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Sezóna farieb, vzorov, vzdušných materiálov, slamených doplnkov, 
osviežujúcich nápojov a ľahkých jedál znamená len jediné. Leto je už 
za dverami. Tešíte sa? My veľmi. :)
A aby sme vám letné nakupovanie spríjemnili, máme pre vás 
super novinku. Len nedávno sme spustili našu vernostnú aplikáciu 
SPOT, čo znamená, že odteraz sa vám všetky nákupy doslova 
spočítajú a vy budete nakupovať s potešením. Za každý nákup 
získate body, z ktorých následne môžete čerpať rôzne benefity. 
Vernostný program ,,My SPOT“ vám totiž ponúka exkluzívne zľavy 
v partnerských predajniach v našom centre a skvelé darčeky. 
Zbieranie bodov prebieha jednoduchým skenovaním pokladničných 
dokladov priamo v aplikácii. Ak ste si ju ešte nestiahli, tak smelo 
do toho, je dostupná v App Store a Google Play. Lebo byť verným 
zákazníkom sa u nás oplatí.
Začiatkom júla pripravujeme ďalšiu zaujímavú výstavu, tentokrát 
historických vozidiel. Krásne exponáty budú u nás vystavené vo 
vstupnej hale. Od polovice augusta sa opäť môžete tešiť na tradičnú 
akciu Školský darček za nákup, pri ktorej vás za nákupy odmeníme 
praktickými darčekmi.
Naďalej pripravujeme aj nové prevádzky a už onedlho u nás nájdete 
nové značky ako s.Oliver či Pull & Bear.
Všetky novinky sa dozviete vždy včas na našom webe a sociálnych 
sieťach. 
Prajeme vám príjemné čítanie a krásne leto!
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Leto je tu

V lete toho na sebe nepotrebujete 
veľa, ale niečo z TOHTO si 
zaobstarajte určite.

Hlavne RAFIOVANE
Nie, nepomýlili sme sa. V letných mesiacoch 
sa budeme hrať s RAFIOU, teda doplnkami 
vyrobenými z celulózy a slamy. Veľké módne 
domy aj módne blogerky zareagovali na nový 
trend rýchlo a z niektorých tašiek z rafie, slamy 
či bambusu sa stávajú dokonca kultové kúsky 
(najväčšou vychytávkou sú kabelky firmy 
Cult Gaia z Los Angeles), tie chce mať ozaj 
každý – alebo si ich aspoň pohladkať. V spojení 
s čipkou sú sexi, s bavlnou zase pôvabné 
a krásne doťuknú outfit poskladaný z letných 
šiat, overalov a sandálov. Slama a bambus 
sú z prírody a chutia nám ako leto – v iných 
ročných obdobiach ich vlastne ani nenosíme. 
Takže pripraviť sa, pozor, TERAZ. Taška? 
Sandále? Náušnice?!

Bude to krátky príbeh
Odhaľte nohy v krátkych nohaviciach s vysokým 
pásom. K šortkám si vezmite vysoké podpätky 
a oversized sako, pod ktorým toho nemusí byť 
veľa, len nejaké nevyhnutné minimum. Športová 
podprsenka a pekné brucho, napríklad. 

Mikrománia
Dĺžka sukne sa toto leto extremne skrátila. Ten, 
kto len trošku môže, chodí v šatách v strihu 
vesty – len o trošku dlhších, ako býva vesta 
samotná. 

V džínsoch, ale od hlavy až po päty
S denimom sa dá hrať donekonečna a tá hra 
nemá pravidlá. Jediné, čo by nás mohlo v roku 
2022 zaujímať, či ide o recyklované alebo eticky 
vyrobené kúsky. Ideme po slove sustainable 
a najčastejšie sa nám v tomto smere zadarí 
v H&M. Dajme im prednosť. Keď máme toto 
kritérium odfajknuté, už sa len bláznime. 
Svetlú košeľu zasuňme do tmavších nohavíc 
a denimové šaty previažme opaskom rovnakého 
odtieňa. 

Ultratrendy záhada
Celebrít, ktoré si na slávnostných udalostiach 
neskladajú z očí tmavé okuliare, je stále viac 
než v čase, keď s tým začali Elton či Bono. 
Slnečné okuliare často nahradia všetky ostatné 
šperky. Ukryte sa za tmavými sklami, odlíšte sa, 
vyniknite a buďte sci-fi ikonou. Adam Pavlovčin, 
víťaz ostatnej série Superstar, vie ako na to. 

Z hlbín mora… 
… alebo z vášho obľúbeného obchodu 
s bižutériou môže pochádzať najnovší úlovok 
do vašej letnej šperkovnice. Perly rozjasnia tvár, 
skrášlia dekolt a upozornia na krásnu manikúru. 
Choďte a vyberte si svoj doplnok, v ktorom 
hrajú prím perly a ich tlmená hodvábna krása. 
Je úplne jedno, či sú skombinované so zlatom 
alebo striebrom, perly si rozumejú s oboma 
kovmi aj ich imitáciami, jasné.  

Waka Waka ANTIKA
Na letnú svadbu sa vyberte v dlhých šatách, 
lebo grécke bohyne zase len tak hocikomu 
nohy neukazovali. Voľné plisované šaty 
doplňte opaskom a nízkymi sandálmi, ideálne 
z kožených prúžkov. Ak však máte sandále 
s vysokým šnurovaním, potom sú jasnou 
voľbou tie. 

Ružové lodičky sú hit
Čierne, hnedé a neutrálne lodičky má už 
v skrinke s topánkami každá a je to tak správne. 
A čo tak siahnuť toto leto po ružovej? Tak ako 
ikonická Helen Mirren, ktorá síce má dávno 
po sedemdesiatke, ale na premiére filmu 
Shazam všetkým padla do oka v bielej košeľovej 
blúzke, zelenej sukni a sýtoružových lodičkách. 
Na veku nezáleží, cení sa šarm a nápad. 
Ružových lodičiek sú momentálne všade mraky, 
a to od pudrových cez žuvačkové odtiene až 
po šťavnatú pivonku. Práve so spomenutou 
zelenou či kráľovskou modrou vytvoríte outfit, 
na ktorý okolie nezabudne. 

Chýba nám vitamín M
Modrá ako hladina. Ako rieka, ktorá usína, alebo 
jednoducho ako more. Všetci ho máme vpísané 
v DNA a milovníčkam mora a modrej toto leto 
praje. Užite si vitamín M v podobe čistej modrej 
na doplnkoch, čo by ste povedali na slnečné 
okuliare v belasom ráme alebo šatku, ktoré sa 
obzvlášť tento rok viažu nielen okolo krku, ale 
pokojne aj na ramienko kabelky? 

Skladačka
Konečne je tu leto a konečne máme plno 
možností vyskladať si plážový outfit slobodne. 
Do Lindex-u, napríklad, dorazili zladené bikinové 
súpravy a plavky. Všetko to k sebe krásne 
pasuje. Ak si zmyslíte, že chcete spodný diel 
s vysokým pásom a k tomu trojuholníčkovú 
podprsenku, môžete to tak mať. Stačí sa 
poponáhľať. 

Ľahkou 
nohou 
rovno 
do leta
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Žiarivé a pestré plavky

Teraz, keď je leto v plnom prúde, sú plavky H&M žiarivé 
a pestré. Prinášame jednodielne a dvojdielne bikiny 
s viacfarebnou maliarskou potlačou vo farebnej palete 
fialovej, svetlozelenej, tmavohnedej čokoládovej a bielej. 
Mnohé kúsky majú nastaviteľné viazanie a dajú sa 
navzájom kombinovať. Každý kus bol tiež vyrobený 
z udržateľnejších materiálov, ako recyklovaný polyester, 
recyklovaný polyamid a recyklovaný elastan, v súlade 
s cieľom H&M používať 100 % udržateľnejšie získavaných 
a recyklovaných materiálov do roku 2030. Film kampane 
obsahuje novú hudbu od R&B speváčky a skladateľ ky 
Kehlani a pieseň „Tangerine“ z jej nového albumu „Blue 
Water Road“. Kolekcia plaviek H&M bude dostupná 
v obchodoch a na hm.com od 19. mája 2022.

„Som absolútne nadšená, že Tangerine bude súčasťou letnej 
plavkovej kampane H&M. Milujem, keď móda a hudba zdieľajú 
spoločnú atmosféru. Pomáhajú si navzájom vyjadrovať štýl, emócie 
a osobnosť. Takže sa teším na leto, keď si oblečiem pestré farby 
z kolekcie H&M!”, hovorí Kehlani.
 
