex. Výrazné plastové sponky. 
Glitre. Supervysoké podpätky. Pestré 
abstraktné vzory. Denimové vestičky. 
Elastické šortky. XXL náušnice a aj slnečné 
okuliare v jedovatej ružovej. 

Ružovej smršti nemusíte podľahnúť, ak to 
nie je úplne to vaše. Pokojne si na sebe 
nechajte to, čo máte práve oblečené, 
ale neutrálne kúsky hravo doplňte. Chce 
to aspoň fuchsiový rúž – a všetci budú 
vedieť, že si na Barbie popkultúru s láskou 
a potešením spomínate. Dajme si v móde 
porciu ľahkosti, farieb a zahrajme sa 
na svet, v ktorom sú všetci dokonalí. 

Všimnite si, koľko okolo vás zrazu poletuje 
motýľov? Tretiu vetu si dajme dlhú: 
Do popredia sa dostávajú potlače 
motýlích krídel na pozadí florálnych 
vzorov, ktoré tu máme a milujeme ich 
odnepamäti. Všetko toto bzučanie nás 
s ľahkosťou prevedie záhradou módnych 
snov a túžob. 

Štvrtá? Bude. Fashion industry už 
nič revolučné a prevratné nevymyslí. 
To je pravda, ale pravda je aj to, že sa 
s populárnymi ikonickými vzormi vie zas 
a znova pohrať tak, že dostávajú úplne iný 
look. Robí sa to zmenou formy a novými 
strihmi. Dôkazom je záplava bodiek. Sú 
to stálice, ale predsa vyzerajú ako fresh 
novinka.  

Piatu máme s otáznikom: Koľko voľných 
nohavíc sa okolo nás zrazu vlní, však? 
Je to veľmi príjemný módny fakt, lebo wide 
leg pants nám po obtiahnutých strihoch 
konečne prinášajú vytúžené pohodlie. 
Sú také dlhé, že zakrývajú topánky 
a tým pádom vyzývajú k tomu, aby sme 
sa pohrali s vrchným dielom. Môžete si 
k nim obliecť úplne čokoľvek, crop-top, 
vzdušnú blúzku, korzet alebo pánske 
sako. Kým spodná časť tela ostáva tlmená 
a jednofarebná, vrchná púta pohľady. 

Číslo šesť: Pánsky štýl nie je nudný ani 
usadlý, naopak, je rafinovaný. Vestu, 
smoking, sako či dokonca kravatu vylaďte 
ženskými doplnkami a zasvietite. Ak vo 
vašom šatníku hrajú prím neutrálna sivá, 
béžová, biela a čierna, o to viac trvajte 
na detailoch a krásnom vypracovaní 
svojich nadčasových kúskov. 

Zvyšok diktátu už nebude o vetách, len 
o slovách, ktorým každá fashionistka dobre 
rozumie. Späť sú AJ: Cargo nohavice čiže 
kapsáče. Kobaltová modrá. Strapce. 

Zabudli sme na vysoké čižmy v kombinácii 
s ultra krátkou sukňou alebo kratučkými 
šatami. 

Máme to. A teraz? Skontrolovať, či 
v diktáte sedia dĺžne a bodky, a potom 
kabelku do ruky a ide sa nakupovať. 

Móda diktuje,  
my si píšeme

Extra TIP: 
 

FEMALE ENGINEERING® MADE 
BY LINDEX. VYSKÚŠAJTE SI 
SKVELÚ SPODNÚ BIELIZEŇ, 

KTORÚ VYMYSLELI VEDCI 
V SPOLUPRÁCI S TÝMI, KTORÍ 
ROZUMEJÚ ŽENÁM. JE VYRO-

BENÁ TAK, ABY UDRŽALA VAŠU 
MENŠTRUÁCIU A ÚNIKY PRI 

KÝCHNUTÍ POD KONTROLOU. 
NOSIŤ, VYPLÁCHNUŤ, VYPRAŤ, 

USUŠIŤ A ZNOVU OBLIECŤ. 
VÝHRA PRE VŠETKY ŽENY, AKO 

AJ PRE MATKU PRÍRODU.
 

VIAC NA STRANE 6 - 7.
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Budúcnosť  ženskosti

Predajňu LINDEX nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Švédska módna značka Lindex 
je už od roku 1954 odborníkom 
na dámsku spodnú bielizeň. 
Práve vďaka dlhoročným 
skúsenostiam v tejto oblasti sa 
rozhodla rozšíriť svoju ponuku 
o novú oblasť – značku Female 
Engineering.

„Naše dedičstvo a dlhoročné skúsenosti so 
spodnou bielizňou nám poskytli jedinečné 
znalosti o ženskom tele a urobili z nás 
expertov na strih, pohodlie a kvalitu. Aby 
sme využili naše odborné znalosti novým 
spôsobom, investujeme do technológií pre 
ženy pod značkou Female Engineering, 
ktorá okrem iného ponúka inovatívnu 
absorpčnú spodnú bielizeň vyvinutú tak, 

aby napĺňala potreby žien vo všetkých 
fázach života. Femtech je pre nás nový 
a vzrušujúci trh, ktorý vytvára nové 
možnosti udržateľného rastu, založené 
na silných stránkach a výnimočných 
znalostiach spoločnosti Lindex,“ hovorí 
generálna riaditeľka Susanne Ehnbåge.

Budúcnosť ženskosti
Female Engineering® je značka vyvinutá 
expertmi na spodnú bielizeň spoločnosti 
Lindex spolu s vedcami a priekopníkmi 
v oblasti materiálov. Výsledok spolupráce 
skvelých žien na misii zmeniť naše životy 
a našu planétu k lepšiemu. 

Zabudovaná ochrana
Toto skvelé spodné prádlo založené 
na vede je vyrobené, aby udržalo vašu 
menštruáciu a úniky pri kýchnutí v bezpečí. 
Noste ich max. 10 hodín: potom ich 
vypláchnite, vyperte, znovu oblečte 
a používajte opakovane. Výhra pre všetky 
ženy, ako aj pre matku prírodu.

Urobiť každodenný život žien lepším 
hľadaním riešení skutočných potrieb
 
Možno si myslíte, že je to len spodná 
bielizeň, ale nie je to tak. Ide o naplnenie 
doposiaľ nenaplnených ženských potrieb. 
Vitajte vo svete, ktorý bol vytvorený 
s cieľom nájsť inovatívne riešenia pre 

každé ženské telo. Aktuálne produkty 
Female Engineering zahŕňajú: dámske 
menštruačné nohavičky, menštruačné 
nohavičky pre tínedžerky, opakovane 
použiteľné vložky do podprsenky pre 
dojčiace matky, produkty intímnej hygieny 
a doplnky.

Kolekcia je dostupná online na lindex.com 
aj v predajni Lindex Mlyny Nitra,

Lindex uvádza Female Engineering– 
značku, ktorá ponúka inovatívne 
produkty určené na zlepšenie pohody 
žien v rôznych fázach života. 
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Príbeh značky ROBEL

Obuvnícky biznis v Európe 
a na Slovensku prešiel za uplynulé 
roky veľkými zmenami. Globalizácia 
viedla k tomu, že tradičné 
obuvníctvo takmer zaniklo. 
Výrobcovia a maloobchodníci 
nemali možnosť konkurovať veľko- 
a maloobchodníkom zo zahraničia, 
ktorí takmer od druhej svetovej 
vojny budovali svoje koncepty.
 
ROBEL shoes & accessories je však 
dôkazom toho, že aj obchod s obuvou môže 
na Slovensku prekvitať, ak sa robí dobre. 
Rodinný biznis Robel má už viac ako  
25 rokov skúseností v obuvníctve.  
Nie náhodou. Rodina Robelovcov pochádza 
z Partizánskeho, kde má jeho tradícia 
dlhodobú históriu. „Bolo to začiatkom 90. 
rokov, keď otec začal robiť pre známu 
obuvnícku firmu Rieker. Spomínam si, ako 
s nadšením doniesol domov prvú kolekciu 
topánok v obrovských kufroch. V tom čase 
sme bývali v paneláku a všetci sme sa divili, 
čo to je,“ hovorí Jozef Robel jr. z ROBEL 
shoes & accessories. Topánky sprevádzali 
rodinu Robelovcov neustále. 

