Editoriál
Leto nám pomaličky končí a k slovu sa hlási jeseň. Po dlhých
slnečných dňoch prichádza príjemné ochladenie a aj čas na obmenu
šatníka, s ktorou vám radi pomôžeme. Nechajte sa inšpirovať
na nasledujúcich stranách.
Počuli ste už o našej novej vernostnej aplikácii SPOT? Za každý nákup
u nás zbierate body, ktoré si môžete vymeniť za skvelé darčeky.
Každé euro sa počíta. Aplikácia je dostupná v App store a Google Play.
Počas jesene máme pre vás pripravených hneď niekoľko zaujímavých
akcií. Môžete sa tešiť na výnimočnú výstavu drakov či obľúbené
Hriešne dobré nákupy, počas ktorých si u nás nakúpite so super
zľavami. Okrem toho, pripravujeme aj nové prevádzky, ktoré budeme
postupne otvárať. Máte sa na čo tešiť.
Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a webe, kde sa dozviete
o všetkých pripravovaných akciách.
Želáme vám príjemné čítanie a skvelé nákupy v OC Mlyny!
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Pár dobrých
módnych

rozhodnutí
Letné slnko, ktoré sa s nami
v posledných týždňoch hralo
veľ kú žeravú hru, je na ústupe.
Pod nohami máme farebné lístie
a v hlave odhodlanie. Treba si
upratať skriňu.
Urobte pár dobrých módnych rozhodnutí
a prejdite z leta do jesene hladko. Umenie?
Ale čoby. Stačí mať plán.
Dajte si našepkať a vezmite OC Mlyny
útokom. ALE inak. Bol by tu jeden nápad.
Stylisti si myslia, že najlepší spôsob,
ako sa v záplave trendov nezamotať
a možno aj nájsť svoj stratený osobný
look (strácame, stáva sa), je NAJPRV
ísť a nenakupovať – len sa túlať
po obchodoch, vyskúšať si všetko, ale
najmä to, čo je ďaleko od toho, čo bežne
nosíme. To je bod 1. Len jeden jediný deň
kašlime na pravidlá a na škatuľky. Možno
ste sa celý život vyhýbali martenskám,
pretože tie predsa patria k rockovej estetike
a to predsa nie ste vy. A potom predsa len
odídete domov s chelsea boots a nosíte
ich k všetkému. Neskúsite, nezistíte. Keď
na to prídete a presne viete, čo chcete
a potrebujete, prejdite k bodu 2. Môžete to
roztočiť naostro a kúpiť si povedzme…
Vysoké čižmy. Povedzte jeseni „ahoj, milá
moja“ z výšky. Ešte stále nič subtílne, ešte
stále si svet spieva pesničku o platformách.
Kto chce byť v súlade s trendmi, siahne
po combat boots, ktoré pripomínajú
vojenskú obuv, alebo skrátka berie
čokoľvek na masívnej hrubej podrážke.
Skombinujte masívne topánky so šatami
na ramienkach a vytvorte kontrast. Aspoň
to vyskúšajte. Súčasťou postpandemickej
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opice (alebo medzipandemickej, človek
nikdy nevie) je naša láska k pohodliu.
V lete chodíme v sandáloch Birkenstock
a aj na jeseň sú pre nás už nachystané
nejaké tie ugly voľby, nech nás najmä
nič netlačí. Máte doma čižmy so zipsom
vpredu? Kupujte, budú s nami ešte dlho.
Oversized sako. Veľké blejzre sú na jeseň
klasika. Ako sa vraví, cez tento trend vlak
nejde. Z roku na rok sa mení len to, čo si
k nim obliekame, či look povýšime (vysoké
podpätky a dlhé nohy v smart šortkách,
to stačí) alebo dáme svetu najavo, aby
sa zase nezbláznil a vezmeme si k saku
cyklistické šortky a tenisky.
Biele tielko. Stavíme sa o lístok na jazdu
na retiazkovom kolotoči (hurá, jeseň,
jarmoky a vinobrania), že príde aspoň
jeden taký jesenný deň, v ktorom sa
budeme môcť prejsť vonku v bielom
tielku. Nezaslúžite si nový kúsok? Jasné,
že zaslúžite! Biele tielko je ikona, ktorú
treba mať v čo najkvalitnejšom prevedení.
Jednoduché tielko doplňte džínsami
alebo to celé laďte do hip-hopu pomocou
teplákov, šiltoviek, tenisiek a množstva
reťazí.
Šiltovky – aby sme na ne nezabudli. Túto
jeseň ich bude na uliciach dosť. Tak sa
trošku zabavme alebo si nejakú nasaďme,
keď na stane legendárny bad hair day.
Dlhé sukne. Objemný sveter, maxisukňa,
masívne topánky a slnečné okuliare.
Takýmto lookom sa víta jeseň v uliciach.
Pod svetrom, pravdaže, máme tielko, keby
sa slnko predsa len chcelo naposledy
uškrnúť.

Uzavrite akýkoľvek look bomberkou
a budete šik. Vieme, čo hovoríme, lebo
bombery sme videli v celej škále podôb,
od farebných, ktoré vypaľovali zraky až
po tie v neutrálnych odtieňoch, ktorých
hlavnou úlohou nebolo vypaľovať zraky, ale
poskytnúť tepelný komfort. Od bomberov
a leteckých búnd (nejako to určite bude
súvisieť s filmovým pokračovaním Top
Gun-u) je to už blízko k motorkárskym
bundám, k celokoženému looku, ktorý
hovorí „niekde tam vonku som si
zaparkovala Harleya“. Opäť radíme –
skúste, za to nič nedáte, navyše, je to
kúsok, ktorý starne do krásy.
Módne prehliadky z jari avizovali, že jeseň
2022 bude tak nostalgická, ako aj farebná.
Návrhári vyfarbili kabáty, šaty, kostýmy,
svetre a teplé vesty mandarínkovou,
žltou, šťavnatou zelenou a kráľovskou
purpurovou, len aby urobili zákazníkom
náladu. Kanáriky sa na zimný spánok
neuložia, just nie. Ale pozor, s farebným
ladením sa netrápte, takzvaný head to toe
look je oveľa viac in. Ešte stále.
Uvidíte veľa preveľa ružových kabeliek
”do ruky” – môže za to odevný dom
Valentino a ľudia od Chanela. Ale bude sa
vám to páčiť. Naozaj. Kabelka rozžiari aj
ten najjednoduchší outfit zložený z džínsov,
trička a boxy blejzra, teda saka na dva
gombíky.
A čo v obchodoch stretnete stopercentne,
budú obleky. Oversized obleky odkazujúce
na pánsky štýl a uvoľneným strihom opäť
na pandémiu. Vždy, keď sa budete chcieť
cítiť sebavedomo a zároveň uhladene
(a budiť rešpekt), siahnite po obleku. To je
jedno či do práce, na obed s kamoškami
alebo na večierok.
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Nová kolekcia jeseň/zima 2022

Intimissimi uvádza romantické
čipky, luxusné výšivky
a kvetované vzory
Sezónu jeseň/zima 2022 začína
rafinovane/dômyselne navrhnutá
kolekcia, ktorá je opäť definovaná
skúseným talianskym remeslom,
vďaka ktorému je Intimissimi vždy
rozpoznateľné po celom svete.