„Kolekcia plaviek H&M je o živých farbách a kúskoch, ktoré 
sa dajú nosiť rôznymi spôsobmi. Jasná fialová, zelená a biela 
sú naozaj radostné farby, zatiaľ čo čokoládová hnedá je 
trochu nečakaná. Použili sme aj udržateľnejšie materiály, ako 
recyklovaný polyester, recyklovaný polyamid a recyklovaný 
elastan. Čo sa týka kampane, pieseň „Tangerine“ od Kehlani 
dotvára dokonalý spôsob, ako osláviť leto,“ hovorí Karin Wiklund 
Heinig, dizajnérka divízie H&M.

Najnovšia kolekcia plaviek H&M 
jasne žiari a zároveň predstavuje 
novú hudbu od Kehlani

Predajňu H&M nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí a 1. poschodí.



Predajňu DOUGLAS nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.
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Deň pri vode

Deň pri vode neznamená deň bez 
líčenia. Ale ako na to, aby ste 
boli celý deň rovnako očarujúce? 
Použite tú správnu kozmetiku 
z Parfumérie DOUGLAS.

1. ZJEDNOCUJTE
Základom letného líčenia je zjednotená, 
svieža pleť. V horúčave nikto nechce 
zbytočne upchávať póry, preto sú skvelá 
voľba BB a tónované hydratačné krémy. 
Teint Beautifier hydratuje vďaka kyseline 
hyalurónovej a chráni pleť pomocou SPF 
40. Vďaka jemnému odtieňu taktiež kryje 
nedokonalosti.

2. TRBLIETKY, PROSÍM
Dokonalý trblietavý lesk podčiarkne váš 
letný look. Hodvábna štruktúra púdru 
Aquarelle Powder sa na pokožke hladko 
roztaví. Ak chcete výrazný vzhľad, 
nanášajte ho vlhkým štetcom. Pre jemnejší 
make-up potom suchým.

3. PRESNÉ OBLÚKY
Zvýraznite obočie, ale len tak, aby stále 
vyzeralo perfektne prirodzené. Skosená 
ceruzka na obočie Brow Stylo umožňuje 
precíznu aplikáciu. Vďaka púdrovej textúre 
sa vyhnete lesklému vzhľadu.

4. ŽIARIVÝ POHĽAD
K letu trblietky patria, tak prečo to nevyužiť 
pri líčení očí. Paletka Caramel Nudes 
obsahuje šesticu elegantných odtieňov. 
Sú vysoko pigmentované a môžete ich 
ľubovoľne miešať a prekrývať.
 
5. ČERVENÉ PERY SÚ 
NUTNOSŤ
Na záver podčiarknite svoje líčenie rúžom. 
Ten z kolekcie Smart Shine kombinuje 
ultra-lesklý a ultra-mokrý efekt. Tešte sa 
na intenzívnu farbu a navyše aj hydratačný, 
zvlhčujúci účinok.

LETNÉ TIPY
• AK PLÁNUJETE CELÝ DEŇ PRI VODE, 

SIAHNITE PO VODOODOLNÝCH 
PRODUKTOCH.

• V LETE VŽDY MYSLITE NA OCHRANU 
PRED SLNKOM. PRÍPRAVKY S SPF 
SÚ ABSOLÚTNYM ZÁKLADOM.

L E T N Á  Ž E N A  VA M P

Tónovaný 
hydratačný krém 
Teint Beautifier, 
DOUGLAS  
MAKE-UP, 30 ml 

19,90 €

Rozjasňovač 
Aquarelle Powder, 
DOUGLAS  
MAKE-UP, 18 g

16,90 €

Ceruzka na obočie 
Brow Stylo, 
DOUGLAS  
MAKE-UP, 5 g

7,90 €

Rúž na pery Smart 
Shine, DOUGLAS 
MAKE-UP, 3 g

12,90 €

Paletka očných 
tieňov Caramel 
Nudes, DOUGLAS 
MAKE-UP

12,90 €
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Už čoskoro v OC Mlyny

Už čoskoro budú môcť návštevníci 
OC Mlyny Nitra navštíviť úplne novú 
predajňu. Ide o nemeckú módnu značku 
s.Oliver, jednu z najväčších módnych 
spoločností Európy, ktorá sa predáva vo 
viac ako 30 krajinách na svete. s.Oliver 
je značka s viac ako päťdesiatročnou 
tradíciou určená pre každého, kto chce 
byť chic a potrpí si na kvalitné materiály 
a precízne spracovanie. 

V s.Oliver si na svoje prídu dámy i páni všetkých 
vekových kategórií. Cieľom značky je, aby si 
zákazníci našli svoj osobitý štýl, nebáli sa skúšať 
novinky módneho trhu, skrátka, sa módou bavili. 
V novej predajni s.Oliver kúpite elegantné aj 
neformálne outfity. Košele, tričká s potlačou, 
prešívané bundy, overaly, svieže šaty a sukne 
na každé obdobie, širokú škálu nohavíc a džínsov, 
športové aj elegantné topy alebo tiež doplnky 
na každú príležitosť. Všetky modely majú 
jeden spoločný menovateľ, a to vysoký komfort 
a podčiarknutie siluety vďaka prepracovaným 
detailom. Súčasní zákazníci najviac oceňujú široký 
sortiment vrátane veľkého výberu veľkostí a taktiež 
perfektné skĺbenie tradície a moderného myslenia. 
Netradičným benefitom značky je 10 nových kolekcií 
ročne, to u konkurencie nenájdete. Zákazníci tak 
majú neustály prísun trendy novinek módneho trhu.

V súčasnej dobe s.Oliver prevádzkuje 16 predajní 
v Českej republike, 3 predajne na Slovensku 
v Bratislave a Banskej Bystrici a chystá sa 
otvorenie dvoch ďalších – Nivy Bratislava a práve 
OC Mlyny Nitra. 

s.Oliver sa teší na otvorenie predajne v Nitre 
už v priebehu prázdnin. Na zákazníkov Mlynov 
čaká zľava pri otvorení, darčeky a program pre 
verných zákazníkov, ktorý prináša celý rad výhod 
a zaujímavých akcií po celý rok.

Pripravte sa na leto!
Cítite to teplo vo vzduchu, vôňu letných večerov 
a slnečné lúče opierajúce sa o vašu tvár? Prázdniny 
sú za rohom a s.Oliver má outfity na každú 
príležitosť. Či už sa chystáte stráviť leto v meste, pri 
mori alebo napríklad s rodinou na chalupe, určite si 
vyberiete!

Milovníčky letného uvoľneného štýlu ocenia výrazné kombinácie 
farieb, ktoré slušia šatom, topom aj perfektne padnúcim 
nohaviciam. Prázdninovú náladu decentne podčiarknu 
jemné tyrkysové tóny pripomínajúce morskú hladinu. Skvele sa 
vynímajú na jednoduchých elegantných šatách, ale aj bermudách. 
Pokiaľ milujete 80. roky, potom vás potešia aj tropické motívy 
paliem zdobiace ležérne nohavice, zaväzovací top či mikinu, ktorú 
si môžete počas chladnejších večerov smelo obliecť k džínsom. 
Všetky tieto modely sa vám budú hodiť pri prechádzkach po pláži, 
ale aj v rozpálenom meste, keď sa napríklad vyberiete na zmrzlinu.

Džínsy sú samostatná kapitola a letná kolekcia ich ponúka 
nespočetné množstvo. Každý si tak príde na svoje. Nájdete 
tu klasické rovné strihy, super široké nohavice s efektným 
viazaním v páse vo svetlom aj tmavom prevedení, slušivý overal, 
džínsový top a samozrejme nesmrteľné šortky či vestičku. 
Určite vás poteší i fakt, že celá kolekcia je vyrobená zo 100 % 
organickej bavlny, šetrne a s ohľadom na životné prostredie. 
Keď ešte stále neviete, aký outfit si zabaliť práve na chalupu či 
predĺžený víkend v prírode, máte teraz jasno!

Pri prechádzkach mestom alebo na pracovné schôdzky 
si zamilujete elegantné modely z priedušných materiálov 
v nadčasovej kombinácii béžovej a bielej. Či už siahnete po šatách, 
sukni či nohaviciach, neurobíte chybu. S opálenou pokožkou budú 
zase krásne ladiť odtiene marhuľového sorbetu či lila. 