Keď v roku 2008 dostali ponuku prevziať 
firmu RPL, ktorá bola známa predajňami 
Idea moda po celom Slovensku, ešte 
celkom netušili, aká cesta ich čaká. „Ak sa 
na to dnes pozriem spätne, čudujem sa, že 
pôvodná firma vôbec prežila. Bola stratová 
a narobilo sa v nej veľa manažérskych 
chýb. S otcom sme ju začali budovať 
odznova, až z nej vyrástol úspešný 
obuvnícky biznis so značkovou kvalitnou 
obuvou,“ opisuje Jozef Robel mladší. 

Jeho otec vždy tvrdí, že za školné treba platiť 
a Robelovci to neraz tvrdo pocítili. „Vždy 
sme sa poučili z našich chýb, korigovali sme 
ich a kontinuálne napredovali,“ dodáva aj 
napriek tomu, že byť predajcom kvalitnej 
obuvi a prevádzkovať kamenné predajne 
vôbec nemusí byť jednoduché. Najmä, 
keď dnes všade naokolo vládne online 
konkurencia lacných topánok a obuvnícky 
biznis s podnikateľským prostredím sa 
neustále mení. 

ROBEL shoes & accessories vsadili na inú 
kartu. Ide o unikátny typ omnichannel 
maloobchodu, v ktorom zákazník nájde 
presne tie topánky a doplnky, ktoré 
potrebuje. „Svojich zákazníkov si dobre 
poznáme. Vieme, odkiaľ pochádzajú, kde 
sa vyskytujú online a offline. Dokážeme 
ich prirodzene osloviť a komunikovať 
s nimi tak, aby vnímali, že nepredávame, 
ale dávame im možnosť vybrať si a kúpiť 
si z nášho sortimentu,“ vysvetľuje 
obchodnú stratégiu Jozef Robel. V rodinnej 
firme pritom využívajú najmodernejšie 
technológie a kladú veľký dôraz 
na inovácie. 

„Uvedomujeme si, že udržateľnosť 
a ekológia je v maloobchode veľká téma, 
ktorej sa treba venovať. Aj preto je naším 
hnacím motorom úspech a motivácia 
robiť veci, ktoré majú zmysel. Úspech 
pre nás znamená spokojných zákazníkov 
a zamestnancov. Motiváciou sú zmysluplné 
aktivity, o ktorých sme presvedčení, že 
budú fungovať a naozaj fungujú. Táto 
trojkombinácia je pre nás to najväčšie 
uspokojenie, ktoré môžeme dosiahnuť,“ 
dodáva Jozef Robel, ktorý manažérsky 
zastrešuje celú sieť predajní rodinného 
obchodu. Výsledkom je silná slovenská 
značka, prepájajúca sieť predajní s online 
prostredím, z ktorého si zákazník môže 
vždy vybrať kvalitnú, pohodlnú a módnu 
obuv presne na mieru.

Založili rodinný obuvnícky biznis, 
ktorý na Slovensku úspešne 
prekvitá aj vďaka kvalite

Predajňu ROBEL nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

JOZEF ROBEL
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Pestrofarebná jar

1.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

1. kabelka Amber VIVIENNE WESTWOOD / 2. rolák DIESEL /  
3. okuliare VERSACE / 4. sandále MICHAEL KORS / 
5. kabelka 1927 FURLA / 6. rolák DIESEL /  
7. kabelka MICHAEL KORS / 8. kabelka MARC JACOBS / 
9. okuliare VERSACE / 10. peňaženka MARC JACOBS

5.

2.

6.

Pestrofarebná jar prichádza!
Objavte jedinečné dizajnérske modely, 
v ktorých túto jar zaručene zažiarite!

SPRING
mood

Predajňu CUBE nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.
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Knižné tipy na darčeky

Etymológia 
záhadná aj 
zábavná
Ivana Krekáňová

nonfiction

Ako súvisí 
králik s Karolom 
Veľkým? Čo 
má Dunčo 
s Dunajom 
a Elvis Presley 
s punkom? 
Prečo sú nanuk 
a pexeso 
výsostne 
československé 
slová? Čo majú 
larva a babôčka 

spoločné s mytologickými bytosťami?

Pátranie po pôvode slov vás môže zaviesť 
na mnohé nečakané miesta aj do rôznych 
zákutí dejín. V knihe Etymológia záhadná aj 
zábavná sa napríklad dozviete, že huncút 
bola kedysi mimoriadne vulgárna nadávka 
alebo že šumafuk a kuš sú výpožičky 
z francúzštiny. Pátranie po prvotnom 
význame slov nám ukáže, prečo je pedagóg 
otrok a trieda stádo oviec, a často narazíme 
na bizarné súvislosti, ako napríklad, 
že provokácia bola kedysi výhradne 
mužskou záležitosťou. Odhalíte veľa slov 
vypožičaných z gréčtiny a latinčiny, ale aj 
z mnohých iných prekvapivých jazykov.

Etymológia je nielen fascinujúca, ale 
aj poučná, pretože odkrýva historické 
súvislosti a to, ako sa s meniacim sa svetom 
mení aj náš jazyk. A často je to nielen 
poučné, ale aj úsmevné.

19,99 €

Slepá vŕba  
a spiaca žena
Haruki Murakami

beletria
Dvadsaťštyri 
majstrovských poviedok 
z rokov 1979 až 2006 
sú mimoriadne skvelou 
ukážkou autorovho 
strhujúceho rukopisu 
a podmanivosti 
jeho krátkych próz. 
V príbehoch, ktoré sa 
odohrávajú v Japonsku, 
Taliansku, Grécku či 

na Havaji, opäť provokuje fascinujúcim 
a nekompromisným stieraním hranice 
medzi možným a nemožným, presvedčivo 
zachováva rovnováhu medzi oboma 
týmito svetmi, plynulo prechádza zo sveta 
každodennosti do sveta snov, a práve v tom 
balansovaní na hrane nemilosrdne odhaľuje 
temné aj krehké stránky nás všetkých 
a zraniteľnosť našej duše.

17,95 €

Duna 5: 
Kacíri Duny
Herbert Frank

sci-fi
V piatom 
pokračovaní 
kultovej knižnej 
série sa opäť 
vraciame 
do piesočných 
dún. Leto Atreides 
je mŕtvy a jeho 
ríša upadá. 
Počas Rozptylu 
sa rozpŕchli 

do neznámych kútov galaxie miliónové 
davy. Z Arrakisu sa stal Rakis, planéta, 
ktorú zaplavila púšť – a ktorej hrozí vymretie 
obrovských piesočných červov.

Do starých končín sa vracajú Stratení 
a hlásia sa o moc. A nie sú jediní. 
O nadvládu bojujú rôzne frakcie. Uprostred 
komplikovanej a neprehľadnej situácie sa 
objavuje Šíana, dievča, ktoré dokáže jazdiť 
na červoch ako kedysi Fremeni. Stelesňuje 
splnenie dávneho proroctva Božského 
imperátora.

21,90 €

Sudcov 
zoznam
John Grisham

beletria, detektívka

Je 
rešpektovanou 
autoritou, no 
na rukách má 
krv.

Lacy Stoltzová, 
známa 
z románu Svišť, 
v minulosti 
vyšetrovala 
sudkyňu, 
ktorá prijímala 
miliónové 

úplatky od zločineckého syndikátu. Vtedy 
len o vlások unikla smrti. Odvtedy prešli tri 
roky a Lacy sa blíži k štyridsiatke. Práca 
v Rade pre sudcovskú etiku ju už nebaví 
a uvažuje nad zmenou.

Stretne však záhadnú ženu, takú 
vystrašenú, že nemá odvahu prezradiť 
Lacy pravé meno. Jej otca zavraždili 
pred dvadsiatimi rokmi, policajtom sa 
nepodarilo prípad vyriešiť. Lenže žena 
má podozrivého, je ním priam posadnutá, 
sleduje ho už dvadsať rokov. A popritom 
odhalila ďalšie obete.