čierne podprsenky, nohavičky a tangá
vylepšené jemnou výšivkou a jemnými
dekoratívnymi ozdobami. Pre tých, ktorí
sa chcú cítiť na pokožke rozmaznávaní, je
oblečenie z radu Floral Groove perfektné:
čipka odevov v jemných pastelových
odtieňoch obsahuje modalovú priadzu,
vďaka ktorej sú mäkké a pohodlné.

dni roka, s kockovanými detailmi
spolu s naturálnymi farbami a colour
blockingom, ako napríklad v kolekcii
Cozy Mountain.
Kolekcia je kompletná vďaka Ultralight
con Cashmere rade, ktorého hlavným
materiálom je pletenina vyrobená
z extrémne ľahkej modalovej tkaniny.
Rad Thermal with Cashmere zase
predstavuje nové ultra mäkké, hrejivé
textúry navrhnuté na nosenie k zladeným
domácim odevom. Bezšvový pletený
rad z hodvábnej vlny je k dispozícii
v maslových odtieňoch, sezónnej
farebnej palete a nadčasovej základnej
čiernej; vylepšená rebrovaním alebo
žakárovými káblovými úpletmi, jeho
dokonalá zmes prírodných vlákien sa
príjemne zahalí telo každej ženy.
Značka Intimissimi vznikla v talianskej Verone
v roku 1996 ako druhá značka dynamicky
rastúcej spoločnosti Calzedonia S.p.A.
(Zal. 1986). V súčasnosti môžeme vo svete
nájsť viac ako 1 500 predajní tejto značky
v 47 krajinách. Intimissimi sa špecializuje
na spodnú bielizeň, topy, pyžamá a domáce

Ženskosť a romantický pôvab zostávajú
stálymi charakteristickými rysmi kolekcie
za kolekciou. Zmysel pre jemnú
rafinovanosť je stelesnený v Ephemeral
Beauty line, ktorá strieda akvarelové
kvetinové kytice s bielou čipkou, tak
rovnako ako v Eternal Love, ktorej
celobiele body a súpravy obsahujú
vykladanú čipku a mäkké mikrovlákno,
čo z nich robí ideálnu svadobnú spodnú
bielizeň. Kolekcia Lovely Day je umocnená
dokonalou farebnou paletou, s bielym
makramé vpleteným do ľahkého tylu.
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Medzitým sa sezónny trend Shift
do Neutrals vyznačuje romantickou
čipkou s pastelovo modrými akcentmi,
ktoré vytvárajú prirodzene tieňované
prechody. V podprsenkách nové kolekcie
ožívajú jesenné odtiene, vrátane rubínovo
červenej a jasne zelenej, s kvetinami,
ktoré v zime rozkvitnú vo vašom šatníku
ako poklady zimnej záhrady. Sofistikované,
romantické siluety sú použité v širokom
rade nových štýlov a tvarov, ako je
napríklad balkónová podprsenka –
nesporná superstar kolekcia, ktorá
nesmie chýbať v šuplíku na spodnú
bielizeň každej ženy. Kolekcia predvádza
nadčasovú eleganciu v radoch Time to
Shine a Shine High Like Stars, rovnako
ako v A Touch of Light, Your Private Party
a Luxus Treats, kde sú minimalistické

Pre nočnú bielizeň predstavuje Intimissimi
exotické vzory, ktoré sa hodia ku
každému štýlu, vrátane teplých odtieňov
paisley vzoru na textúrovanom džerseji
a džersejovom fleeci. Pyžamové súpravy
prichádzajú z bavlnenej s čiernobielymi
kvetinovými mikropotlačami a tiež
splývavou bambusovou viskózou
v hlbokých odtieňoch zelenej, zatiaľ čo
Early in the Morning ponúka must-have
pyžamo mužského strihu z mäkkého
obojstranného bavlneného plátna. Tento
rok na jeseň je ďalšou nevyhnutnosťou
viskózovo-saténové kimono, jedno
z ikonických odevov značky, ktoré sa
každú sezónu objavuje v kolekcii nočnej
bielizne. Intimissimi ponúka širokú škálu
vecí inšpirovaných pleteným tovarom
z ultra teplých látok na najchladnejšie

oblečenie pre ženy a mužov.
V sezónnych kolekciách Intimissimi sa odrážajú
aktuálne módne trendy, a to ako vo farbách, tak
aj v spracovaní. V kolekcii Basic si zákazníci
môžu vybrať zo širokej ponuky materiálov
na každodenné využitie. Nedávno aj táto
značka rozšírila svoju ponuku podprseniek
a zákazníčky tak môžu voliť nielen z obrovskej
škály strihov, ale novo aj medzi košíčkami
od A do F. V dámskej kolekcii nájdete rôzne
topy, šaty, svetríky, spodničky a legíny v trendy
strihoch, farbách az veľmi pohodlných a ľahko
udržiavateľných materiálov.

Predajňu INTIMISSIMI nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.
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Návrat do školy

Veľ ký deň sa blíži a my vieme, že
musíte myslieť na množstvo vecí.
Náš chytrý kontrolný zoznam vám
uľahčí prvé dni v škole. Pohodlné
základné kúsky, nepremokavé
oblečenie, jemná spodná bielizeň
a všetko ostatné. Máte všetko, čo
potrebujete?

Vždy v suchu. A v pohodlí.
Do slnka, do dažďa a na každé iné
počasie. V prechodných obdobiach sa
počasie mení rýchlo, rovnako ako nálada
detí. Myslíme na všetky situácie.
Vrstvenie oblečenia.
Obliecť hravé dieťa do správneho
oblečenia, keď je vonku zima, môže byť
náročné. Ako zabezpečiť, aby mu bolo teplo
počas celého dňa, no zároveň aby sa pri
aktivite nespotilo? Odpoveďou sú vrstvy! Pri
obliekaní detí musíte počítať s troma typmi

ŠATY
17,99€

vrstiev oblečenia. Základná vrstva odbúrava
vlhkosť, stredná vrstva udržiava deti v teple
a vrchná vrstva ich chráni pred dažďom,
vetrom alebo snehom.
Umenie pohodlia.
Nikto to nedokáže lepšie ako deti.
Umenie pohodlia zvládajú v každej oblasti
života. Sme tu, aby sme im pomohli
bezstarostným oblečením, ktoré ich bude
sprevádzať na všetkých dobrodružstvách
počas všetkých ročných období. Vitajte
v našom svete pohodlia.

TRIČKO S DLHÝM
RUKÁVOM 12,99€

MIKINA
19,99€

MIKINA
19,99€

LEGÍNY
14,99€

8

TEPLÁKY
19,99€

Predajňu LINDEX nájdete
v OC MLYNY Nitra
na 1. poschodí.
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Jesnná kampaň

Bonjour z Brasserie Hennes!
Naomi Campbell žiari v jesennej kampani
H&M, ktorá je inšpirovaná Parížom.
10

Spoločnosť H&M v novom kampaňovom filme s hrdosťou predstaví
Brasserie Hennes. Fiktívnu módnu destináciu, ktorá odráža Brasserie
kultúru v Paríži. Odkiaľ by bolo lepšie sledovať, aké kúzelné toto mesto
je? Všetci sú pozvaní, aby sa posadili na terasu Brasserie a sledovali
výnimočné štýly, ktoré žiaria v uliciach. Nachádzame módu pre každého
a je tu možné čokoľvek.
´Je potešením pracovať s H&M na tomto filme inšpirovanom mestom, ktoré je tak blízko
môjmu srdcu. Skvelá móda by mala byť pre každého a je úžasné vidieť, ako to táto
kampaň napĺňa.´ – Naomi Campbell
Kolekcia jeseň 2022 je stelesnením parížskeho štýlu; klasická, sebavedomá
a prispôsobivá. Kúsky do mesta, ako sú minisukne, výrazné kabáty a topánky sú základom
šatníka. Teplé tóny oranžovej, červenej a vínovej farby dopĺňajú kockované vzory
a osobnosť doplnia trblietavé doplnky, tašky a robustné úplety.