Neoddeliteľnou súčasťou letného šatníka sú, samozrejme, doplnky. 
Jednofarebný outfit zvýrazníte farebným opaskom či kabelkou. 
Milovníčky klasiky ocenia tašky a klobúky z prírodných materiálov.

Nová predajňa s.Oliver v OC Mlyny Nitra sa už čoskoro bude tešiť 
na vašu návštevu. Inšpirovať sa zatiaľ môžete na www.soliver.sk. 

Módna značka s.Oliver 
mieri do OC Mlyny Nitra! 

Predajňu S.OLIVER nájdete
v OC MLYNY Nitra 

už čoskoro.



Leťte na dovolenku s lietadlami
exkluzívne vo farbách

najobľúbenejších CK na Slovensku.      

#milujemeleto 45%…so zľavami až

Výnimočný servis - výnimočné ceny!

0915 841 9900915 841 758 0915 841 991
tiptravel.sk tatratour.sk koala.sk seneca.sk hechter.sk

Kréta · Rhodos · Zakynthos · Korfu · Chalkidiki · Olympská riviéra
Sardínia · Kalábria · Taliansky Jadran · Španielsko · Malorka
Turecko · Cyprus · Egypt · Bulharsko ·  Čierna Hora · Albánsko

Chorvátsko · poznávacie a pútnické zájazdy

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

12



14

28. júl 2022

Kino

15

Kino

BULLET 
TRAIN
2D so slovenskými 
titulkami
Bullet train je šialený, zábavný 
a akčný thriller od režiséra snímky 
Deadpool 2 Davida Leitcha. 
Brad Pitt je na čele skupiny 
nájomných vrahov s najrôznejšími 
schopnosťami a kreatívnymi 
spôsobmi ako pripraviť jeden 
druhého o život. Ich jednotlivé 
úlohy sú prepojené, no zároveň 
dýchajú jeden druhému na krk. A to 
všetko na pozadí nezastaviteľnej 
nonstop jazdy naprieč Japonskom.
Réžia: David Leitch
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21. júl 20227. júl 2022

JURSKÝ SVET: 
NADVLÁDA
2D ATMOS, 3D, 2D so 
slovenským dabingom a titulkami
Príbeh filmu Jurský svet: Nadvláda 
sa odohráva štyri roky po zániku 
ostrova Isla Nubar, pôvodného domova 
oživených jurských tvorov. Medzitým sa 
začali kontrolovane aj nekontrolovane 
rozmnožovať, v dôsledku čoho sme si 
museli zvyknúť na ich prítomnosť v našom 
ekosystéme a na to, že už pravdepodobne 
nestojíme na vrchole potravinového 
reťazca. Na jednej strane sú ľudia, ktorí 
chcú túto novú obrovskú silu využiť vo 
svoj prospech, a na druhej strane ľudia, 
ktorí im v tom chcú zabrániť a snažia sa 
udržať svet v čo najväčšej rovnováhe. Patrí 
k nim aj Owen Grady (Chris Pratt) a jeho 
priateľka Claire (Bryce Dallas Howard), 
ktorí v prvých dvoch filmoch získali patričné 
skúsenosti. Doplnia ich hviezdy Jurského 
parku, paleontológovia Alan Grant (Sam 
Neill) a Ellie Sattlerová (Laura Dern), 
a teoretik so zmyslom pre detail Ian 
Malcolm (Jeff Goldblum). Všetci sa púšťajú 
do dych vyrážajúceho boja s časom, 
ľudskými a jašterími nepriateľmi, aby sa 
pokúsili o nemožné v situácii, ktorá netrvá 
päť minút, ale dvanásť.
Réžia: Colin Trevorrow

9. jún 2022

MIMONI 2: 
ZLODUCH 
PRICHÁDZA
3D, 2D so slovenským 
dabingom
V neutíchajúcej snahe nájsť toho 
najväčšieho zloducha všetkých čias 
a verne mu slúžiť, narazia Mimoni 
na malého nosatého čiernovlasého 
chlapca, ktorý vyrastá len so svojou 
nemeckou matkou. Volá sa Gru a bez 
toho, aby to tušil, toto stretnutie mu 
zásadne zmení život.
Réžia: Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan del Val

NIE, NIE
2D so slovenskými 
titulkami
Novým filmom NIE, NIE vás 
prekvapí režisér a scénarista 
Jordan Peele, ktorý divákov 
príjemne a desivo zaskočil už 
svojimi predchádzajúcimi snímkami 
My a a Uteč.
Réžia: Jordan Peele

THOR: LÁSKA 
A HROM
2D ATMOS, 3D, 2D so 
slovenským dabingom 
a titulkami
V novom filme od Marvel Studios 
s názvom Thor: Láska a hrom sa Thor 
vydáva na cestu, ktorá sa nepodobá 
ničomu, čo ho kedy stretlo – na cestu 
za vnútorným pokojom. Thorov odchod 
na odpočinok však preruší galaktický 
zabijak známy ako Gorr, ktorý sa 
usiluje o vyhubenie bohov. V boji 
proti hrozbe si Thor prizve na pomoc 
Valkyriu, Korga a bývalú priateľku 
Jane Fosterovú, ktorá – na Thorovo 
prekvapenie – nevysvetliteľne ovláda 
jeho magické kladivo Mjolnir ako 
mocný Thor. Spoločne sa vydávajú 
na strastiplné vesmírne dobrodružstvo, 
aby odhalili tajomstvo pomsty 
a zastavili ho skôr, než bude neskoro. 
Réžia: Taika Waititi

ELVIS
2D ATMOS, 2D so slovenskými titulkami
Film „Elvis“ skúma život a hudbu Elvisa Presleyho 
(Austin Butler), videný cez komplikovaný vzťah 
s jeho záhadným manažérom, plukovníkom 
Tomom Parkerom (Tom Hanks). Príbeh sa 
ponára do komplexnej dynamiky medzi Presleym 
a Parkerom, trvajúcej viac ako 20 rokov, 
od Presleyho vzostupu k sláve až po jeho nevídaný 
úspech, na pozadí rozvíjajúcej sa kultúry a straty 
nevinnosti v Amerike. Stredobodom tejto cesty je 
jedna z najvýznamnejších a najvplyvnejších osôb 
v Elvisovom živote Priscilla Presleyová (Olivia 
DeJonge).
Réžia: Baz Luhrmann

DC 
SUPERLIGA 
ZVIERAT
3D, 2D so slovenským 
dabingom
Superpes Krypto a Superman sú 
nerozluční priatelia, ktorí zdieľajú 
rovnaké superschopnosti a bok 
po boku bojujú proti zločinu 
v Metropolise. Keď Supermana 
a zvyšok Justice League unesú, 
Krypto musí presvedčiť zvieraciu 
bandu z útulku – psa Acea, prasa 
PB, korytnačku Merton a veveričku 
Chipa – aby ovládli svoje nové 
superschopnosti a pomohli mu 
zachrániť superhrdinov.
Réžia: Jared Stern

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

23. jún 2022

14. júl 2022

KDE RAKY 
SPIEVAJÚ
2D so slovenskými 
titulkami
Každý tvor musí spraviť všetko 
preto, aby prežil. Kya je mladá 
žena, ktorú v detstve opustila 
celá jej rodina. Vďaka svojej 
vynaliezavosti a sile dokázala 
prežiť na vlastnú päsť v tajomných 
močiaroch Severnej Karolíny. 
Po nešťastnej udalosti spojenej 
s jej bývalou romantickou 
známosťou sa stáva hlavnou 
podozrivou v komplikovanom 
vyšetrovaní. Dôkazov proti jej 
nevine je naozaj veľa.
Réžia: Olivia Newman