Podozrenie však nestačí, ibaže nájsť 
dôkazy sa zdá nemožné. Ten muž je 
brilantný, trpezlivý a vždy má náskok pred 
políciou. Ide o mimoriadne rafinovaného 
sériového vraha. Vyzná sa vo forenzných 
vedách, ovláda policajné postupy a, čo 
je najdôležitejšie, pozná zákony. Ide totiž 
o sudcu z Floridy, ktorý patrí do Lacinej 
jurisdikcie.

Dotyčný sudca si vedie zoznam obetí 
a cieľových osôb, obsahuje mená nič 
netušiacich ľudí, ktorí mu niekedy v živote 
skrížili cestu a nejakým spôsobom sa ho 
dotkli. Ako môže Lacy začať s vyšetrovaním 
a neocitnúť sa na jeho zozname.

Sudcov zoznam je bezpochyby dosiaľ 
najmrazivejší román Johna Grishama.

17,90 €

Zberateľ očí
Robert Bryndza

beletria, detektívka

Ak ma nenájdeš, 
zomriem.

Zberateľ očí 
hrá najstaršiu 
hru na svete: 
na schovávačku. 
S vašimi deťmi. 
Dá vám 45 
hodín, aby 
ste ich našli. 
Ale hľadanie 
trvá večnosť. 

A páchateľ medzitým koná...

Zberateľ očí udrel už trikrát, keď na scénu 
vstupuje bývalý policajný mediátor 
Alexander Zorbach. V súčasnosti je 
policajným reportérom berlínskeho denníka, 
preto sa vydáva po stopách viacnásobného 
páchateľa, ktorého novinári nazývajú 
Zberateľ očí. V minulosti sám pracoval 
ako policajt, má teda bohaté skúsenosti 
a užitočné kontakty. Navyše je vždy o krok 
pred políciou, a pravdepodobne aj preto sa 
stane hlavným podozrivým.

Páchateľ zatiaľ nezanechal nijakú užitočnú 
stopu. Odrazu sa však nečakane objaví 
tajomná svedkyňa, slepá fyzioterapeutka 
Alina Gregorievová, a tvrdí, že dokáže 
nazrieť do minulosti svojich pacientov, 
stačí jej len dotknúť sa tela. A deň predtým 
možno ošetrovala Zberateľa očí...

Fitzek dá postupne slovo aj ďalším 
protagonistom, policajtovi Philippovi 
Stoyovi a redakčnému asistentovi Frankovi 
Lahmannovi, pričom ich rozprávanie strieda 
s pocitmi a myšlienkami uneseného chlapca 
Tobiasa Traunsteina. Dej sa sústreďuje 
na pátranie po ešte žijúcej obeti – v tomto 
prípade po súrodencoch Traunsteinovcoch.

Autor verný mottu knihy preniesol preteky 
s časom aj do grafickej podoby románu.

Príbeh sa začína epilógom a postupuje 
od poslednej kapitoly k prvej, čísla strán tiež 
klesajú a všetko sa končí prológom.

A prečo Zberateľ očí? To sa dozviete 
v knihe.

19,90 €

Boj o srdce 
Morrow 
Littleovej  
 
Laura Frantz

historický román
Morrow Littleovú prenasleduje spomienka 

na deň, keď pri 
útoku šónijských 
bojovníkov 
prišla takmer 
o celú rodinu. 
Teraz, keď je 
takmer dospelá 
a jej otec vážne 
chorý, musí 
urobiť ťažké 
rozhodnutia 
týkajúce 

sa budúcnosti. Niekoľko 
mužov – od nežiaducich 
po nemysliteľných – sa uchádza o jej 
priazeň, ale Morrow nevysvetliteľne 
priťahuje zakázaná láska, ktorá ju desí 
a zároveň láka. Môže zradiť pamiatku 
svojich stratených milovaných – a vyvolať 
podozrenie v priateľoch – tým, že sa 
rozhodne pre život s ním? Alebo by mala 
spečatiť svoj vlastný biedny osud vydajom 
za muža, ktorého nemiluje? Tento strhujúci 
príbeh o láske a odpustení čitateľov doslova 
pohltí a umožní im sledovať cestu hlavnej 
hrdinky z kentuckej pevnosti cez rozľahlú 
divočinu na západ pri hľadaní pravej lásky.

19,90 €

Predajňu PANTA RHEI nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.

Pečie celé 
Slovensko
Kolektív autorov
 

Celosvetovo 
obľúbená 
šou, ktorá sa 
vysielala vo viac 
ako 30 krajinách, 
dorazila vďaka 
RTVS aj 
na Slovensko. 
Relácia Pečie 
celé Slovensko 
si v roku 2021 

získala pozornosť a srdcia tisícov divákov 
a diváčok, ktorí držali palce amatérskym 
pekárkam a pekárom súťažiacim 
v náročných kreatívnych výzvach. Počas 
desiatich týždňov 12 súťažiacich upieklo 
spolu 150 receptov.

Bábovky, torty, makrónky a tartaletky, ale 
aj slané pečivo, quiche, domáci chlieb 
či mrkvové dezerty. Vyskúšať si môžete 
tiež torty so želatínou, tvarované ovocie, 
cheescakes aj pečené nanuky, stačí si 
vybrať recept a môžete piecť.

100 najlepších a najzaujímavejších receptov 
z obľúbenej televíznej relácie Pečie celé 
Slovensko s detailným návodom na pečenie 
vás naučí piecť sladké aj slané pochúťky. 
Prekvapte svojich blízkych kuchárskym 
majstrovstvom, inšpirujte sa alebo si 
vyskúšajte upiecť niečo, čo ste ešte nepiekli.

26,90 €
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VILLA LUCIA
2D, originálne znenie
„Skutočná“ komédia Villa Lucia rozpráva príbeh 
trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke 
spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy, 
Luciu. Cyril si po niekoľkých teatrálnych pokusoch 
o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v psychiatrickej 
liečebni a práve dnes sa jej chce v rámci terapie 
za všetko ospravedlniť. Gorazd je s Luciou zasnúbený 
a práve dnes musí svoj vzťah pred nestabilným 
Cyrilom utajiť. Svätopluk sníva o tom, že práve dnes 
má poslednú šancu dať starú partiu dokopy. Snaha 
raz a navždy urovnať nevyriešenú minulosť privedie 
rozhádanú trojicu až do Luciinho rodného domu, kde 
hrdinovia narazia na ešte väčšiu prekážku. 
Réžia: Michal Kollár
Hrajú: Michal Kubovčík, Juraj Hrčka, Martin Meľo, 
Hana Vagnerová, Vlado Černý, Tomáš Mischura, 
Zdeněk Godla, Boris Farkaš, Robert Nebřenský, 
Marta Maťová, Edita Koprivčević Borsová

9. marec 2023

DUNGEONS  
& DRAGONS:  
ČESŤ ZLODEJOV
2D Atmos, 3D, 2D,  
slovenský dabing a titulky
Niet nad poriadne dobrodružstvo! 
Vo filme Dungeons & Dragons: Česť 
zlodejov, ktorý vychádza z jednej 
celosvetovo najobľúbenejšej hry tiež 
známej na Slovensku  pod názvom 
,,Dračí doupě,,  si ho diváci užijú 
vrchovato. Čakajú ich fantastické svety 
plné príšer, kúziel, mágie, humoru, ale 
predovšetkým svojrázna partia hrdinov, 
ktorých si jednoducho zamilujete.

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

30. marec 2023 6. apríl 2023

TRAJA 
MUŠKETIERI: 
D’ARTAGNAN
2D, český dabing
V kráľovstve rozdelenom náboženskými 
vojnami a sužovanom hrozbou anglickej 
invázie hŕstka mužov a žien skríži meče 
a prepletie svoju budúcnosť s osudom 
Francúzska. Dve snímky od francúzskeho 
režiséra Martina Bourboulona budú mať 
v slovenských kinách premiéru 6. 4. 
(prvý diel D'Artagnan) a 13. 12. (druhá 
časť Milady). V rolách mušketierov sa 
predstavíia Vincent Cassel (Athos), 
Romain Duris (Aramis), Pio Marmai 
(Porthos) a François Civil (d'Artagnan) 
a ako Milady Eva Green. 