Predajňu H&M nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.
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Kolekcia Calzedonia FW22

Nová kolekcia

Calzedonia FW22
Kolekcia Calzedonia FW22
ponúka celý vesmír nápadov
na preskúmanie. Na vlne
sezónnych trendov múdro
pretvára jesennú a zimnú módu
a vytvára ponožky a legíny
vhodné pre akýkoľvek dress code.

s rozstrapkaným efektom a pančuchové
nohavice s geometrickým vzorom.

Nápisy hrajú hlavnú úlohu v kapsulovej
kolekcii pančuchových nohavíc s frázami
a obrázkami venovanými emóciám,
ktoré ženy pociťujú, od šťastia po lásku
a vďačnosť.

Nepriehľadné modely so strategicky
umiestnenými výrezmi na bokoch a zozadu sú
sexy a nápadné pre tých odvážnejších z nás.

Calzedonia nikdy nezabudla na svoje
dedičstvo a túto sezónu ponúka výber
najpredávanejších pančuchových nohavíc;
tieto ikonické pančuchové nohavice, ktoré
si získavajú srdcia zákazníkov od roku
1987 – roku založenia značky – sú
teraz dostupné z ekologickej priadze.
K dispozícii sú štyri modely, ktoré
musíte mať: sieťované pančuchové
nohavice s bodkami, napoly sieťované
a napoly nepriehľadné pančuchové
nohavice, grunge pančuchové nohavice

Kolekcia ponúka aj mnoho sieťovaných
vzorov s pridaným farebným nádychom,
ktoré sú k dispozícii vo verzii s čipkovým
efektom, foliage, vejárovým vzorom alebo
geometrickou verziou.

Existuje mnoho variácií na tému károvania,
ktoré pripomínajú preppy estetiku radu
Cool Academia. Toto klasické károvanie
je prepracované v minimalistickejších
a štýlovejších verziách, s optickými efektmi
alebo tón v tóne, v klasickej čiernej alebo
v jesenných odtieňoch, ako je vínová
a pávia modrá. Farebná schéma je v AW22
opakujúcou sa témou s explóziou tónov
pastelovej, fuchsiovej, petrolejovej a fialovej,
tainting basic microfibre tights, sieťovanými
pančuchami, ale aj silnými a na dotyk
jemnými ponožkami a legínami, v súlade
s trendmi tohtoročnej sezóny.

Ďalšou nevyhnutnosťou je párty oblečenie.
Lesklé štýly s čiernym základom zdobené
zlatými alebo striebornými detailmi, ako sú
hviezdy, cvočky a trblietky, ktoré rozžiaria
celý outfit.
Špeciálna edícia, obohatená o tie
najvyberanejšie detaily, ohromí všetkými
možnými spôsobmi: krištáľové retiazky
na členky, sofistikované prekladanie
korzetového viazania mašľami
s drahokamami, čipky, trblietky, maxi mašle
a kovová sieťovina, pančuchy so zvieracou
potlačou nevynímajúc.
Legíny prospejú vášmu šatníku. Na jeseň
a zimu Calzedonia predstavuje ultraflex
denim ponúkajúci pocit druhej kože
so 100 % strečom.
A konečne sú tu dve nové položky
v licenčnej divízii s Harrym Potterom
a Malým princom, špeciálne potešenie pre
malých i veľkých fanúšikov, ktorí milujú tieto
dve kúzelné postavy.

Predajňu CALZEDONIA nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.
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Kino

JAN ŽIŽKA

BLACK PANTHER: NAVŽDY WAKANDA

Jeseň v KINE

2D
Na konci 14. storočia sužuje Krajiny českej
koruny tyrania a násilie. Jan Žižka a skupina
jeho žoldnierov sú najatí na ochranu kráľovho
zástupcu. Jan preukáže skvelé strategické
a bojové schopnosti. Následne je poverený
službou samotnému kráľovi Václavovi IV.
V skutočnosti však krajine vládne Jindřich
z Rožmberka, najbohatší veľmož kráľovstva. Jan
dostane delikátnu úlohu: uniesť Rožmberkovu
snúbenicu Kateřinu. Tým sa však zaplieta
do vysokej politiky. Od tej chvíle nemá na výber.
Musí bojovať. Janove žoldnierske hodnoty
sa otriasajú v základoch. Vášeň, vina, túžba
a pomsta sa stávajú hnacou silou jeho boja
za spravodlivosť a rovnosť pre obyčajných ľudí.
V tomto čase sa žoldnier stáva legendou. Zrodí
sa bojovník, ktorý bude bojovať za všetko, v čo
verí.

8. september 2022

Réžia: Petr Jákl

2D Atmos, 3D, 2D so slovenskými titulkami a dabingom

V najnovšom filme Čierny Panter: Navždy Wakanda od MARVEL STUDIOS kráľovná Ramonda (Angela
Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje (Florence
Kasumba) bojujú, aby ochránili svoj národ pred svetovými mocnosťami po smrti kráľa T’Challa. Keďže sa
Wakandčania snažia prijať svoju ďalšiu kapitolu, hrdinovia sa musia spojiť spoločne s pomocou vojnového
psa Nakia (Lupita Nyong’o) a Everetta Rossa (Martin Freeman) a vytvoriť novú cestu pre kráľovstvo
Wakanda. Predstavuje sa nám Tenoch Huerta ako Namor, kráľ skrytého podmorského národa, vo filme
ďalej účinkujú Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena a Alex Livanalli.

10. november 2022

29. september 2022

24. november 2022

Príbeh nového animovaného
filmového dobrodružstva od štúdia
Walt Disney Animation s názvom
Neobyčaný svet sa vydáva hlboko
do neprebádanej a tajomnej krajiny,
kde na legendárnych Kladov, rodinu
prieskumníkov, čakajú fantastické
stvorenia, ktoré ohrozujú ich poslednú
a zďaleka najdôležitejšiu misiu.

22. september 2022

2D so slovenskými titulkami

Žena v domácnosti z 50. rokov (Florence Pugh)
žijúca so svojím manželom (Harry Styles)
v utopickej experimentálnej komunite sa začína
obávať, že očarujúca spoločnosť môže skrývať
znepokojujúce tajomstvá.
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NEOBYČAJNÝ
SVET
2D, slovenský dabing

NEBOJ SA, ZLATKO

Réžia: Olivia Wilde

SVETLONOC
2D

Tridsiatnička Šarlota sa vracia do rodnej dediny hlboko
v slovenských horách. Pred mnohými rokmi odtiaľto za nejasných
okolností utiekla. Jej návrat v miestnych vzbudzuje podozrenie,
po celý čas ju považovali za mŕtvu. Boja sa, že svojím príchodom
prebudí bosorku, ktorá podľa legiend straší v okolitých lesoch.

Réžia: Don Hall

Réžia: Tereza Nvotová

KDE RAKY SPIEVAJÚ

29. september 2022

Réžia: Ryan Coogler

2D so slovenskými titulkami

BLACK ADAM

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.