BUZZ LIGHTYEAR
2D so slovenským dabingom 
a titulkami
Každý filmový fanúšik má rád dobrého 
hrdinu, niekoho, koho môže obdivovať, 
komu môže fandiť. Praví filmoví hrdinovia 
prekonávajú neprekonateľné prekážky, aby 
neustále zachraňovali alebo ochraňovali. 
Buzz Lightyear je presne takýmto typom 
hrdinu a zároveň aj veľkým fenoménom 
strieborného plátna. A presne takéhoto 
hrdinu si predstavovali filmári pri vytváraní 
postavy Buzza pre celovečerný film „Toy 
Story” štúdia Pixar Animation z roku 1995. 
Prešlo 21 rokov a režisér Angus MacLane 
prichádza s novým príbehom o tomto 
populárnom neohrozenom hrdinovi. Akčné 
dobrodružné sci-fi a príbeh o Buzzovi 
Lightyearovi sleduje legendárneho 
vesmírneho strážcu na intergalaktickom 
dobrodružstve. Príbeh filmu začína, keď 
vesmírny strážca Buzz Lightyear a jeho 
veliteľka Alisha Hawthornová s posádkou 
viac ako tisíc vedcov a technikov sa vracajú 
domov zo svojej poslednej misie. Približne 
4,2 milióna svetelných rokov od Zeme im 
senzor signalizuje blízkosť neprebádanej, 
ale na zdroje potenciálne bohatej planéty. 
Buzz vydá rozkaz presmerovať ich 
prieskumnú loď na močaristú planétu 
s agresívnymi lianami a obrovskými rojacimi 
sa chrobákmi. Snaha o rýchly odlet sa však 
náhle nešťastne zvrtne a vyvrcholí haváriou, 
ktorá zničí palivový článok a Buzz, Alisha 
a celá ich posádka uviaznu na nie príliš 
prívetivej planéte. 
Réžia: Angus MacLane

16. jún 2022

5. august 2022
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DAB

Divadlo Andreja Bagara 
bude pre svojich divákov 
výnimočne hrať aj v júli

Divadlo Andreja Bagara 
(DAB) po pandemickej 
prestávke oslávilo s deťmi 
ich medzinárodný deň. 
Po viac ako dvoch rokoch 
pre ne pripravilo autorskú 
hudobnú rozprávku Robin 
Hood. Naši najmenší 
diváci a ich rodičia si ju 
mohli pozrieť 2. a 3. júna 
a tiež na slávnostnom 
predstavení, ktoré sa 4. 
júna spojilo s oslavami 

Medzinárodného dňa 
detí a autogramiádou 
účinkujúcich hercov.
 
Súčasťou júnového programu v DAB 
bude aj derniéra inscenácie Dom, ktorú 
divadlo uviedlo pri príležitosti 70. výročia 
svojho založenia. Inscenácia tak bola 
po prvýkrát uvedená po viac ako 40 rokoch 
od prvej premiéry kultovej inscenácie 
Jozefa Bednárika Dom Bernardy Alby, 
ktorá zohrala v histórii slovenského divadla 
kľúčovú úlohu. Nový text českej autorky 
Anny Saavedrovej priniesol nitrianskemu 
publiku správu o súčasnej spoločnosti, 
ktorá nevie reagovať na inakosť. 
Surrealistický sen Federica Garcíu Lorcu 
ponúkne poslednýkrát nielen silnú výpoveď 

na pozadí občianskej vojny v Španielsku, 
ale aj mimoriadne herecké výkony.

V júni okrem toho našim divákom 
odohráme aj obľúbené predstavenia Jozef 
a jeho zázračný farebný plášť, Drotár, 
Testosterón, Nádej zomiera posledná, 
Láska, sex a dane, Kutlochy a Vlastníci.

Hráme aj v júli
DAB v Nitre po prvýkrát ponúkne 
divadelný program aj na prvý prázdninový 
mesiac. Okrem hosťujúceho muzikálu 
West Side Story sa diváci môžu tešiť 
na svetoznámy rodinný muzikál Jozef 
a jeho zázračný farebný plášť (6. a 7. júla) 
a ľahkú komédiu zo súčasnosti Láska, sex 
a dane (8. a 9. júla).

Predstavíme sa aj na festivaloch 
v zahraničí
Okrem domácich predstavení sa 
inscenácie DAB predstavia v júni 
aj zahraničnému publiku na dvoch 
divadelných festivaloch. Aktuálnu novinku 
Kutlochy odohráme na festivale Setkání 
Stretnutie v Zlíne. Divadelnú adaptáciu 
poviedok známeho maďarského autora I. 
Orkénya uvedieme na Divadelnom festivale 
V4 v Nagymarosi.

 
 
 

V júni obohatia program DAB aj 
hosťujúce predstavenia
V júni zavítajú do DAB aj hosťujúce divadlá 
so svojimi predstaveniami. Obľúbené 
Radošinské naivné divadlo sa do Nitry 
vracia po niekoľkých rokoch a 28. júna 
odohrá dedinskú komédiu s krimi zápletkou 
Spev kohúta. Už spomínaný muzikál West 
Side Story bude v DAB hosťovať 2. júla. 

Tento rok sa do divadla vráti aj obľúbená 
akcia Nové vína Nitrianskeho kraja. 
Jej súčasťou bude degustácia vín 
a prezentácia najlepších vinárstiev kraja. 

Výstava divadelných fotografií 
v uliciach mesta
Obyvateľom Nitry i návštevníkom mesta 
ponúkneme od 21. júna citylightovú 
výstavu s názvom DAB in City(light). 
Na reklamných plochách v uliciach 
Nitry ponúkne fotografie renomovaných 
divadelných fotografov Ctibora Bachratého, 
Henricha Mišoviča a Dalibora Krupku, 
zachytávajúce inscenácie, ktoré DAB 
uviedlo v premiére počas divadelnej 
sezóny 2021/2022.



Predajňu INTERSPORT nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na 2. poschodí.
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Dobrá vôľa a zopár drobností

Hej, ešte nás to neprešlo. O tom, 
že aj z domáceho fitka môže 
vyjsť vysekané telo. Stačí dobrá 
vôľa a zopár drobností. Všetky 
nájdete pod jednou strechou, 
v INTERSPORT-e. 
Doma je to nuda. Doma sa nedonútim 
a všetko okolo ma rozptyľuje. Tak sme si 
zhrnuli najpoužívanejšie výhovorky, ktoré 
človek vymyslí, aby sám seba utvrdil v tom, 
že je len buď-alebo a že buď chodíme 
do fitka, alebo ležíme na gauči. Pravdaže, 
nič z týchto rečičiek neplatí. Telu a svalom 
je úplne jedno, kde ich trénujeme. Dajme 
im zabrať a oni sa už chytia. 

PO PRVÉ. Vyberte si dobrého online 
trénera. Za posledné dva roky sa s nimi 

roztrhlo vrece. Tréningy sú dostupné 
na jedno kliknutie a za skvelé ceny. Berte 
také, ktoré vás nenudia a majú profi hlavu 
aj pätu. 

POTOM si výhovorky otočte na výhody. 
Mnohí, ktorí sa počas korony potili doma 
vo svojich obývačkách, v nich ostávajú 
aj teraz. Prečo? Lebo tréning sa naozaj 
vojde do jednej hodiny. Nikam sa netreba 
chystať, odnikiaľ sa netreba vracať. 
Domáce zvuky môžete ignorovať. Rodina 
veľmi rýchlo pochopí, že toto je hodina, 
keď vás síce fyzicky vidia, ale v podstate tu 
pre nich nie ste. 

Ostáva EŠTE mať po ruke základnú 
výbavu. Zastavte sa v INTERSPORT-e 
v OC Mlyny a nechajte si poradiť. 

Na SEBA
Poviete si, veď som doma, je to jedno. Áno, 
aj nie. Hoci by ste mohli pokojne trénovať 
v spodnej bielizni (a v horúcom lete možno 
príde aj na to), prezlečte sa vždy radšej 
do fitness oblečenia. Mozog pochopí, 
čo sa chystá, dá signál telu a telo spustí 
procesy, ktoré vám počas tréningu dajú 
silu. Ak máte v pláne dynamické kardio, 
voľte oblečenie z materiálov, ktoré dobre 
odvádzajú pot a sú zároveň priedušné 
(polyester). Pri pokojnejšej lekcii pilatesu 
a jogy vám poslúžia legíny s topom, 
v ktorých je hlavným materiálom bavlna, 
dostatočne hrejivá a poddajná. 

 

Na NOHY
Nezabudnite na obuv. Robiť kardio či silové cvičenie naboso sa 
naozaj neodporúča. Pri skákaní po plávajúcej podlahe, ktorú máme 
doma takmer všetci a je naozaj tvrdá a nepružná, trpia kolená, a tak 
hrozí, že po niekoľkých tréningoch naboso si „odpálite“ kolená, 
a tak ako ste pekne začali, tak aj skončíte. INTERSPORT ponúka 
celú škálu športovej obuvi, ktorá vám pomôže dosiahnuť to, čo ste 
si zaumienili.     