JOHN WICK 4
2D Atmos, 2D so slovenskými titulkami
John Wick (Keanu Reeves) je za porušenie 
pravidiel kódexu stále na úteku a Komisia ho chce 
zlikvidovať za každú cenu. Výška odmeny vypísanej 
na jeho hlavu neustále rastie a zo starých priateľov 
sa stávajú noví nepriatelia. Zvyšuje sa aj počet 
najmocnejších hráčov podsvetia, ktorí mu idú po krku 
v zbesilej jazde od New Yorku cez Paríž, Osaku 
až po Berlín. V štvrtej kapitole John Wick možno 
konečne nájde cestu von – využitím ustanovenia 
kódexu, podľa ktorého dosiahne zmierenie, ak sa 
zúčastní jedného špeciálneho duelu.
Réžia: Chad Stahelski
Hrajú: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill 
Skarsgård, Ian McShane, Laurence Fishburne, 
Hiroyuki Sanada, Lance Reddick

23. marec 2023

ALIBI NA MIERU 2
2D, český dabing
Keď Greg zavesil podnikanie so zabezpečovaním 
alibi všetkého druhu na klinec a sľúbil svojej priateľke 
Flo (Élodie Fontan), že jej už nikdy nebude klamať, 
jeho život upadol do príjemnej rutiny. Vlastne sa stal 
až trochu nudným, ale nie nadlho. Všetko sa začína 
komplikovať, keď sa Greg rozhodne požiadať svoju 
vyvolenú o ruku. Flo a jeho budúci svokrovci by radi 
spoznali Gregových rodičov, lenže jeho otec je tak 
trochu kriminálnik a mama zase hviezda erotických 
filmov a k tomu neznesiteľná hysterka. Navyše sú 
rozvedení a navzájom sa neznášajú. Greg sa obáva, 
že táto „vražedná“ kombinácia môže zničiť celú 
svadbu. Neostáva mu preto nič iné, než opäť otvoriť 
agentúru Alibi na mieru a nájsť si ako posledné alibi 
reprezentatívnejších falošných rodičov. Situácia je 
zachránená, avšak len dovtedy, kým sa na svadbe 
neobjavia tí skutoční.
Réžia: Philippe Lacheau 
Hrajú: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien 
Arruti, Tarek Boudali, Didier Bourdon, Nathalie 
Baye, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot

30. marec 2023

SUPER MARIO 
BROS. VO FILME
2D, slovenský dabing
Súrodenci Mario a Luigi snívajú 
o tom, že sa im podarí viesť najlepšiu 
inštalatérsku firmu v New Yorku, čo 
sa im zatiaľ celkom nedarí. Možno 
práve preto sú ochotní vrhnúť sa 
do úloh, ktoré sú zjavne nad ich sily. 
Ich ochota ísť do toho po hlave sa 
im nevyplatí v momente, keď vlezú 
do podozrivo vyzerajúcej obrovskej 
zelenej rúry a o pár sekúnd neskôr sa 
už nekontrolovateľne rútia “niekam”. 
Na druhom konci rúry ich čaká 
fantastický svet, ktorého obyvatelia 
práve riešia existenčný problém. 

6. apríl 2023 20. apríl 2023

EVIL DEAD: 
VZOSTUP ZLA
2D, slovenské titulky
Večne rozcestovaná Beth sa rozhodne 
po rokoch navštíviť svoju staršiu sestru 
Ellie, ktorá žije s tromi deťmi v stiesnenom 
byte v Los Angeles. Návštevu však preruší 
nečakaný objav tajomnej knihy, ktorá 
vyvolá prastaré zlo a v budove rozpúta 
peklo. Keď Ellie posadne neľútostný 
démon, jej blízki musia bojovať o prežitie 
a čeliť tej najhoršej verzii rodiny, akú si 
viete predstaviť.

STRÁŽCOVIA 
GALAXIE 3
2D Atmos, 3D, 2D, slovenské 
titulky a dabing
V snímke Strážcovia Galaxie: Volume 
3 od Marvel Studios sa obľúbená partia 
vesmírnych stroskotancov udomácňuje 
na Ktoviekde. Ich spokojný život však 
čoskoro naruší ozveny Rocketovej búrlivej 
minulosti. Peter Quill, ktorý sa stále trápi 
stratou milovanej Gamory, musí vypraviť 
svoj tím na nebezpečnú misiu s cieľom 
zachrániť Rocketov život, pričom nezdar 
v tejto misii môže znamenať koniec 
Strážcov, tak ako ich poznáme.

4. máj 2023

18. máj 2023

RÝCHLO 
A ZBESILO 10
2D Atmos, 2D, slovenský 
dabing a titulky
Koniec cesty sa začína.
Desiaty film ságy Rýchlo a zbesilo, 
odštartuje záverečné kapitoly jednej 
z najslávnejších a najpopulárnejších 
svetových filmových sérií, ktorá je už 
tri desaťročia na vrchole s rovnakým 
hereckým obsadením a postavami 
ako na začiatku.Počas mnohých misií 
a napriek neprekonateľným prekážkam 
Dom Toretto (Vin Diesel) a jeho 
rodina prekonali, a premohli každého 
nepriateľa, ktorý sa im postavil do cesty. 
Teraz čelia protivníkovi, ktorý sa vynára 
z tieňov minulosti, je poháňaný krvnou 
pomstou, odhodlaný rozbiť túto rodinu 
a navždy zničiť všetko a všetkých, 
ktorých Dom miluje.
Vo filme Fast Five z roku 2011 Dom 
a jeho partia zlikvidovali zákerného 
brazílskeho drogového kráľa Hernana 
Reyesa a na moste v Riu De Janeiro 
mu sťali hlavu. Nevedeli však, že 
Reyesov syn Dante (Jason Momoa ) bol 
toho všetkého svedkom a posledných 
12 rokov pripravoval plán, ako prinútiť 
Doma zaplatiť najvyššiu cenu.
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Zlatá lýra

Divadlo Andreja Bagara 
pripravuje novú hudobnú 
inscenáciu Zlatá lýra
Okrem víťazných hitov slávneho festivalu 
ponúkne divákom osudy ich interpretov  
a obraz doby, v ktorej žili. Tvorbe 
samotnej inscenácie predchádzalo 
náročné štúdium dobových  
dokumentov i archívov ŠtB.

Nová hudobná inscenácia Zlatá 
lýra v réžii Mariána Amslera 
poodhalí zákulisie a predstaví 
festival Bratislavská lýra ako 
fenomén doby, bez nostalgie, 
bez idealizácie, ale s nadhľadom, 

humorom a s pomenovaním 
defektov bývalého režimu, ktorý 
toto mimoriadne sledované 
a obľúbené podujatie prezentoval 
ako výkladnú skriňu kultúry 
socialistického Československa.

 
 
Víťazné hity Medzinárodného festivalu 
tanečnej a populárnej piesne Bratislavská 
lýra znejú v zákulisí DAB už od februára. 
Korepetujú ich herci umeleckého súboru 
DAB pod hudobným naštudovaním 
Jána Cibulu a hlasovej pedagogičky 
Evy Banči. Nová inscenácia predstaví 
príťažlivú atmosféru niekdajšieho 
kultového podujatia. Tvorcovia v koncepcii 
priameho televízneho prenosu predstavia 
festival od jeho založenia v roku 1966 
až po rok 1989, pričom sa zamerajú 
na víťazné piesne a osudy ich interpretov 
v kontexte doby a zlomových historických 
udalostí, akými boli napríklad august 
1968, normalizácia, Charta 77, havária 
černobyľskej atómovej elektrárne či 
november 1989.

„Diváci sa môžu tešiť na Karla, Waldemara, 
Evu, Martu, Helenu, Janu, Mekyho, Mariku, 
Júliu, Vaša či Roba...  A na známe hity ako 
Rozprávkový dom, Oh, baby, baby, Don 
diri don, Rekviem, Píseň o mé zemi, Cesta, 
Zem pamätá, Krédo, Pár nôt, Študentská 
láska, Atlantída, Úsmev či Kaskadér, ktoré 
si dodnes spieva celé Česko-Slovensko,“ 
uviedli tvorcovia inscenácie.