Takmer 5 000 rokov po tom, čo získal nadľudské sily egyptských bohov –
a následne bol uväznený – je Black Adam (Dwayne Johnson) oslobodený zo
svojej hrobky a pripravený konať v zmysle svojej jedinečnej formy spravodlivosti
v modernom svete.

Réžia: Olivia Newman

2D Atmos, 2D, so slovenským dabingom aj so slovenskými
titulkami

20. október 2022

Réžia: Jaume Collet-Serra

BANGER
2D

PERINBABA A DVA SVETY

Rapový príbeh jednej divokej noci, kompletne
natočený na iPhone.
Život sa nedá „nalajnovať“. Banger je o dospievaní
počas jednej adrenalínovej noci plnej kokaínu
a rapu. Rozpráva príbeh frustrovaného chlapca,
ktorý sa konečne túži stať niekým a nepokorne
si na to vyberie ten najrýchlejší možný spôsob.
Hlavnú postavu stvárnil populárny český spevák
Adam Mišík, ktorý pre film výrazne zmenil svoju
podobu aj hudobný štýl.
Réžia: Adam Sedlák

Kino MLYNY CINEMAs nájdete
v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.

24. november 2022

2D

29. september 2022

Druhá kapitola fenomenálnej a nesmierne populárnej rozprávky Juraja
Jakubiska z roku 1985. Ak veríš na sny, splnia sa ti. Ak veríš na lásku, nájde si
ťa. Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku.
Na svojej púti sa často dostáva na rázcestie a musí si vybrať, ktorou cestou sa
vydá. A každé rozhodnutie, či už dobré, alebo zlé, mu zmení život. Lukáš sa
na úteku pred hladom a ľudskou zlobou spriatelí s malým psíkom Uchom a tým
sa začína nevšedný príbeh plný dobrodružstiev. Ocitne sa vo svete, po ktorom
túžil, ale ktorý je plný prekážok. Dostane šancu získať kráľovstvo i princeznú,
ale musí sa rozhodnúť – bohatstvo, alebo láska. Nakoniec dá Perinbaba
Lukášovi možnosť, aby sám napravil, čo pokazil, a nedal šancu Zubatej.
A tak sa Lukáš so svojím psím kamarátom predsa len ocitne vo svete, ktorý si
vysníval, i keď je to vlastne svet skutočný…
Réžia: Juraj Jakubisko
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Krehká identita

Nová divadelná sezóna
v DAB ponúkne päť
nevšedných titulov
Hlavnou témou
73. divadelnej sezóny
je KREHKÁ IDENTITA.
Hovorí o nás, o našej
minulosti aj súčasnosti,
o tom, kým sme, kým
sme boli, kým by sme
chceli byť... Diváci sa
môžu tešiť na slovenskú
klasiku od B. S. Timravy
i na priamy prenos
z Bratislavskej lýry.
Spoznajú osudy židovskej
dievčiny, ktorá bola
v prvom transporte
zo Slovenska, a budú
svedkami vzostupov
a pádov prvého známeho
panovníka nitrianskeho
kniežatstva Pribinu.
Záver sezóny bude
patriť komédii s mierne
absurdným humorom.
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Timravine ROZSOBÁŠE odkryjú
podstaty slovenskej nátury

Prvou premiérou novej sezóny
je adaptácia piatich, dosiaľ
nezdivadelnených poviedok B. S. Timravy
s názvom ROZSOBÁŠE. Na pôdoryse
vzťahov a konfliktov, ktoré pramenia
z majetkových sporov a dobových
konvencií, vykresľuje autorka s osobitým
humorom podstatu slovenskej nátury
Dramatizácia Timraviných poviedok otvára
na pozadí individuálnych osudov aj veľmi
aktuálnu tému rozpadu medziľudských
vzťahov. Hovoria o susedských svároch,
no trefne odhaľujú aj skutočnosť, že
model takzvanej tradičnej rodiny mal
trhliny dávno predtým, než sa o ňom
začalo hovoriť. Presná Timravina kresba
postáv vytvára základ na rozkrývanie
podstaty slovenskej nátury. Nechýba
jej však ani briskný sarkastický humor,
ktorý je vynikajúcim korením Timraviných
príbehov.
V réžii Matúš Bachynca v inscenácii
účinkujú: Eva Pavlíková, Daniela
Kuffelová, Martin Nahálka, Ivan B. Vojtek,
Kristína Turjanová, Zuzana Moravcová,
Branislav Matuščin, Gabriela Dolná,
Nikolett Dékány, Andrea Sabová, Otto
Culka, Ján Cibula, Juraj Ďuriš, Peter
Oszlík, Vladena Škorvagová, Anna Dysko,
Kristína Koblíšková, Dušan Ambroš, Ján
Hrmo a ďalší…

Premiéra inscenácie je naplánovaná
na 28. októbra 2022 vo Veľkej sále DAB.

Inscenácia NEVESTA alebo Zdá sa,
že aj hrmí... hovorí o osudoch Židov
za Slovenského štátu

Autorská hra na motívy poviedky
Ladislava Grosmana Nevesta vyrozpráva
osud mladej, sebavedomej židovskej
dievčiny Lízele, pretkávaný autentickými
príbehmi oral history, ktoré zozbierali
pamäťové inštitúcie a organizácie.
Jedným z nich je aj osud autorovej
manželky Edity Grosmanovej, ktorá bola
v prvom transporte židovských dievčat
zo Slovenska, a priznala, že jej príbeh
inšpiroval jej manžela k napísaniu poviedky
Nevesta.
Pripravovaná inscenácia Nevesta nie je len
odsúdením minulých a súčasných podôb
a dôsledkov antisemitizmu, no prináša aj
silnú ženskú tému a spracováva predsudky
o vydaji a postavení žien v slovenskej
spoločnosti. Odhalí život, tradície, pravidlá
a vzťahy vnútri židovskej komunity, ale aj
vzťahy a postoje majoritnej spoločnosti
k židovskej menšine v období Slovenského
štátu. Príbeh hovorí o neľudských
zákonoch, o malých úradníčkoch s blšou
dušou, o chápadlách mašinérie transportov,
o spoločnosti, ktorá dopustila poníženie
človeka, a o ľuďoch zmietaných zlobou.