 
Pod SEBA
Deka či hrubší uterák by tiež mohli byť fajn, ale… nie sú. Plank 
na koberci je trápenie. Dostatočne hrubá podložka na cvičenie je 
základ hneď z niekoľkých dôvodov. Vďaka „lepivej“ spodnej vrstve 
priľne k podlahe a vy sa pri dynamických cvikoch nepošmyknete. 
Hrubý syntetický kaučuk, dostatočná hrúbka, mäkkosť a absorpcia, 
to je to, čo hľadáte. V INTERSPORT-e sa pýtajte na podložky 
Schildkrot. Zabránia otlakom a modrinám na lakťoch, bokoch, 
členkoch či kolenách. Plusom je, že svoju podlahu ochránite pred 
ryhami po činkách a šetríte aj nervy susedov, ktorí veľmi dobre vedia, 
čo sa im to nad hlavami deje a rátajú s vami všetky vaše angličáky. 
Kvalitná podložka – menej hluku pre všetkých, lepší zážitok pre vás. 

 
Len si veselo naložte
V prvých týždňoch domácich tréningov možno nebudete potrebovať 
vôbec nič, okrem kvalitnej podložky. Kliky, drepy, výpady, cvičenia 
na brucho sa dajú robiť bez pomôcok, stačí na ne váha vlastného 
tela. Ak vás však domáce cvičenie chytí, budete si chcieť trošku 
naložiť. Poradíme vám, fázu „fľašky s vodou“ preskočte a rovno 
si kúpte činky „jednoručky“, na začiatok úplne stačia kilogramové. 
Vďaka nim si odmakáte celú škálu cvikov na bicepsy, tricepsy 
aj ramená. Využijete ich aj ako záťaž pri drepe či mŕtvom ťahu 
alebo pri tzv. swingu, ktorý sa väčšinou robí s kettlebellom (činka 
s uškom:) Najradšej máme činky s pogumovaným povrchom, ktoré 
sa ľahko udržiavajú a počas tréningu sa nikam nekotúľajú. 

Berte ich aj na dovolenku! 
Posilňovacie gumy a expandéry rovná sa veľa muziky za málo 
peňazí. S jednou či dvomi expandérmi s rôznym odporom 
(odporúčame trojdielnu sadu expandérov s rôznou intenzitou 
odporu Shildkrot pre ešte výživnejší tréning) si precvičíte svaly, 
o ktorých ste ani nevedeli, že ich máte. Pomôžu vám sťažiť si 
cviky a dajú tie pravé grády drepom, výpadom, predkopáčkám, 
príťahom… sú to skrátka skvelí farební pomocníci, ktorí dajú 
tréningu nový impulz.  

 
Stále málo? 
Tréning vám osladí záťažová vesta. S ňou sú všetky cviky oveľa 
väčšou výzvou a vaše svaly dostávajú impulz k rastu. Šampióni 
chodia v záťažovej veste behať, my zvyšní si ju berieme aj von 
na rýchle prechádzky alebo ju doma používame na posledné 
série cvikov, ktoré už hravo zvládame. Profesionálne vesty 
sú oveľa lepšie než povedzme batoh naplnený vreckami ryže 
či knihami, pretože sa dajú na tele pekne zafixovať. Závažia 
odoberáte či pridávate, a tak pracujete so svojou kondíciou. 
Alebo skúste závažia na zápästie a členok Schildkröt 
z INTERSPORT-u. Sú vyplnené kovovými granulami a upínajú sa 
pomocou suchého zipsu.  

Tak. Teraz máte všetko, čo potrebujete na zariadenie domáceho 
fitka. Možno ešte veľké zrkadlo, aby ste sa uistili, že cviky robíte 
správne. Zdravie máme vo vlastných rukách a pre krásne, pružné 
telo a zdravé srdce môžeme urobiť veľa aj vo vlastnej obývačke. 

 

Cvičíme v obývačke 
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Masívna obnova: mestský park 
na Sihoti zažije najväčšie 
zmeny vo svojej histórii 

Mesto Nitra

Prvým krokom je 
bezpečnosť 
 
V septembri 2020 zabezpečilo 
mesto Nitra masívnu úpravu 
stromov v Starom parku. Viaceré 
vytypované dreviny podstúpili 
špeciálne záťažové testy. Ďalšie 
stromy vysúťažená firma zmerala 
ultrazvukovým tomografom. 
Ten dokáže odhaliť nebezpečné 
dutiny vo vnútri aj na prvý pohľad 
zdravého stromu. 

„Úprava a ošetrenie stromov v takomto 
masívnom rozsahu sa vykonávali vôbec 
po prvý raz. Dôvodom bol vek a s tým 
spojený zdravotný stav viacerých drevín. 
V parku je veľa stromov, ktoré majú aj viac 
ako 60 rokov, preto musí byť bezpečnosť 
priorita,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas. 

Koncom marca začala radnica 
s ošetrovaním a zabezpečením 
poškodených a nebezpečných 
stromov v Novom parku. Na základe 
inventarizácie drevín boli vytypované 
stromy, ktoré ohrozovali pohyb ľudí 
v parku. Boli buď odumreté, poškodené, 
alebo polámané. Takých stromov označili 
odborníci okolo 140. 

Nová zeleň a prvky prilákajú viac 
návštevníkov do „zabudnutej“ časti 
mestského parku
V najbližších mesiacoch začne v Novom 
parku masívna výsadba nových stromov 
s menšou korunou, ako sú okrasné 
čerešne a jablone, magnólia a breza. 
Po obvode mesto Nitra vysadí javor, jaseň 
a lipu. Na ploche 169 metrov štvorcových 
pribudne vyše 700 kríkov, ako je orgován, 
muchovník, kalina, ruže aj vavrínovec.

Hlavná promenáda Nového parku 
s trvalkovými záhonmi spríjemní pobyt 
návštevníkov počas celého roka, teda 
aj počas zimy. Pribudne nový povrch 
chodníkov, mobiliár – lavičky, nádoby 
na odpad, stojany na bicykle, informačné 
tabule a verejné osvetlenie.

„Mesto Nitra na revitalizáciu Nového 
parku získalo dotáciu z Integrovaného 
regionálneho operačného programu. 
Celkové oprávnené výdavky dosiahli 
čiastku 662 543 eur. Väčšina z peňazí, až 
563 161 €, je tvorená spolufinancovaním 
z prostriedkov Európskej únie, štát 
dal na tento projekt 66 254 eur. Mesto 
po aktualizácii pôvodných cien vloží 
do projektu zo svojho rozpočtu 64 115 eur,“ 
povedal Vladimír Ballay, šéf projektového 
odboru na nitrianskej radnici. 

Starý park čaká najväčšia obnova 
v jeho 150-ročnej histórii 
Na jeho revitalizáciu radnica získala 
všetky finančné prostriedky, o ktoré 
žiadala z Európskej únie, teda viac ako 
5,7 milióna eur. 

Pokiaľ ide o Starý park, bolo už vyhlásené 
verejné obstarávanie na dodávateľa 
stavebných prác. Ide o prvé z troch 

verejných obstarávaní. Predmetom 
zákazky sú terénne úpravy parkov, 
stavebné práce, výsadba stromov, 
orezávanie stromov a údržba zelených 
plôch. V ďalšom kroku bude mesto Nitra 
hľadať dodávateľov detských ihrísk, 
športovísk a mobiliára. 

Čo čaká Starý park? 
Starý park – územie od kúpaliska smerom 
k Žabej fontáne až po pešiu lávku cez 
rieku Nitra.
• vynovené detské ihriská doplnené 

o inkluzívne prvky
• nová bohatšia výsadba
• workout prvky pre seniorov
• zrevitalizované chodníky z prírodných 

materiálov
• pikniková lúka s miestami 

na grilovanie
• vyhliadkové mólo nad zvieracou 

oborou
• nové osvetlenie a lavičky
• opravená Žabia fontána

Čo čaká Nový park? 
Nový park – časť mestského parku medzi 
areálom kúpaliska na Sihoti, objektom PKO 
a Veľkou Hangóckou
• 395 ošetrených stromov
• 120 vysadených stromov
• 69 metrov štvorcových nových kríkov
• 724 nových kríkov
• 44 nových LED lámp
• 1 obnovené detské ihrisko (pri PKO)
• 6 umeleckých plastík
• 27 parkových lavičiek
• 20 prírodných agátových lavičiek
• 3 stojany pre 12 bicyklov
• 15 polozapustených košov typu 

Molok CityScape
• 2 463 metrov štvorcových opravených 

chodníkov

text: Lenka Mareková 
vizualizácie: Ateliér Krejčiříkovi,  

Zoltán Balko
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Objavte a prejavte svoj vlastný štýl

Aj takáto kombinácia existuje. Na náš trh ju prináša DENIM 
GROUP. Slovenská firma, so sídlom v Bratislave, ktorá exkluzívne 
zastupuje množstvo prémiových značiek a svetoznámych 
dizajnérov. U nás v Nitre z ich portfólia nájdete predajne Tommy 
Hilfiger, DENIM – Diesel, G-Star RAW®, Tommy Jeans & more 
a CUBE, ktorý zastupuje značky Marc Jacobs, Michael Kors, 
Vivienne Westwood a Furla.