Režisér Marián Amsler je zároveň aj 
autorom divadelného scenára, na ktorom 
s dramaturgičkou Slavkou Civáňovou 
pracoval niekoľko mesiacov. Jeho tvorbe 
predchádzalo rozsiahle štúdium literatúry, 
dobovej tlače, ale aj archívnych spisov 
ŠTB, autentických televíznych záznamov 
festivalových večerov, archívnych 
reportáží, dobových fotografií či známeho 
dokumentárneho seriálu o festivale 
Bratislavská lýra, ale aj rozhovorov 
s pamätníkmi. 

Autorkou kostýmov je známa kostýmová 
výtvarníčka Marija Havran, ktorá 
do inscenácie pripravila viac ako 50 
návrhov kostýmov, pričom väčšina z nich 
je inšpirovaná dobovým kostýmom 
daného interpreta, v ktorom sa predstavil 
na Bratislavskej lýre a zohľadňuje tiež 
typický štýl pre danú dobu, teda 60., 
70. alebo 80. roky. Scénu pripravila 
scénografka Laura Štorcelová, pričom 
základ scény a jej jednotlivé prvky 
reflektujú dobovú estetiku 60., 70. a 80. 
rokov, v ktorých sa odohrávajú jednotlivé 
časti inscenácie. 

Úvodná scénografia 60. rokov je 
inšpirovaná pôvodnou festivalovou 

scénou, ktorú pre prvé ročníky festivalu 
pripravoval známy scénický výtvarník 

Ladislav Vychodil. Súčasťou tvorivého 
tímu inscenácie je tiež tanečníčka 

a choreografka Stanislava Vlčeková, 
ktorá bude mať na starosti pohybovú 

spoluprácu. V inscenácii budú účinkovať 
členovia umeleckého súboru DAB: Ján 

Cibula, Nikolett Dékány, Juraj Ďuriš, 
Ivana Kubáčková, Daniela Kuffelová, 

Peter Oszlík, Eva Pavlíková, Andrej 
Remeník, Andrea Sabová a Marián Viskup. 

Predstaví sa tiež študentka VŠMU Anna 
Dysko a členovia hudobnej kapely pod 

vedením Jána Cibulu, ktorá bude súčasťou 
inscenácie. 

Premiéra hry Zlatá lýra sa uskutoční  
31. marca 2023 vo Veľkej sále Divadla 

Andreja Bagara v Nitre.

-dab-

Herec DAB Juraj Ďuriš 
na kostýmovej skúške 
inscenácie Zlatá lýra

Herec DAB Marián Viskup 
na kostýmovej skúške 
inscenácie Zlatá lýra

Herečka DAB Eva Pavlíková na kostýmovej 
skúške inscenácie Zlatá lýra
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42 195 

V čísle 42 195 je veľká mágia, 
chápeme. Prečo sa rekreační 
bežci cítia „nekompletní“, kým to 
aspoň raz neskúsia? Koľko času 
treba na kvalitnú prípravu? Ako 
sa ňou neodrovnať a neznechutiť 
si beh už navždy? Nebojte sa, 
nemáme len samé otázky, ale aj 
pár odpovedí.  

Dostali ste pod stromček štartovné? 
Stavili ste sa s kamošmi-spolubežcami, 
že to dáte? Chápeme všetko. Profíci však 
vravia: kým desiatku zabehne prakticky 
každý, kto rekreačne behá aspoň niekoľko 
mesiacov, o maratóne to neplatí. Ten telo 
preverí, všetko mu zráta a nie je reč len 
o pľuzgieroch a svalovej horúčke. 

K maratónu sa treba prebehať
Najprv zhodnoťte, či máte všetko, čo 
potrebujete. Vaše naj štartovné je  zdravé 
telo, primeraná kondícia a veľa času, 
lebo maratónci tvrdia, že človek, ktorý sa 
chce aspoň priblížiť k poctivej príprave 
na polmaratón alebo maratón, musí byť 
ochotný trénovať štyrikrát týždenne po 40 
minútach - trénovať, teda bežať, nemyslí 
sa tým rýchla chôdza ani indiánsky beh 
(striedanie behu s chôdzou). Máte? Môžete 
sa teda zahryznúť do prípravy, ktorá trvá 
najmenej šestnásť, ideálne až dvadsať 
týždňov. 

Začnite trénovať až vtedy, keď bez veľkej 
námahy zabehnete 10 kilometrov. Ak 
na piatom nevládzete, znamená to, že 
ešte nie je čas na maratón, ale netreba 
sa zľaknúť, on príde. Tí, ktorí počas tejto 
jarnej sezóny s behom len začínajú, 

urobia najlepšie, keď budú s radosťou 
a bez veľkých plánov LEN behať. A keď 
začiatočnícke bežecké boliestky prebolia, 
príde čas na výzvy.  

Hovorí sa, že po prvom maratóne už 
väčšina bežcov vie, či bude maratón ich 
nová závislosť, alebo im pôjde v hlave skôr 
„tak som v cieli a toto už nikdy viac skúšať 
nebudem“. Nevyskúšaš, nezistíš, poďme 
teda na to…

Ako na to? 
Trénujte svoju vytrvalosť a vopred sa 
zmierte s tým, že tá sa buduje postupne 
a žiadne urýchľovače ani skratky 
neexistujú: Trénuje sa minimálne 16 
týždňov. 

Ak telo nespolupracuje, nešokujte ho 
ďalej, radšej si ako svoju métu vyberte iný 
beh. napríklad polmaratón, ktorý je k telu 
láskavejší. 

Neprepáľte to. Vybavte sa hodinkami 
s GPS, aby ste mohli sledovať svoje 
tempo a tepovú frekvenciu. Prvá polovica 
polmaratónu alebo maratónu sa beží skôr 
voľne. Bežec sa má šetriť, aby to mohol 
v druhej polovici trate rozbaliť, ak sa na to 
bude cítiť. Ak chcete trénovať na dlhé 
vzdialenosti, mali by ste sa poobzerať 
po pulzmetroch, poprípade krokomeroch 
(vyberiete si v INTERSPORTE). Tento beh 
sa totiž vykonáva výhradne v takzvanom 
aeróbnom pásme, takže potrebujete istotu, 
že pri behaní príliš nezaťažujete svoje 
srdce.

Raz v týždni vyrazte na dlhší beh, aby ste 
telo privykli na dlhodobú záťaž. Vzdialenosť 
postupne predlžujte, pričom sa pri tréningu 
netreba dostať k štyridsiatim kilometrom, 
stačí sa dotknúť tridsiatky

Potrebujete dobré tenisky. To je ale 
rada, čo? Keďže málokto vie, čo presne  
znamená mať dobré tenisky na beh, bolo 
by fajn zájsť do špecializovanej predajne 
so športovými potrebami a dať si poradiť. 
Ešte lepšie by bolo dať si urobiť analýzu 
došľapu, z ktorého sa dá dozvedieť, ktorá 
teniska je pre nás tá naj. 

Poraďte sa so skúsenými odborníkmi 
a trénermi. Poradia vám, ako má vyzerať 
štruktúrovaný tréning, čiže striedanie 
tempa a vzdialeností. 

Pri dlhých behoch oceníte tréning 
s bežeckou skupinkou. Mať spoločnosť je 
fajn a aj tepy sú lepšie, keď bežíte tak, aby 
ste sa pri tom dokázali rozprávať. 

Odsledujte si, kedy sa vám najlepšie 
beháva. Je to ráno, popoludní či večer? Je 
dôležité poznať sa, lebo rutina, ktorej sa 
dokážete držať, je kľúčová. 

Odsledovať si treba aj to, čo PRED 
dlhým behom jesť či, naopak, nejesť. 
Nikdy nebežte dlhšie vzdialenosti, čiže 
15 kilometrov a viac, bez vody. POČAS 
maratónu nikdy nejedzte a nepite to, čo 
nemáte odskúšané. Svoj zdroj rýchleho 
cukru musíte objaviť už počas tréningov. 
Ak nemáte vyskúšaný gél alebo banán, 
nechajte ich na občerstvovačke. 

Láka vás 
maratón?  