V réžii Martiny Havierovej sa v inscenácii
predstavia Ivana Kubáčková, Branislav
Matuščin, Daniela Kuffelová, Zuzana
Moravcová, Andrej Remeník, Martin
Nahálka, Otto Culka a Ján Cibula
Premiéra inscenácie je naplánovaná
na 20. januára 2023 v Štúdiu DAB v Nitre

Inscenácia ZLATÁ LÝRA priblíži
atmosféru niekdajšieho kultového
podujatia

Takmer „priamy prenos“ zo známeho
medzinárodného festivalu populárnej
a tanečnej piesne Bratislavská lýra 1966 –
1989 ponúkne inscenácia ZLATÁ LÝRA.
Prinesie príťažlivú atmosféru kultového
podujatia, známe tváre aj populárne
piesne.
Hudobná inscenácia 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. Za opulentným
normalizačným vizuálom odkryje aj nahotu
a zvrátenosť doby, ktorá často viedla
k potláčaniu osobnej slobody a názorov.
Režisér Marián Amsler do inscenácie
obsadil Jána Cibulu, Nikolett Dékány, Annu
Dysko, Juraja Ďuriša, Ivanu Kubáčkovú,

Danielu Kuffelovú, Petra Oszlíka, Evu
Pavlíkovú, Andreja Remeníka, Andreu
Sabovú, Mariána Viskupa a ďalších.
Premiéra je naplánovaná na 31. marca
2023 vo Veľkej sále DAB v Nitre

PRIBINA (MAKING OF) prináša
nekonvenčný pohľad na našu históriu
V poradí štvrtá inscenácia novej
divadelnej sezóny ponúkne divadelnú
koláž materiálov, historických štúdií, ale
aj dramatických spracovaní vzostupov
a pádov prvého známeho panovníka
nitrianskeho kniežatstva Pribinu. Pribina
bol pôvodom pohan, no neskôr sa stal
veľkým propagátorom kresťanstva, vďaka
ktorému bol vysvätený prvý kresťanský
chrám v strednej Európe. Panovník plný
kontrastov, ktorého život a panovanie sú
popretkávané vzostupmi a pádmi, mocou
a vyhnanstvom a zápasom pohanstva
a kresťanstva na našom území. Jeho
osobnosť odráža to, že ako v 9. storočí,
tak aj dnes, sme geopoliticky aj svojou
mentalitou národ medzi východom
a západom, ktorý potrebuje správneho
spojenca.

Adaptácia románu Máriusa Kopcsaya
DOMOV ponúkne jemne absurdný
humor

Novinár Mucha, hlavný hrdina románu
Domov, len veľmi nerád opúšťa pohodlný
byt na okraji mesta a so sebazaprením
sa sťahuje do iného, v centre, na žiadosť
manželky. Pritom prežíva finančnú
a existenčnú krízu, nezhody s kolegami
a plazivo nenápadný rozpad vzťahu.
Namiesto nového začiatku, demokraticky
nadobudnutého šťastia a všeobjímajúcej
spokojnosti sa naňho valí len čudné
počasie, čudná doba, čudní ľudia okolo. To
je v skratke Muchov životný pocit.
Na pozadí príbehu hlavného hrdinu sa
odohráva spoločenská transformácia
deväťdesiatych rokov. Kniha
s autobiografickými prvkami a jemne
absurdným humorom v čase svojho vzniku
zaujala literárnu kritiku. Teraz podnietila
dramaturga Daniela Majlinga a režiséra
Matúša Bachynca, aby vtipný i trpký
Muchov príbeh adaptovali pre divadelné
javisko.
Premiéra inscenácie je naplánovaná
na 9. júna 2023 v Štúdiu DAB v Nitre.

V réžii Rastislava Balleka v hre účinkujú
Branislav Matuščin, Vladena Škorvagová,
Otto Culka, Lukáš Herc a Ivana Kološová.
Premiéra inscenácie je naplánovaná na 21.
apríla 2023 v Štúdiu DAB v Nitre.
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Šport

A čo konkrétne mám
vonku robiť?
Behať. Klasicky. V miernom a prirodzenom
tempe. To je behanie, ktoré umožňuje
rozprávať sa so spolubežcom.
Progresívne. Beh sa začína prirodzeným
tempom a končí sa v rýchlejšom tempe.
Každý kilometer trasy môže byť mierne
rýchlejší. Na dlhú vzdialenosť. Tento typ
behu si môžeme spestriť zmenami tempa
a zaradením intervalov. Do kopca. Zaraďte
takzvané hill repeats, teda krátke úseky
počas behu do kopca. Fartlek je typ behu,
ktorého podstatou je striedanie rýchlych
a krátkych s pomalšími, oddychovejšími
úsekmi. Po tamten strom bude šprint,
potom oddych a opäť pridajte, opäť
oddych… Ak sa vám do cesty pripletú
schody, vybehnite po nich. Pri intervalovom
tréningu sa striedajú úseky vysokej
intenzity s úsekmi odpočinku. Je to veľmi
účinné pri spaľovaní tukov a srdce sa vám
za extra námahu poďakuje. Cvičiť. Kľuky
nemusíte robiť na zemi. Vyskúšajte lavičky,
vyvýšené múriky, schody a precvičte si
chrbát, bicepsy, tricepsy a ramená. Séria
dip-ov na lavičke účinne potrápi tricepsy.
Existuje aj dip s výkopom. Na plank
stačí kúsok vhodného priestoru na zemi.
Na outdoorovom ihrisku si urobte zopár

(povedzme desať) zhybov a potešte svoj
chrbát, ktorý v kancelárii trpí a slabne. Ak
narazíte na vhodný hrubý konár stromu
alebo akúkoľvek pevnú tyč, nepotrebujete
ani fitko. Využite čokoľvek vyvýšené (skalu
či schody) a robte step-upy a výskoky
znožmo – presne tak, ako by ste vo fitku
vyskakovali na švédsku debnu. Máte so
sebou švihadlo? Výborne! Nie je to len
detská hračka, ale plnokrvné fit „mučidlo“,
najmä keď si zaspomínate na staré
časy a ku klasickému skákaniu zaradíte
skákanie na jednej nohe alebo skákanie so
zdvíhaním kolien. Skúste ľahké švihadlo
s počítadlom so štyrmi funkciami: kalórie,
minúty, počet preskokov, alarm (švihadlo
Energetics predáva INTERSPORT). Ak
máte nablízku lavičku, skúste napríklad
bulharský split výpad (Bulgarian Split
Lunge), ktorým si precvičíte kvadricepsy
a zadok. Jednu nohu položte priehlavkom
nadol na sedadlo lavičky a druhú pred
seba v 90° uhle. V tejto pozícii robte pohyb
nadol. Urobiť kvalitný drep ste sa naučili
vo fitku, teraz ho už zopakujete kdekoľvek,
a to aj v parku pri strome.

Čo budem potrebovať?

Najmä adekvátne oblečenie. Dámska
bežecká bunda Energetics Jessi IV je
vybavená technológiou DRY PLUS® ECO,
ktorá pomáha udržať vaše telo v suchu
a pohodlí pri všetkých outdoorových
aktivitách. Materiál odvedie prebytočnú
vlhkosť. Bunda má elastické lemy rukávov,
dvojcestný strečový materiál a dlhší zadný
diel. Pohodlnosť, voľnosť a jedno vrecko
na zips na pár drobných. To všetko kúpite
v INTERSPORT-e. Ako aj bežecký batoh
Energetics H6 II. Ten sa nám páči! Ľahký
a praktický hydratačný plecniak ponúka
6 litrov miesta. Nemusíte ich využiť
všetky, ale čo sa vojsť musí, je vodný vak
a zopár drobností, akým je telefón či niečo
na zahryznutie. Na striedavý beh po asfalte
a lesnej ceste či parkovom teréne si
vezmite cestné tenisky. Trailové tenisky
budete potrebovať, keď radi vyrážate
von aj počas dažďa. Hladká podrážka
jednoducho nemá vlastnosti, ktoré si beh
po náročnejšom teréne. INTERSPORT
ponúka širokú škálu bežeckých topánok,
ktoré sa na športové rande s mestom hodia
najviac. Podporia telo, ktoré bude vonku
striedať chôdzu s behom a posilňovaním.
Zverte sa do rúk našim špecialistom
a povedzte, čo máte v pláne, radi vám
s výberom správnej obuvi pomôžu.