Každá zo značiek sa vyznačuje svojím štýlom, no spája ich 
autenticita a jedinečný prístup DENIM GROUP, ktorého cieľom je 
pomôcť vám objaviť a prejaviť svoj vlastný štýl, vyskladať dokonalé 
outfity a jednoducho si užiť dokonalý nákupný zážitok.

Prinášame vám inšpiráciu z každej značky a pozývame vás 
na návštevu predajní CUBE, Tommy Hilfiger a DENIM – Diesel, 
G-Star RAW®, Tommy Jeans & more u nás v OC Mlyny. 

Predajňu DENIM - Diesel • G-Star 
RAW® • Tommy Jeans & more nájdete

v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.
 

Predajne TOMMY HILFIGER a CUBE 
nájdete v OC MLYNY Nitra  

na 1. poschodí.

Radi podporujete slovenský 
biznis, ale zároveň máte radi 
svetové značky?

TOMMY HILFIGER  
DÁMSKE INŠPIRÁCIE

Blúzka TENCEL 
GMD BLOUSE SS 
béžová
99,90 €

Šaty TENCEL 
KNEE SHIRT 
DRESS 3/4 SLV 
viacfarebné

179,90 €

Krátke nohavice LINEN PULL 
ON SHORT béžové  119,90 €

Kabelka TOMMY MODERN BAR 
BAG CROC modrá  149,90 €

Tenisky CORPORATE FLATFORM 
SNEAKER biele  79,90 €

DIESEL 
PÁNSKE INŠPIRÁCIE

Krátke nohavice Diesel D-MACS-Z-SHORT 
SHORTS čierne  160 €

Tenisky UKIYO S-UKIYO LOW 
SNEAKERS biele 190 €

Tričko T-DIEGOR-K48 T-SHIRT červené  63 €

Šiltovka CORRY-GUM HAT čierna 63 €

G-STAR 
DÁMSKE INŠPIRÁCIE

Rifle Worker 
Radar Dungaree 
sivé
159,95 €

Tričko Lash fem loose r t s\s 
zelené  29,95 €

Šľapky CART III TNL W 9609 
OLV-BLK 4D zelené  29,95 €

Krátke nohavice 3301 Fringe Mid bf 
Short Wmn svetlomodré  89,95 €

TOMMY JEANS  
PÁNSKE INŠPIRÁCIE

Bunda TJM 
OVERSZD 
TRCKR JCKT 
BF7091 modrá
139,90 €

Tričko TJM TOMMY SIGNATURE TEE 
biele  39,90 €

Krátke nohavice TJM SIGNATURE 
SHORT béžové  64,90 €

Šľapky HERITAGE TOMMY JEANS POOL 
SLIDE biele 31,43 €
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Ekologicky aj v sprche

Objavte ekoprodukty  
Yves Rocher, vďaka ktorým spojíte 

starostlivosť o svoju krásu so 
starostlivosťou o planétu

Ako súvisí krása a potešenie všetkých 
zmyslov so zdravím planéty? Francúzska 
značka rastlinnej kozmetiky Yves Rocher 
verí, že úplne zásadne. Nájde sa množstvo 
každodenných činností, ktorými je možné 
prispieť. Na začiatok vyskúšajte niečo naozaj 
jednoduché. S produktmi Green Heroes 
od Yves Rocher sa môžete správať ekologicky 
aj v sprche.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, koľko plastu 
a obalového materiálu sa každoročne vyprodukuje 
na celom svete? Pokiaľ chcete niečo zmeniť, nie je 
potrebné hneď obrátiť celý svoj životný štýl naruby. 
Každý krok sa počíta. Začnite napríklad v sprche. 
Značka Yves Rocher už pred časom uviedla na trh 
dnes už ikonické Koncentrované sprchovacie gély 
s inovatívnym zložením a patentovanou štruktúrou.

Flakón plný inovácií a lásky k planéte
Koncentrovaný sprchovací gél je štyrikrát 
koncentrovanejší ako bežný sprchovací gél, preto 
sa pri jeho výrobe spotrebuje o polovicu menej 
plastov. Má umývaciu bázu 100 % rastlinného 
pôvodu, ľahko biologicky odbúrateľné zloženie 
a praktický uzáver s membránou, ktorý zaručí 
presné dávkovanie. Jedno stlačenie rovná sa jedna 
kvapka, rovná sa jeden kúpeľ.

Umývajte si vlasy ekologicky
Aj pri umývaní vlasov sa môžete správať ekologicky 
a chrániť tak životné prostredie. Pýtate sa ako? 
Vyskúšajte tuhé šampóny, ktoré sú balené iba 
v papierovej krabičke. Ich používaním sa umývanie 
vlasov stane rutinou plnou krásy i záväzku voči 
prírode.

Či už zvolíte Tuhý šampón na jemné umývanie, 
ktorý dodáva optimálnu starostlivosť rýchlo sa 
mastiacim vlasom, Vyživujúci šampón na suché 
vlasy bez života, Tuhý šampón na lesklé vlasy 
alebo Tuhý šampón na mastné vlasy, nikdy 
nesiahnete vedľa. Vaše vlasy budú vďaka olejom 
z harmančeka, nechtíka a slnečnice vyživené 
od korienkov ku končekom, budú hydratované, 
hebké a lesklé. 

Odličovanie s rešpektom k pokožke aj 
k planéte
Horúcu novinku v portfóliu ekoproduktov Yves 
Rocher predstavuje Tuhý odličovač na tvár 
s nechtíkom, ktorý jemne čistí a odstraňuje make-
up. Jeho šetrné zloženie rešpektuje prirodzené 
pH pleti a zanecháva príjemný pocit. Rovnako 
ako ostatné tuhé produkty značky Yves Rocher 
je vyrábaný vo Francúzsku, neobsahuje sulfáty 
(sulfátové povrchovo aktívne látky) a 99 % jeho 
zložiek je biologicky ľahko odbúrateľných.

Najlepšie na používanie týchto produktov je, že 
za každý zakúpený Koncentrovaný sprchový gél, 
akýkoľvek Tuhý šampón alebo Tuhý odličovač 
vysadí Nadácia Yves Rocher jeden nový strom. 
Takže napríklad keď darujete vybrané produkty 
ako darček, dávate tým zároveň aj strom vysadený 
v lesoch po celom svete.

Predajňu YVES ROCHER nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.



Verbenas 
49,95€

Pat Calvin 
59,95€

Pat Calvin 
59,95€

Kate Gray
69,95€

Pat Calvin 
69,95€

Kate Gray
69,95€

Minozzi  
59,95€

Tamaris
69,95€
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FRANZ inšpirácia

FRANZ INŠPIRÁCIA ZO VŠETKÝCH ČASTÍ 
SVETA PRE PÁNOV
Pre mužov sú dôležité výrazné outfity a mohutný 
vzhľad. Farby sú však o niečo pokojnejšie. 
Trendy sú najmä otvorené topánky so širokými 
remienkami, šľapky alebo ľahké textilné topánky. 
Páni sa zameriavajú aj na remeselné detaily, ako 
napr. lykové podošvy. Naše letné modely ponúkajú 
nielen špeciálne pohodlie, ale aj absolútnu istotu 
štýlu v teplých letných dňoch. Modely, ktoré sú 
často šľapky, a preto sú mimoriadne obľúbené, sú 
dostupné najmä v prírodných farbách, ako je hnedá 
či béžová – chýbať by však nemali ani farebné 
akcenty v odtieňoch modrej.