Starostlivo si vyberte vhodné oblečenie 
a najviac času venujete výberu ponožiek, 
pretože s odretými nohami sa behá len 
veľmi ťažko. Správne oblečenie a obuv 
na behanie vám môže predĺžiť radosť zo 
športovania. Nezabudnite na bežecké 
doplnky, ako fľaše na pitie, reflexné pásky 
a puzdra na ruku na médiá na pustenie 
obľúbenej hudby. To, čo potrebujete, 
nájdete v Intersporte. 

Svoj prvý maratón zamerajte 
na zabehnutie, nie na čas, aby ste si 
v cieli mohli povedať: Super, som tu 
a mám na to! 
 
Nezabudnite na radosť z behu. Aeróbny 
a anaeróbny prah sú dôležité veci, ale vždy 
je dobré bežať „na pocit, čo znamená: ak 
mi je zle, zastanem, kráčam a neriešim, 
aké mám práve tempo a tep. Pretože ak 
ma pichá kdesi vnútri a pri 37. kilometri, 
je už veľmi ťažko identifikovať, či je to pri 
srdci alebo od žalúdka. Skrátka, to nie je 
dobré a treba prestať. 

Každý, kto sa postaví na štart 
maratónu, je víťazom, na to 
nezabúdajte. A dobrý čas je už len 
bonus. 

Na svoj prvý maratón si vyberte veľký beh 
s tradíciou. Viedeň či Budapešť. Nie, nie 
ste rozmaznaní. Ak je trať krásna a popri 
nej sú davy ľudí, ktorí vás povzbudia, 
maratónec zažije veľké zadosťučinenie. 
Prvomaratónec potrebuje pri svojej 
premiére zážitok, nie bežať sám niekde 
v poli. Pri posledných kilometroch treba 
myslieť na sprchu, dobré jedlo a na objatia 
tých, ktorí vás čakajú v cieli. 
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Zákaz používať hlučnú zábavnú pyrotechniku

Nitra reaguje na masívny požiar 
z Nového roka, povolí už iba 
profesionálne ohňostroje
Doteraz platila výnimka na používanie pyrotechniky 
v posledné dve hodiny starého roka a počas prvých 
dvoch hodín na Nový rok. Po novom bude zákaz 
používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 
a F3 platiť celoročne.
 
Štyridsať ľudí uteká do mrazivej novoročnej noci len v tom, čo 
si narýchlo stihli z bytov zasiahnutých požiarom zobrať. Z ulice 
sledujú, ako im plamene ničia všetko, čo nadobudli. Škody vystúpili 
na tri milióny eur.

Nič z toho sa nemuselo stať, ak by niekto na streche bytovky 
neodpaľoval pyrotechniku.

Mesto Nitra v prvé hodiny roka 2023 vyhlásilo núdzový stav 
a aktivizovalo pomoc ľuďom zasiahnutým nešťastím.

Po skončení núdzového stavu sa samospráva rozhodla zakročiť 
systémovo. Vstúpila do svojho nariadenia, ktorým sa doteraz 
zakazovala pyrotechnika na území mesta s výnimkou štyroch 
hodín počas silvestrovskej noci. Práve počas týchto štyroch hodín 
totiž došlo k novoročnému požiaru. Po novom bude zákaz hlučnej 
zábavnej pyrotechniky platiť celoročne.

„Zámerom je predchádzať podobným situáciám, ako bol požiar, 
ktorý vznikol na prelome rokov v objekte Polygon a mnohým ďalším 
poškodeniam v obytných zónach a na verejných priestranstvách 
v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky,“ píše sa v návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložil primátor Marek 
Hattas na rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor pripomína, 
že pre hlučnú zábavnú pyrotechniku trpia seniori, malé deti, 
obyvatelia s poruchou autistického spektra, zvieratá, znečistené 
je ovzdušie aj pôda, škody po silvestrovskej noci sú na majetku 
obyvateľov i samotného mesta. 

V Nitre je teda od tohto roku zakázané 
používať hlučnú zábavnú pyrotechniku 
kategórie F2 a F3 celoročne. Platí to aj 
počas Silvestra a na Nový rok (1. 1.). 
Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje 
profesionálna firma, detská zábavná 
pyrotechnika kategórie F1 či scénická 
pyrotechnika.

Mesto Nitra už v roku 2019 spustilo 
kampaň, aby obyvatelia namiesto 
pyrotechniky použili na uvítanie nového 
roka prskavky. Spolu s ochranármi prírody 
vtedy samospráva vysvetľovala, aké 
nevhodné je odpaľovať pyrotechniku.

Trpia tým zvieratá, hlavne domáci 
miláčikovia. Každý rok sú zaznamenané 
panické úteky psov. Vtáky sa dostanú 
do takého stresu, že sa dostanú 
do našuchorenej polohy, pri ktorej 
zaznamenávajú veľkú energetickú stratu, 
čo ich v mrazivom počasí môže ohroziť 
na živote. V zahraničí zaznamenali 
také masívne pokusy vtákov o únik 
pred hlukom, že ich pohyb zaznamenali 
radary.

Ochranári tiež dookola pripomínajú, že 
svetielka z petárd a ohňostrojov sú síce 
pekne farebné, to sa však dosahuje 

chemickými reakciami, ktoré vznikajú 
pri výbuchu. Rovnako pri tom vzniká 
odpad, ktorý skončí na zemi a preniká 
aj do pôdy. Karcinómy sa dostávajú 
do pľúc ľudí a odpad končí aj vo vodných 
tokoch, napríklad v rieke Nitra, nehovoriac 
o poraneniach pri samotnom odpaľovaní 
pyrotechniky. 

Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec
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Jarné DENIM

Jar plná kvalitného DENIM-u je tu!

HOUSE OF 1.
2.

3.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

4.

NEW. DENIM. ICONS.

BOOST. YOUR. DENIM.

1. bunda TOMMY JEANS / 2. košeľa DIESEL / 3. šiltovka G-STAR RAW /  
4. rifle G-STAR RAW / 5. tenisky TOMMY HILFIGER /6. podprsenka DIESEL /  
7. bunda G-STAR RAW / 8. rifle TOMMY HILFIGER /  
9. šaty DIESEL / 10. kabelka MARC JACOBS

Predajňu DENIM - DIESEL, G-STAR RAW®, 
TOMMY JEANS & MORE  

nájdete OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.



Predajňu PUPA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.
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Zmyselné nákupy

Poriadne sa zamyslite a položte 
si otázku: kedy naposledy ste 
len tak potešili svoje zmysly? 
Minulosť už nevrátite, no 
budúcnosť viete ovplyvniť. 
Od 16. do 19. marca 2023 máte 
príležitosť podľahnúť nákupnej 
horúčke v piatich obchodných 
centrách na Slovensku. Pripravujú 
pre vás skvelé zľavy a prekvapenia 
a vy tak môžete nakúpiť 
za fantastické ceny vo vašich 
obľúbených obchodoch. 
 
Či sa vám to páči alebo nie, čas plynie 
neúprosným tempom. Skúste preto 
spomaliť a vychutnajte si Zmyselné nákupy 
v našom obchodnom centre Mlyny Nitra 
od 16. do 19. marca 2023.

Zľavové kupóny nájdete v praktickej 
a modernej vernostnej aplikácii SPOT. 
Aplikácia je k dispozícii pre systémy 

Android aj iOS. Papierovým kupónom 
a ich zabúdaniu doma na poličke je 
teraz koniec – a vy sa môžete pohodlne 
pripraviť na jarnú a letnú sezónu. Budete 
sa cítiť trendy a poďakuje sa vám aj vaša 
peňaženka.  

Na Zmyselné nákupy pozýva aj 
slovenská herečka Gabika Marcinková
Tvárou jarných SPOT Zmyselných 
nákupov sa stala obľúbená herečka Gabika 
Marcinková, ktorú poznáte z divadla alebo 
zo seriálu Pán profesor. „Zmyselné nákupy 
mi evokujú viacero vecí. V prvom rade by 
naše nákupy mali mať zmysel, mali by sme 
nakupovať s ohľadom na naše potreby 
a potreby našej planéty. Pri nákupoch by 
sme mali zapájať naše zmysly – vidieť 
tovar na vlastné oči, môcť si ho chytiť, 
jedlo ochutnať, parfém ovoňať,“ vysvetľuje 
Gabika Marcinková. 