Energetics · Jessi IV bežecká bunda
64,99 EUR

Veď upršaných dní bude ešte
dosť. A nebojte sa, že si vonku
nezacvičíte tak kvalitne ako vo
fitku. Zapojte do workoutu svoje
mesto a všetko, čo ponúka.
Schody, parky, lavičky, múriky,
bežecké dráhy, street workoutové
ihriská.

Prečo cvičiť vonku

V meste nikdy nie ste sami a máte desiatky
možností, ako si naplánovať pestrý
tréning. Cez deň čerpáte vitamín D zo
slnka a dýchate čerstvý vzduch, podvečer
vám ulice a parky ponúkajú osvetlenie
a pocit bezpečia. Podľa organizácie NIH
(National institute of Health) si môžete
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5 – 30 minútovým pobytom na slnku medzi
10:00 a 15:00 aspoň dvakrát do týždňa
zabezpečiť dostatočný príjem vitamínu
D. Človek nie je stvorený na to, aby
sa len presúval z interiéru do ďalšieho
interiéru. Nemať večne nejakú strechu nad
hlavou je veľmi zdravé. Pekné prostredie.
Nepozeráte do zrkadla ani do steny, ale
na vodnú hladinu či na stromy. Kto si ešte
nezabehol popri rieke, akoby v Nitre ani
nebol. Ak telu doprajeme pohyb na rôznych
povrchoch, viac si zamaká aj viac spáli.

Ako cvičiť vonku

Na uliciach s riedkou premávkou pokojne
používajte slúchadlá, ale tam, kde je
hustejšie a môže sa prihodiť aj stretnutie
s chodcom či cyklistom, si dajte slúchadlo

len do jedného ucha. Tak, aby ste vnímali,
čo sa okolo vás deje. Vyberte si miesto,
na ktorom môžete bez problémov trénovať,
a kde svojím tréningom neobmedzujete
iných ľudí a oni neobmedzia vás – čím
chceme povedať, že detské ihriská
nemusia byť najlepší nápad. Využite
všetky workoutové ihriská, ktoré už
v meste máme, hoci, mohlo by ich byť
aj viac, neprotestovali by sme. Kde?
V areáli Centra univerzitného športu (CUŠ)
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,
napríklad street workoutové ihrisko má
aj Klokočina (nad MŠ Čajkovského) či
Chrenová (natrafíte naň na Lesnej ulici).

Energetics · H6 II bežecký batoh
44,99 EUR

Energetics švihadlo s počítadlom
14,99 EUR

Predajňu INTERSPORT nájdete
v OC MLYNY Nitra
na 2. poschodí.
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Stretnutie vojakov po polstoročí
vykrikovať – dajte nám zbrane, dajte
nám zbrane… a nakoniec aký rusofil,
veľkí kamaráti boli,“ spomína, dnes už
s úsmevom, pán Kopečný.

Previedli nás kasárňami, ktoré

Ďalej sa pristavujeme pri budove, ktorá
slúžila ako kuchyňa. Volala sa JUGO 600,
pretože mala vybavenie z Juhoslávie.
„Bola to najmodernejšia stavba, ktorá
sa za mojej éry vybudovala. To vnútorné
zariadenie prišlo na železničnú stanicu
a všetko naloženie, prevoz a uskladnenie
som mal na starosti ja. To bolo niečo
neskutočné. Keď sme to išli montovať,
stále niečo chýbalo,“ spomína pán
Kopečný. V sedemdesiatych rokoch, keď
sa začínala plynofikácia na Zobore, sa
podarilo, aby práve v budove JOGO 600
bol zavedený plyn ako v prvej.

onedlho znovu ožijú
Počas ruskej invázie
slúžil na bráne
Naša exkurzia sa začína pri
budove, kde býval dozor. „Zhodou
okolností, po šesťdesiatom
ôsmom roku, keď sem prišli Rusi,
som mal tú noc službu na bráne.
Nevedel som, čo sa bude diať. Bol
som vojak-záklaďák. Zrazu veľ ká
kolóna,“ spomína Pavel Kopečný,
ktorý tu niekoľ ko rokov pôsobil
ako vojak a neskôr ako správca
budov.
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„Bol taký problém, že si potrebovali
natankovať, tu aj v Krškanoch. Plukovník
Žilčaj, úžasná osobnosť, ich nechcel
pustiť. Hore, smerom na Hrnčiarovce, kde
bolo cvičisko, robili také svetelné nájazdy
na kasárne,“ pokračuje v rozprávaní.

Z Nitry vyvážali vojenskú techniku
do celého Česko-Slovenska

a prichádzame k budovám, v ktorých má
vzniknúť Kreatívne centrum Nitra. Ide
o štyri budovy, kde boli pôvodne sklady
a dielne. Pôsobil v nich pán Pavelka.
„Keď som prešiel na konštrukčnú skupinu,
robili sme rôzne pomôcky a testy pre
vodičov. Vyvinuli sme tu preskúšavací
stroj RX1 pre vodičov. Bol to jednoduchý
stroj, mal štyri možnosti odpovede, bolo
tam počítadlo a vyhodnocovalo správne
odpovede,“ opisuje pán Pavelka. Stroj by
možno našiel ešte aj u seba doma.

kasární bol vozový park preplnený autami,
ktoré sa tam priamo aj testovali. Pán
Pavelka bol jedným zo štyroch, ktorí sa
o vozidlá starali, lebo mal automobilovú
priemyslovku. „Odtiaľto chodili vojaci, keď
sa po republike konali rôzne vojenské
cvičenia,“ hovorí.

S jeho priateľom Jozefom Pavelkom
narukovali v roku 1967. Boli prvými vojakmi
Ústrednej tankovej automobilovej základne
(ÚTAZ), ktorá na Martinskom vrchu
pôsobila.

Srdcom ich základne bol štáb v budove
86. „V tej dobe to bola jediná budova,
ktorá mala ústredné kúrenie,“ ukazuje pán
Kopečný na jednu z novších budov v areáli,
avšak rovnako schátranú ako väčšina
ďalších.

„Vtedy sa to všetko vytváralo. Cieľom
ÚTAZ-ky bolo zabezpečovať vozidlá
a techniku do všetkých vojenských
útvarov v rámci celého Česko-Slovenska,“
vysvetľuje pán Kopečný. V hornej časti

Naša cesta pokračuje na veľké nádvorie,
ktoré sa vojenským slangom nazýva aj
"buzerpľac". „Nikdy nezabudnem, keď
sme tu v šesťdesiatom ôsmom, keď prišli
Rusi, boli všetci nastúpení a major začal

Podplukovník Luža, najsprávnejší
chlap

Každá budova v sebe nesie vlastný príbeh
a ľudí, ktorí ho písali. Spoločným známym
oboch kamarátov bol podplukovník Luža,
ktorého meno počas exkurzie padlo nie
raz. Podľa ich slov to bol pretekár a sadnúť
si s ním do auta bol zážitok. „Jazdil ako
šarkan. Až na tú jazdu sa mu nedalo čo
vyčítať. Bol to najsprávnejší chlap,“ hovorí
s úsmevom na tvári pán Kopečný.
text: Lenka Mareková