FAKTY
HLAVNÉ FARBY: hnedá, béžová, modrá 
TYPY TOPÁNOK: šľapky, espadrilky 
MATERIÁL: semišová koža, hladká koža, plátno 
DETAILY: pracky, lyko 

K letu sa blížime veľkými krokmi.  
Dni sú čoraz dlhšie a čoraz teplejšie, 
móda topánok otvorenejšia 
a farebnejšia. V HUMANICU 
predstavujeme každý mesiac novú 
aktuálnu tému trendov. 

Predajňu HUMANIC nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.

FRANZ INŠPIRÁCIA ZO VŠETKÝCH ČASTÍ 
SVETA PRE DÁMY!

Toto leto vytvárame silné kombinácie a silné 
vzhľady. V popredí sú modely so vzhľadom dreva, 

platformovou podošvou či zavinovacími detailmi. 
Výrazné sú najmä výrazné farby, ako zelená 
a oranžová či zemité hnedé tóny. Pozornosť 

je venovaná najmä technickým detailom, ako 
zapletanie a rafiové prvky, ktoré sa dajú ideálne 

kombinovať s letnými šatami pleteného vzhľadu. 
Vrcholom kolekcie sú však sandále Fisherman. 
Povinná výbava scény 90. rokov tento rok slávi 

comeback s novou interpretáciou. Štruktúrovaná 
koža, kontrastné švy a hrubé podošvy robia 

z topánok módny kúsok sezóny.  
Rozdiel oproti klasickým rímskym sandálom je 
v tom, že Fischerman sandále sú športovejšie 

a majú širšie remienky.

FAKTY 
HLAVNÉ FARBY: hnedá, oranžová, zelená

TYP OBUVI: šľapky, Fisherman sandále, Clogs
MATERIÁL: koža, plast, textil 

DETAILY: pracky, rafia, hrubé podošvy 
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Castingy sa budú konať v dňoch 
od 3. júna do 9. júna v obchodných 
centrách vo všetkých regiónoch 
Slovenskej republiky. Do súťaže sa 
môžu prihlásiť slečny vo veku 13 až 
21 rokov s výškou nad 170 cm a mladí 
muži vo veku 15 až 23 rokov s výškou 
nad 183 cm. Ambasádorkou súťaže 
je topmodelka Michaela Kocianová, 
ktorá bude sprevádzať všetkými 
castingami. 

Riaditeľ súťaže Schwarzkopf Elite 
Model Look pre ČR a SR Sáša Jány 
k projektu hovorí:
„Teším sa na možnosť reliazovať castingovú 
tour. Sme radi, že môžeme dať mladým 
zájemcom možnosť predstaviť sa nám vo 
všetkých regiónoch Slovenskej republiky. 
Castingy sú dlhodobo skvelou platformou 
hľadania nových tvárí rôznych typológií, ako 
u dievčat, tak mužov. Existuje mnoho podôb 
krásy, modeling nehľadá dokonalosť, ale 
mladých ľudí, ktorí majú chuť v modelingu 
pracovať na vysokej úrovni.”

Všetci účastníci castingu absolvujú 
vstupný pohovor so zástupcami agentúry 
Elite a získajú darčeky od partnerov 
projektu. V rámci castingov budú prebiehať 
žrebovania o výrobky vlasovej kozmetiky 
Schwarzkopf, dekoratívnej kozmetiky 
The ONE od Oriflame, vlasového 
stylingu Rowenta a predplatné časopisu 
EMMA. Schwarzkopf odborníci poradia, 
ako sa starať o vlasy a zástupcovia 
značky Rowenta na všetkých castingoch 
predvedú, ako si ľahko a rýchlo upraviť 
vlasy na každú príležitosť s maximálnou 
starostlivosťou na zachovanie ich zdravia. 
Na niektorých castingoch bude možné sa 
nechať učesať profesionálnym kaderníkom. 
O poradenstvo a zvýraznenie prirodzenej 
krásy sa na castingoch vo vybraných 
mestách postarajú profesionálne vizážistky 
značky Oriflame, od ktorých sa bude 
možné nechať nalíčiť alebo absolvovať 
test stavu pleti. V rámci všetkých castingov 
bude tiež možné oceniť kávu zo skvelých 
kávovarov Krups.

Vo všetkých mestách predvedú 
modelky a modelovia agentúry Elite 
Model Management Bratislava nové 
trendy v oblasti účesov a farieb značky 
Schwarzkopf. Všetci záujemci, i z radov 
sprievodu či prihliadajúcich, ktorí si chcú 
nechať poradiť so starostlivosťou o vlasy, 
môžu absolvovať zdarma analýzu vlasov 
od značky Schwarzkopf.

Najneskôr do 14 dní po ukončení 
castingovej tour budú kontaktováni všetci, 
ktorí postúpia do užšieho výberu. Vybrané 
dievčatá a mladí muži sa následne 
zúčastnia finále, ktoré sa uskutoční v Prahe. 
Víťazka a víťaz národného finále odcestujú 
na svetové finále Elite Model Look. 

Generálnym partnerom súťaže 
Schwarzkopf Elite Model Look SR 2022 
je Schwarzkopf, ďalšími partnermi 
sú dekoratívna kozmetika The ONE 
od Oriflame, značky Krups a Rowenta 
a lifestylový internetový magazín 
FEMINITY. Mediálnymi partnermi sú rádio 
Europa 2, magazín EMMA, Bigmedia 
a FashionTV czech&slovak.

ELITE MODEL LOOK
Zo súťaže Elite Model Look organizovanej 
agentúrou Elite Model Management vzíde 
každý rok budúca hviezda modelingového 
priemyslu. Od svojho vzniku v roku 1983 
vyhľadáva Elite Model Look nové talenty 
po celom svete. Objemom, kvalitou 
a profesionálnym prístupom je dnes táto 
súťaž najväčšou a najprestížnejšou svojho 
druhu na svete. Koná sa vo viac než 30 
krajinách sveta a každoročne sa do nej 
prihlásia desaťtisíce začínajúcich modeliek 
a modelov.

Prostredníctvom Elite Model Look boli 
objavené mnohé známe tváre z titulných 
strán svetových módnych časopisov. 
Súťaž pomohla odštartovať kariéry takých 
modelingových hviezd súčasnosti, ako sú 
napr. Cindy Crawford, Gisele Bündchen, 
Hana Jiříčková, Michaela Hlaváčková, 
Michaela Kocianová, Sasha Gachulincová 
Linda Vojtová (svetová víťazka Elite Model 
Look 2000), Denisa Dvončová (svetová 
víťazka Elite Model Look 2003), Barbora 
Podzimková (svetová víťazka Elite Model 
Look 2014), Jana Tvrdíková (svetová 
víťazka Elite Model Look 2016) či Andrej 
Chamula (svetový víťaz Elite Model Look 
2019).

Vďaka štruktúre súťaže sa každá víťazka 
a víťaz národného finále zúčastní 
medzinárodného finále, kde absolvuje 
množstvo fotení, výučbu chôdze po móle 
a rozhovory pre médiá. Súťaž vrcholí gala 
večerom, na jeho konci porota zostavená 
zo známych osobností vyhlási budúcu 
hviezdu agentúry Elite. Finalisti získavajú 
garantované zmluvy s agentúrou Elite 
v celkovej hodnote 850.000 EUR.

V Českej republike a na Slovensku sa 
súťaž Elite Model Look organizuje od roku 
1992.

Agentúra Elite Bratislava vyhlasuje castingy 
do najprestížnejšej modelingovej súťaže 
Schwarzkopf Elite Model Look SR 2022



Predajňu TESCOMA nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na 1. poschodí.
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Máte doma zmrzlinožrútov?

Zmrzlina robí leto. Na túto bude 
stáť celá vaša rodina. Pekne 
v rade. 

Máte doma zmrzlinožrútov? Uvažujte 
o profesionálnom pomocníkovi. Skamarátili 
sme sa s elektrickým zmrzlinovačom 
GrandCHEF od TESCOMA, ktorý domácu 
zmrzlinu posúva do dokonale jemných 
krémových sfér. Potom sme sa naučili 
zopár ACH receptov. A s tými, ktoré už pre 
ich veľký úspech vieme naspamäť, sa radi 
podelíme. 