Nákupy, ktoré spájajú a majú zmysel
V súčasnej dobe digitálnej, ktorá je 
neosobná a chladná, sú osobné stretnutia 

hrejivým protikladom. SPOT Zmyselné 
nákupy sú skvelou príležitosťou na to, 
aby ste vytiahli svoje kamošky na dámsku 
jazdu, niečo si spolu kúpili, poradili sa 
alebo spolu skočili na kávu či obed. A viete, 
kedy má nakupovanie zmysel podľa Gabiky 
Marcinkovej? „Ak sa nám pri nakupovaní 
podarí natrafiť na také kúsky, pomocou 
ktorých sa cítime byť zmyselné.“ 

Preto nezabudnite! Nákupy, ktoré potešia 
nielen vaše zmysly, ale aj peňaženku, 
prebiehajú koncom druhého marcového 
týždňa - od 16. do 19. marca 2023 
v OC Mlyny Nitra. Na návštevníčky 
a návštevníkov čaká praktický 
darček – dizajnová nákupná taška s malým 
prekvapením (len do minutia zásob, preto 
dlho nečakajte). 

Ak sa neviete rozhodnúť, či sa vám 
Zmyselné nákupy oplatia, stiahnite si rovno 
aplikáciu SPOT a pozrite si skvelé ponuky, 
ktoré na vás čakajú. 

Dámy a páni, zbystrite 
zmysly! Prichádzajú  

SPOT zmyselné nákupy

Zľavové kupóny
dostupné
v aplikácii 
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Jar 2023 v H&M

Premeňte svoj štýl v novej jarnej sezóne 
s kolekciou H&M Spring 2023. Táto 
kolekcia je inšpirovaná bájnym ostrovom 
Isla Hennes, umožňuje zákazníkom 
experimentovať a ponúka vzrušujúcu 
paletu jemných tónov, odvážnych strihov 
a zaujímavých textúr. Kolekcia H&M 
Spring 2023 bude uvedená na trh v dvoch 
častiach. Prvá, predjarná, bude dostupná 
online a v obchodoch od 9. marca 2023 
a druhá, jarná, od 30. marca 2023.

Isla Hennes je štýlovou destináciou pre jar 
2023. Tento charizmatický ostrov ponúka 
dobrodružstvo a kreativitu na každom rohu 
a nabáda k experimentovaniu. Azúrové 
vody podčiarkujú živé palety farieb, zatiaľ 
čo priestranné lúky prepožičiavajú kolekcii 
kvetinové vzory. Cestujte po ostrove 

a hľadajte jedinečné štýly, nápady 
a inšpiráciu. Toto je ideálna destinácia pre 
nadchádzajúcu jarnú sezónu.

„V H&M vnímame identitu ako spektrum 
možností. Dúfame, že táto kolekcia 
povzbudí našich zákazníkov preskúmať 
rôzne estetické smery a že ich tieto 
štýlové a eklektické kúsky inšpirujú 
rovnako ako nás,” hovorí Eliana 
Masgalos, concept designer.

Kolekcia H&M Spring 2023 prinesie 
moderne spracované obleky s hravými 
detailmi. Neofolkové prvky vyzdvihujú 
výšivky a skulpturálne siluety, 3D detaily 
vystupujú z odevov ako kvety rozkvitnuté 
na Isla Hennes, kombinácia pruhov a vzorov 
dodáva pocit neviazanosti. Čierna vesta, 

cargo nohavice a dekadentne prepracovaný 
top s balónovými rukávmi a viazaním sú 
nevyhnutné kúsky nadchádzajúcej sezóny. 
Nechajte svoj šatník rozžiariť výraznejšími 
kúskami, ako sú nápadne zelená košeľa 
a nohavice s dvojitým pruhom alebo 
cukrovo ružové šaty s jemnými prúžkami 
a tenkými ramienkami. 

Druhá časť kolekcie ponúkne živé 
farby a prepracované výšivky, 
doplnené o kvetinové vzory, v kontraste 
s háčkovanými kúskami. Sýto fialové 
mini šaty s lemom pripomínajúcim 
okvetné lístky sú výrazným kúskom celej 
kolekcie. Rovnako ako šaty strihu babydoll 
s potlačou rastlín, biele kimono s výšivkou 
na rukávoch alebo háčkované okrové 
úpletové šaty s hlbokým výstrihom.

Cestujte štýlovo s novou 
kolekciou Spring 2023

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

S nasadením celého nášho 
gurmánskeho srdca sme pre vás 
vybrali recepty, ktoré môžete 
točiť celú jar. A taniere rozkvitnú 
farbami. TAKTO.  

Pie so stredomorskou 
zeleninou 
Lahodný a sýty  – a je to fešák.  
Uznajte. 

CESTO: Na doske zmiešame 200 g 
hladkej múky, 110 g na kocky nakrájaného 
studeného masla, štipku soli a 2 – 3 PL 
studenej vody. Hotové cesto zabalíme 
do fólie a odložíme do chladničky. 

Kým cestíčko oddychuje, pripravíme si 
PLNKU: baklažán, menšiu cuketu,  
1 červenú 1 žltú papriku a 1 červenú cibuľu 
nakrájame na kúsky (cibuľu na mesiačiky). 
Zeleninu posolíme, okoreníme čiernym 
korením a troškou provensálskeho korenia, 
prelejeme 2 lyžicami olivového oleja, 
premiešame a položíme na plech, vystlaný 
papierom na pečenie. Zeleninu pečieme 
v rúre rozohriatej na 200 °C približne 
20 minút. Medzitým cesto vyvaľkáme 
do kruhu a vložíme do koláčovej formy 
tak, aby nám po bokoch ostalo dosť 
materiálu na vyvýšené okraje. Do stredu 
rozložíme upečenú zeleninu premiešanú 
s prelisovaným strúčikom cesnaku, pie 
potrieme rozšľahaným žĺtkom a pečieme 

ešte dvadsať minút, pričom teplotu 
o dvadsať stupňov uberieme. Upečený 
koláč na záver posypeme kockami syra 
feta, „postrašíme“ petržlenovou vňaťou 
a šplechom olivového oleja. Teplý či 
studený chutí fantasticky. Ako čerstvo 
rezervovaná dovolenka pri mori.

Finta na dokonalé krehké maslové cesto: 
Suroviny najprv posekajme nožom 
na mrveničku a potom sa do neho pustime 
rukou. Teplo rúk maslovému cestu 
neprospieva, vždy ho treba spracúvať 
najkratšie, ako sa dá.   

Zásadne  
farebne

Slané palacinky s údeným 
lososom
Výrazná ryba, svieže bylinky a kvapka 
citrónu navrch 

 
POSTUP: V miske si vyšľaháme 
palacinkové cesto zo štyroch vajec, 
250 ml mlieka, 150 g  hladkej múky, štipky 
soli a polovice čajovej lyžičky prášku 
do pečiva. Cesto necháme 15 minút 
odležať a potom na jemne naolejovanej 
panvici upečieme tenké palacinky. Každú 
potrieme jemnou vrstvou syra typu žervé 
(najlepšia bude Lučina) a posypeme 
nasekanými bylinkami. Môžeme použiť 
petržlenovú vňať, kôpor alebo pažítku, 
podľa toho, čo na nás ráno žmurklo 
v potravinách. Na palacinky rozdelíme 
250 g plátkov údeného lososa a kúsky 
varenej zelenej špargle (použijeme 
asi 100 g). Bohaté palacinky na záver 
posypeme nasekanými bylinkami. 
Podávame ich s kyslou smotanou, 
natenko nakrájanými jarnými reďkovkami 
a ku každej porcii pridáme štvrtku citróna, 
ktorý sa k údenej rybe krásne hodí. Ľahký 
obed alebo nezabudnuteľné raňajky 
sú hotové. Jedlu môžete dodať šmrnc 
tak, že k nemu naservírujete pohárik 
vychladeného prosecca. 