V budovách, kde pôsobil, vzniká
kreatívne centrum

V našej ceste sa k nám pridáva pán
Pavelka, ktorý v Ústrednej tankovej
automobilovej základni pôsobil až do roku
2004. Pôvodom je z východných Čiech
a do Nitry sa priženil. Jeho manželka
Valika tu pracovala tiež, v sklade.
S úsmevom spomína na pána Helingera
a príbeh, ako chodil za budúcou manželkou
do Jelenca. „Bolo zakázané opustiť
posádku, tak som si vybavil opušťák
domov do Čiech a išiel som na štyri dni
do Jelenca. V sobotu sme sa prechádzali
okolo jazera a Heliger s manželkou oproti
mne,“ hovorí so smiechom pán Pavelka
a pokračuje. „Slušne som sa mu pozdravil
a v pondelok v robote mi hovorí – No čo,
ako sa chodí v civile po Jelenci? Hovorím,
dobre,“ smeje sa.
Spoločne prechádzame okolo
novozrekonštruovanej škôlky
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Kultúra

Medzinárodný festival
Divadelná Nitra napíše
svoje 31. pokračovanie
Aktuálny ročník upriami pozornosť
na mladých divadelníkov i etablovaných
tvorcov z domácej aj zo zahraničnej scény.
Okrem divadelného prinesie aj bohatý
sprievodný program.
Mottom 31. ročníka festivalu je krehkosť/fragility.
Krehkosť ako vyjadrenie pocitu ohrozenia či zraniteľnosti.
Signalizuje však aj opak násilia – starostlivosť, empatiu,
nehu, skrátka niečo, čo v tomto svete chýba. Rôzne
podoby krehkosti prinesie 15 inscenácií hlavného
programu, ktorý budú môcť diváci navštíviť od 23.
do 28. septembra 2022. Po dvoch netradičných verziách
Divadelnej Nitry sa tento rok festival vracia do podoby,
akú si pamätáme spred pandémie, a v hlavnom
programe sa predstavia súbory z Chorvátska, Rakúska,
Francúzska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Česka,
Španielska a Slovinska. Slovenská programová sekcia
prinesie sedem titulov, tešiť sa môžete na predstavenia
Timeout Burnout, Soft Spot, Swing Heil! (Divadlo
Pôtoň), D1 (pracovný názov) (SKD Martin), Svetlonos
(ODIVO), Kým nastane ticho (DAB v Nitre) a po siedmich
rokoch sa na Divadelnú Nitru vracia košické Divadlo
Thália s hrou Otec, Matka, Chľast. Tri z inscenácií
vznikli v medzinárodných koprodukciách slovenských
umelcov. „Je dôležité, že sa obnovujú medzinárodné
spojenia v živej podobe. Medzinárodný festival bez
živej prezentácie zahraničných súborov stráca zmysel,“
povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová. Zahraničná
programová sekcia je zameraná na minimalistické, no
výrazné autorské výpovede. Dominujú v nej autentické
herecké monológy a sugestívne tanečné sóla, ktoré
prinášajú nielen intímne spovede, ale i témy silne
rezonujúce v dnešnej spoločnosti.
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Ukrajinská sekcia

Asociácia Divadelná Nitra stála pri zrode neobyčajného
projektu Kronika vojny, nenávisti a lásky. Ukrajinský
umelecký kolektív WE: media theater začal ihneď
po vypuknutí konfliktu dokumentovať vojnové udalosti
a zbierať výpovede svedkov. Reportáže z rôznych
miest a obcí vychádzajú z potreby umelcov neostať
pasívni a reagovať na vojnu. Výsledkom projektu je
umelecký záznam dramatickej súčasnosti na Ukrajine
prostredníctvom performatívnej prezentácie. Jedným
z jeho autorov je Sashko Brama, ukrajinský nezávislý
divadelný aktivista, režisér, scenárista a dramatik, ktorý
sa v hlavnom programe na Divadelnej Nitre uviedol už
v roku 2015 angažovanou inscenáciou R+J. V rámci
Nitrianskej bielej noci sa uskutoční vernisáž výstavy
plagátov ukrajinského grafika Mykolu Kovalenka, žijúceho
na Slovensku, na tému vojny na Ukrajine pod názvom
Čo deň, to plagát. Neverending Posters? Zároveň počas
festivalu prebehne diskusia pod názvom Svedectvá
s autentickými svedkami vojny na Ukrajine – Vierou
Dubačovou, Luciou Štasselovou a ďalšími.

Sprievodný program pre všetky vekové kategórie

Aj 31. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
ponúkne návštevníkom diskusie, koncerty, pouličné šou,
divadelné predstavenia na námestí, tvorbu mladých
začínajúcich divadelníkov či nočné dobrodružstvá počas
sobotnej Nitrianskej bielej noci. V rámci sprievodného
programu sa uskutoční aj už tradičná KníhKupecká.
Na Divadelnú Nitru opäť zavíta i moderátor Oliver Rehák,
ktorý bude so svojimi hosťami hľadať odpovede na otázky
spojené s témou festivalu. Pre najmladších divákov
nechýba programová línia Festival deťom, v ktorej sú aj
divadelné predstavenia Dievčatko s obrovskou fantáziou
(Divadlo Tuš), Zobúdzanky (Divadlo Veteš), Kolobeh

vody (Divadlo na hojdačke) či netradičný
standup pre deti Jobusovky Braňa Jobusa.
Pre divákov od desať rokov odohrá svoju
inscenáciu Zlodejka kníh Nové divadlo.
Súčasťou Festivalu deťom bude opäť
aj celodenný integračný workshop pre
zrakovo znevýhodnené a vidiace deti
Darujem ti tulipán. Návštevníci si okrem
toho budú môcť zažiť aj prostredie pre
vidiacich a nevidiacich v stálej festivalovej
inštalácii Black Box.
Festival Divadelná Nitra dáva každý rok
priestor na prezentáciu aj začínajúcim
divadelníkom, v sekcii Divadlo mladých
sa tento rok predstavia až tri súbory:
ZUŠ Vráble, topoľčianske Súkromné
konzervatórium Dezidera Kardoša
a Súkromné konzervatórium Nitra.
Centrum Nitry iste zaujme pouličná
šou Balaton 1982, ktorá spája umelcov
a umelecké zoskupenia z krajín
Vyšehradskej štvorky a zábavne

a interaktívne prepája pantomímu, fyzické
divadlo a klauniádu. Bohatá je aj ponuka
hudby, na koncertnom pódiu Divadelnej Nitry
sa tento rok predstavia pesničkárka Zuzana
Mikulcová, legendárni Vrbovskí víťazi či
nitrianska rodáčka Katarzia, ktorej koncert
otvorí program Nitrianskej bielej noci.
Vstupenky online aj osobne
Na predstavenia si môžete zakúpiť
vstupenky online prostredníctvom predajnej
siete GoOut a v pokladnici festivalu (bod.
K7, Štefánikova trieda 7, Nitra) v pracovných
dňoch v čase od 15.00 do 17.00.
O predstaveniach, online predaji vstupeniek,
možnostiach kúpy a rezervácii vstupeniek
cez pokladnicu sa dozviete na
+421 949 853 333 a vstupenky@nitrafest.sk.
Záštitu nad Medzinárodným festivalom
Divadelná Nitra 2022 prevzali predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Belica a primátor mesta Nitra
Marek Hattas.