Višňa-pistácie-čokoláda. Šup s tým 
do formičiek. 
Toto bude vegan a bude to rafinované.
Potrebujeme: 
• 150 g mrazených višní
• 100 g kešu orieškov, ktoré sme si vopred 

na hodinu namočili
• 80 ml kokosovej smotany
• 40 ml agávového sirupu
• 1 čajovú lyžičku bourbon vanilky
• Na polevu: 20 g kakaa
• 20 ml agávového sirupu
• 40 ml kokosového oleja 
 
Postup: Kešu oriešky scedíme a vložíme 
do mixéra. TESCOMA Smoothie mixér 

PRESIDENT s nádobou s objemom 600 ml 
a nožmi z prvotriednej nehrdzavejúcej 
ocele si poradí so všetkým, čo si v lete 
zmyslíme – od smoothies až po nanuky. 
Pridáme višne, kokosovú smotanu, sirup 
aj vanilku a zmixujeme na hladký krém. 
Naplníme nanukové formičky, ale len do ¾ 
(formičky BAMBINI ponúka TESCOMA 
v dvoch veľkostiach, 25 ml a 50 ml) 
a šupneme do mrazničky na 4 hodiny. 
Medzitým si pripravíme polevu. Všetky 
ingrediencie zmiešame metličkou, kým 
nie je poleva hladká. Formičky vyberieme 
z mrazničky, krátko opláchneme vodou, 
nanuky vyberieme, polejeme polevou, 
posypeme nadrvenými pistáciami 
a degustujeme.    

Jednoducho vanilková s bonusom
Veľa veľa sladkej domácej vône 
a s troškou orientu v zmrzline, ktorá 
chrumká. 
Potrebujeme: 
• 4 žĺtky
• 2/3 pohára cukru
• 1 a ½ pohára plnotučného mlieka
• 1 a ½ pohára plnotučnej smotany
• 1 vanilkový struk alebo čajovú lyžičku 

vanilkového extraktu a ½ pohára cukru 
plus sezamové semiačka

Pozor, pozor, osmička je dôležitá. Mraziaca 
nádoba zmrzlinovača musí byť v mrazničke 
aspoň osem hodín predtým, ako sa 
chceme pustiť do gelatovania.  

Postup: Najprv si nachystáme základ. 
Potrebujeme veľkú misku s vodou 

a ľadom, do ktorej umiestnime menšiu 
misku, na ktorú ešte posadíme sitko. Žĺtka 
vymiešame s cukrom. Mlieko opatrne 
zahrejeme, vyškriabeme doň vanilkový 
struk a odstavíme. Do žĺtkovej zmesi 
vlejeme pohár mlieka, premiešame a túto 
zmes vlejeme do hrnca s teplým mliekom. 
Pomaly zohrievame, miešame a povaríme 
do zhustnutia. Presunieme sa k nádobám 
s ľadom a zmes cez sitko vlejeme 
do menšej misky. Pridáme smotanu, 
opäť zamiešame a už sme bez starosti, 
lebo v tejto fáze všetku prácu preberá 
zmrzlinovač. Vlejeme zmes do nádoby, 
necháme mašinku pracovať 15 až 20 minút 
a máme hotovo – môžeme servírovať. 

Aha, a ešte ten sezam: Na panvici 
zľahka opražíme sezam, pridáme 
cukor a necháme skaramelizovať. 
Zmes rozotrieme na papier na pečenie, 
prikryjeme ďalším hárkom papiera 
a necháme vychladnúť. Zmrzlinu 
servírujeme (napríklad šikovnou lyžicou 
na zmrzlinu GrandCHEF z ponuky 
TESCOMA) s úlomkami sezamového 
karamelu. 

Ozaj, ak niečo ostalo, o čom 
pochybujeme, šupnite zvyšok 
zmrzliny do mrazničky. 
Dózy PURITY sú vhodné aj 
na dlhodobé mrazenie. 

Na domácich zmrzlinách aj 
sorbetoch je fantastické to, 
že aj keby sa „cestou“ niečo 
pokazilo, tak sa vlastne 
nič nestane. V kornútoch 
a pohárikoch väčšinu 
neostane nič, lebo materiál 
je skrátka prvotriedny. A čo 
sme ešte chceli? Aha. 
Keď do vás život hodí 
zopár citrónov, tak skúste 
tento…  

Limoncello sorbet
Veľká letná citrónová radosť, ktorá 
poteší aj nakopne. 
Potrebujeme: 
• 250 ml vody
• šťavu z 3 biocitrónov a šupku z jedného, 

ktorú odkrojíme ako dlhý pásik 
• 180 g cukru 
• 3 lyžice likéru Limoncello
Postup: Vodu, citrónovú šupku a cukor 
varíme, až kým sa cukor nerozpustí. Sirup 
odstavíme a pridáme doň aj citrónovú 
šťavu. Už teraz je to dobré, ale my ešte 
pridáme Limoncello. Šupka môže ísť von. 
Vychladíme a potom nalejeme do plytkej 
misky. Počas mrazenia niekoľkokrát 
premiešame vidličkou. Alebo celú zmes 
zveríme zmrzlinovaču. Podávame 
napríklad v dvojstenných 
pohároch myDRINK TESCOMA, 
ktoré podržia chlad aj teplo. 

Zaobstarajte si k nim aj efektné kovové 
slamky a potom už bez hanby, ako osy… 
Na dne nesmie ostať ani kvapka! 

TIPY pre gelato majstrov… 
Nízkotučné mlieko či smotana? Tým 
smerom ani nepozerajte. Tuk robí chuť 
a krémovú konzistenciu. Klasický cukor 
sa zase postará o to, aby boli ľadové 
kryštáliky čo najmenšie. 

Pri výrobe dospeláckych verzií zmrzliny 
treba mať na pamäti, že s väčším 
množstvom alkoholu vám zmrzlina 
nestuhne. Sekt či likéry pridávajte po troške 
a až na konci šľahania základnej zmesi. 

Experimentujte. Dobroty sa dajú vyčariť 
aj z vecí, o ktorých by ste v súvislosti 
so zmrzlinou nepremýšľali. Mávajte 
v mrazničke banány nakrájané na kúsky. 
Šupnite do jahodovej zmesi lístok bazalky, 
do melónovej zase mätu. Vytlačte citróny, 
zmixujte ich s cukrom, pridajte smotanu, 
opäť zmixujte, zamrazte a voilá!”

Pri slávnostných príležitostiach 
použite ako zapichovadlá 

do nanukov krásne starožitné 
lyžičky. 

Do kornútka... 



Predajňu MINIT nájdete
v OC MLYNY Nitra 

 na prízemí.
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Ponúkame čerstvosť a chrumkavosť

V obchode platí staré známe náš zákazník, náš pán. My v MINIT si 
myslíme, že nielen obsah nákupného košíka rozhoduje, ale aj kvalita 
servisu, ktorým vás obslúžime.
Naše piliere spokojného zákazníka sú preto nemenné a pevné.

• Ponúkame čerstvosť a chrumkavosť pekárenských 
výrobkov. Bez kompromisov.

• Úsmev obsluhy je neoddeliteľnou súčasťou našej MINIT 
etiky. Rovnako bez kompromisov.

• Riadime sa heslom, že oči jedia. A najmä, keď je zákazník 
hladný. 

• Zárukou kvalitného nákupu je náš ochotný a milý personál. 
Označenie „MINIT kvalita,“ s ktorým sa môžete stretnúť 
v našich MINIT pekárničkách, je garanciou, že pekárenské 
výrobky sú čerstvé, chutné, chrumkavé a servírované 
s dobrou náladou. 

Dnes je každá MINIT pekárnička označená, preto máte okrem iného istotu, 
že MINIT® je slovenský výrobok a kúpou sladkých či slaných MINITIEK 
podporujete domáceho výrobcu.

Takto skontrolujete, 
že ste nakúpili 
kvalitne 

MINIT vás pozýva do svojej pekárničky na prízemí - zastavte 
sa a urobte si deň krajším. Denne pripravená široká ponuka 
chrumkavých MINITIEK v slaných a sladkých príchutiach, bohatý 
výber rôznych kusových koláčikov z lístkového cesta, sladké 
muffiny, ručne robené štrúdle a pizze. Poslaním MINIT je pripraviť 
zákazníkom príjemné miesto, kde je možné sa chutne najesť. 
A to všetko so skvelou obsluhou, kde čerstvo mletá káva a rôzne 
druhy nealkoholických nápojov sú samozrejnosťou. Pečieme aj 
na objednávku - objednajte si telefonicky, alebo aj priamo počas 
nákupu, aby ste mali vždy všetko čerstvo upečené. 

Kontaktné informácie: 

+421 903 204 912
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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