Šalát z klíčkov mungo 
s mangom a krevetami

Ľahký rafinovaný obed pre dvoch

Na dve porcie potrebujeme: 200 g 
výhonkov mungo, 1 mrkvu, 125 gramov 
varených olúpaných kreviet, 1 mango, hrsť 
čerstvých lístkov mäty a koriandra, 3 lyžice 
arašidového oleja, 1 čili papričku a 2 lyžice 
praženej cibuľky na ozdobu. 

Na zálievku potrebujeme: 5 lyžíc 
arašidového masla, 5 lyžíc mangového 
balzamikového octa, 5 lyžíc medu. 
Mrazené varené krevety poldňa pred 
prípravou vyberieme z mrazničky 
a necháme prirodzene povoliť v chladničke. 
Umyté mango prekrojíme na polovice, 
kôstku obkrúžime nožom, do dužiny 
vyrežeme mriežku a pretlačíme šupku 
dovnútra tak, aby von trčali narezané 
kocky. Kocky odrežeme od šupky, mrkvu 
nakrájame na tenké pásiky a premiešame 
s umytými klíčkami mungo a s mangom, 
nasekáme mätu a koriander a primiešame 
tieto zelené veci k ostatným ingredienciám. 
Pridáme rozmrazené, pod studenou vodou 
dobre poumývané krevety, nasekáme chilli 
papričku a šalát premiešame s arašidovým 
olejom. Arašidové maslo, mangový ocot 
a med zmiešame a prilejeme do šalátu. 
Ozdobíme praženou cibuľkou, podávame. 

Škoricová zmrzlina 
s pekanovými orechmi
Prvá zmrzlina, ktorú túto sezónu 
ochutnáme, môže byť domáca. 

Potrebujeme: 400 ml kokosového mlieka,  
2 banány, lyžicu škorice, 6 lyžíc javorového 
sirupu, 2 hrste pekanových orieškov 
a 1 hrsť rumových hrozienok, ktoré si 
pripravíme tak, že hrozienka namočíme 
do rumu aspoň na dva dni, aby zmäkli 
a nasiakli alkoholom. Postup: Kokosové 
mlieko vlejeme do mixovacej nádoby 
výkonného mixéra. Pridáme banány, 
prisypeme škoricu, sirup a dôkladne 
premixujeme. Zmrzlinový stroj pustíme 
(všetko, čo uľahčí prípravu domácej 
zmrzliny, ponúka TESCOMA) a nalejeme 
doň škoricovo-banánový krém. Necháme 
ho pracovať 15 až 20 minút, kým nevyrobí 
dokonale vláčnu zmrzlinu. Pred koncom 
procesu k ľadovému krému prisypeme 
rozdrvené orechy a odležané hrozienka. 
Ešte raz dobre premiešame. Zmrzlinu 
podávame v miskách ozdobenú tyčinkou 
škorice, orechmi a zvyšnými hrozienkami 
(ak sme ich všetky zdegustovali, tak nič). 
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Svet spánku

Čím ďalej, tým viac svetových 
výskumníkov reálne dokázalo, 
že spánok kratší než 6 
hodín denne zvyšuje riziko 
kardiovaskulárnych ochorení 
o 50 %. Až 35 % dopravných 
nehôd sa stáva v dôsledku 
únavy vodičov. Prínosom spánku 
je schopnosť sústrediť sa 
a zapamätať si nové informácie, 
spánok pomáha udržiavať zdravú 
telesnú hmotnosť, znižuje stres, 
zlepšuje náladu, zvyšuje športové 
výsledky a koordináciu. Naopak, 
jeho nedostatok spôsobuje 
agresivitu, paranoju, halucinácie 
až pomätenosť, neschopnosť sa 
sústrediť, nepriaznivo ovplyvňuje 
náladu, telesnú hmotnosť aj 
hladinu cukru. 

Nie, nechceme vás bezdôvodne 
znepokojovať, ale faktom je, že súčasná 
doba spánku vôbec nepraje. Vedieme čím 
ďalej, tým rušnejší život, značne vzdialený 
tomu, aký žili naši predkovia. LED 
osvetlenie, inteligentné telefóny, tablety, 
notebooky či televízory – to všetko bráni 
človeku cítiť potrebu zaliezť do postele 
a jednoducho spať. Pravdepodobne ako 
jediný druh na tejto planéte ,,preťahujeme” 
čas. A práve to môže v dlhodobom 
horizonte viesť k vážnym zdravotným 
i psychickým problémom.

Vhodný matrac je jednou z najdôležitejších 
zložiek dobrého a kvalitného spánku. 
Keďže v posteli strávime až tretinu života, 
je skutočne dôležité, na čom spíme. 
A preto by sme pri jeho výbere mali byť 
obzvlášť obozretní a zvoliť si taký, ktorý 
nášmu telu poskytne správnu podporu 
pre chrbticu a dostatočný komfort pre 
namáhané časti. Materiál matraca musí 

vydržať tlak po niekoľko rokov bez toho, 
aby zmenil svoj tvar. Lacné matrace 
vyrobené z peny s malou hustotou sa 
zvyknú rýchlo preležať a vytvárajú sa 
v nich priehlbiny. A to asi nechceme.

Vo svete spánku preto dochádza 
k revolúcii! Doteraz neexistoval na trhu 
matrac, ktorý by vyhovoval každému 
rovnako bez ohľadu na individuálne 
telesné proporcie a spánkové preferencie. 
Každé telo, každý typ postavy má 
jedinečné potreby, ktorým by sa matrac 
mal prispôsobiť. Až 70 % ľudí spí 
na nevhodnom povrchu a znižuje si tak 
kvalitu spánku.

Matrac taký 
jedinečný 
ako Vy  
Matrac DORMEO® DNA je zložený 
z niekoľkých stoviek patentovaných 
penových pružín Octaspring®. 
Každá jedna pružina sa samostatne 
prispôsobuje siluete ľudského tela 
ako nezávislá zóna, vďaka čomu 
dokáže minimalizovať neželaný 
protitlak. Ten je najčastejšou príčinou 
bolesti a prehadzovania sa počas 
spánku. Pružina Octaspring je 6 x 
priedušnejšia ako klasický blok peny, 
a tak redukuje potenie a vytvára 
nepriaznivé prostredie na množenie 
baktérií a plesní. V prípade, že matrac 
obsahuje dve a viac vrstiev pružín 
Octaspring®, disponuje až 8 x vyššou 
priedušnosťou, čím ponúka o 3 °C 
chladnejšie prostredie pre spánok. 

Matrac DNA bol navrhnutý s dôrazom 
na páry, pružina Octaspring® dokonale 
reaguje na každý pohyb ľudského 
tela, vďaka čomu minimalizuje prenos 
pohybu. Túto vlastnosť ocenia najmä 
tí, ktorí hľadajú dvojitý matrac, ale 
nechcú byť počas spánku rušení 
pohybom svojho partnera. Navyše, 
každá pružina Octaspring® váži sotva 
polovicu hmotnosti penového bloku 
o tejto veľkosti, ich výrobou sa tak 
vytvára až o 50 % menej emisií CO2. 

Novinka, aká tu nebola, je, že 
prostredníctvom aplikácie 
a inteligentnej technológie si teraz 
každý konečne môže dopriať ten 
najlepší spánok svojho života. 
Technológia telesného skenovania 
odmeria postavu na základe 
dvoch fotiek, spredu a zboku. 
Na objednanie matraca Dormeo® 
DNA tak stačí len mobilný telefón a 10 
minút vášho času. Stačí naskenovať 
tento QR kód alebo navštíviť predajňu 
DORMEO na 2. poschodí.

DORMEO pozná správny produkt 
pre správneho zákazníka.

Stop nedostatku spánku!  
Vyspite sa konečne!

Predajňu DORMEO nájdete
v OC MLYNY Nitra 

na 2. poschodí.



CHYSTÁTE SA 
DO FITKA, 
PLAVÁRNE 
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Štefánikova 
trieda 
a okolie

Zobor 
a okolie

Svätoplukovo 
námestie, 
Mostná ulica 
a okolie

Piaristická, 
Farská, 
Kupecká 
ulica  
a okolie

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

Kalvária, 
Štefánikova 
trieda 
a okolie

Štúrova, 
Párovská 
ulica a okolie

Jesenského 
ulica, Sihoť, 
Mestský park 
a okolie

Nitriansky 
hrad a okolie