Hlavný organizátor
Asociácia Divadelná Nitra
Hlavní spoluorganizátori
Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra
Spoluorganizátori
Botanická záhrada pri SPU v Nitre,
Domof Creativity, Krajské osvetové
stredisko v Nitre, Kreatívne centrum
Nitra, Mareena, o. z., Nitrianska
galéria, Nitrianske kultúrne dedičstvo,
o. z., Ponitrianske múzeum v Nitre,
Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom,
Spojená škola internátna pre žiakov so
zrakovým postihnutím, Bratislava,
Vila K, o. z., Základná škola kniežaťa
Pribinu v Nitre, ZUŠ Jozefa Rosinského
v Nitre
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Bylinky zo slovenských lúk

Aké benefity
výnimočná
kolekcia Lúka
ponúka?

Sila bylín

• Obsahuje až 99,39 % ingrediencií
prírodného pôvodu.
• Detoxikuje, hydratuje, regeneruje.
• Spomaľuje starnutie pokožky,
eliminuje vrásky na tvári, tmavé škvrny
a pehy, upchaté póry, stratu pružnosti,
dehydratáciu, podráždenie, lupiny alebo
padanie vlasov.
• Všetky kozmetické výrobky kolekcie
LÚKA sú vegánske.

zo slovenských lúk
Tiež sa radi prechádzate
po rozkvitnutej lúke? Potom si
určite všímate, aké poklady táto
pestrofarebná pastva pre oči
ponúka. Na slovenských lúkach
rastie mnoho kvetov a bylín,
ktoré nielen nádherne vyzerajú,
ale majú aj blahodárne účinky.
Najrôznejšie podoby sušených
kvetov, listov i stoniek sa
odpradávna využívajú na rôzne
účely. Bylinné čaje, odvary,
tinktúry z bylín, masti alebo
aj kozmetika. Aké bylinky zo
slovenských lúk a ich účinky by
sme mohli vypichnúť?

Pestrec

Patrí medzi silné antioxidanty a je vhodný
na starostlivosť o suchú pokožku so
sklonom k ekzémom a podráždeniu
vrátane akné. Chráni bunky pred
oxidačným poškodením a starnutím.

Repík

Je vhodný na akné, ekzémy alebo
odreniny. Pôsobí protizápalovo,
dezinfekčne, má sťahujúce účinky
a podporuje látkovú výmenu.

Sedmokráska

Má priaznivé účinky na mastnú pleť, ktorú
pomáha normalizovať, taktiež ju zjemňuje
a vypína. Vďaka jej omladzujúcim účinkom
sa z nej už v renesancii pripravovali elixíry
krásy.
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Púpava

Má skvelé detoxikačné a antioxidačné
účinky na pleť. Bojuje proti starnutiu,
vráskam, zjednocuje farebný tón pleti
a pokožku spevňuje. Podporuje aj vlasový
rast, bojuje proti lupinám a nadmernému
masteniu vlasov.

Kozmetika LÚKA
od Manufaktura

Sila lúčnych bylín očarila značku
kozmetiky Manufaktura, ktorá vo svojom
sortimente ponúka kolekciu LÚKA. Ako
názov kozmetického radu napovedá,
hlavným zdrojom pre výrobu kozmetiky
LÚKA sú byliny a kvety získané zo
slovenských lúk.
Kozmetika LÚKA je ideálnou
starostlivosťou pre život v meste a reaguje
na aktuálny trend v oblasti kozmetiky –
anti-pollution. Je plná prírody a úchvatnej
vône. Lúka je láska na prvý pohľad, dotyk
aj privoňanie…

plnú prírody? Hydratačné sérum Lúka
vyhladí, rozžiari, dá sa vašej pleti „napiť“
a dokonale ju ochráni pred nepriaznivými
vplyvmi znečisteného prostredia. Zázrak
z lúčnych kvetov, ktorý si zamilujete...
Cena: 17,10 €
Objem: 30 ml
Anti-pollution & Detox Tuhý EKO
šampón LÚKA
Tuhý šampón je trendom v starostlivosti
o vlasy nielen pre milovníkov ekológie.
Ten lúčny naviac obsahuje 98,08 %
ingrediencií prírodného pôvodu
a zaručene prekoná vaše očakávania! Má
roztomilý srdiečkový tvar, ktorý dokonale
padne do ruky, bohato pení a vydrží až
50 umytí.
Cena: 7,70 €
Objem: 80 g
Viac o kolekcii LÚKA v obchode
Manufaktura alebo na www.manufaktura.sk

Odporúčame
vyskúšať!

Ochranný regeneračný krém na ruky
LÚKA
Krém na ruky LÚKA sa stane dokonalou
starostlivosť pre ruky namáhané životom
v meste. Hydratuje, regeneruje, spomaľuje
starnutie pokožky a vaše ruky prevonia
mimoriadne obľúbenou jemnou kvetinovoovocnou vôňou.
Cena: 8,55 €
Objem: 75 ml
Anti-pollution & Anti-aging pleťové
sérum LÚKA
Potrebujete luxusnú pleťovú starostlivosť

Predajňu MANUFAKTURA nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.

25

Viac ako 25 rokov prinášame DOKONALOSŤ

7 vecí, ktoré ste o nás
nevedeli
„Veríme, že zdravie začína v nohách.
Správna topánka má pozitívny vplyv
na naše zdravie a zároveň je súčasťou
našej identity. Preto ponúkame
topánky od renomovaných svetových
výrobcov, ktorí sa vyznačujú
produkciou kvalitnej, módnej
a komfortnej obuvi. Do našej ponuky
vyberáme pre vás to najlepšie, aby
ste mohli dopriať svojim nohám
všetko: krásu, zdravie a štýl.“

1 Obuvnícka tradícia

Náš rodinný biznis Robel má už viac
ako 25 rokov skúseností v obuvníctve.
Pochádzame z mesta Partizánske, kde
má výroba obuvi dlhodobú históriu. Našim
zákazníkom ponúkame krásne, zdravé
a štýlové topánky a módne doplnky.

2 Prepojenie online a offline

Robel shoes & accessories je unikátny
typ omnichannel maloobchodu, v ktorom
zákazník nájde na našom e-shope
a v našich predajniach presne to, čo
potrebuje. Zákazníci majú u nás možnosť
rezervovať si produkty online a vyskúšať si
ich v ktorejkoľvek z našich predajní.

5 Osobný prístup

V Robel shoes & accessories sa
zameriavame na osvetu o dôležitosti
nosenia kvalitnej obuvi a jej vplyvu
na zdravie zákazníkov, čomu
prispôsobujeme aj našu profesionálnu
obsluhu a poradenstvo pri predaji. Aj vďaka
tomu sme predali viac ako milión párov
obuvi.

6 Dôraz na ekológiu

Spolupracujeme so značkami, ktoré
prinášajú kvalitnú, udržateľnú obuv,
najvyššie štandardy výroby a ekologické
postupy.

7 Dokonalosť k vašim nohám

Nerobíme to, čomu neveríme,
nepredávame to, čo nemáme vyskúšané.
Robíme veci, ktoré nám dávajú zmysel.
Dôverujeme sebe aj našim zamestnancom,
motivuje nás spokojný zákazník.
Ďakujeme za Vašu priazeň.

3 Na mieru zákazníkom

Krásne nohy potrebujú dokonalé topánky
a tie spočívajú v správnom kopyte, ktoré
je srdcom a nevyhnutným základom
každej obuvi. Práve to určuje, či nám daná
topánka sadne.

4 Kvalita pred kvantitou

Sledujeme súčasné trendy a vyberáme
každú sezónu viac ako 1 000 modelov
dámskej a pánskej obuvi od tých
najspoľahlivejších výrobcov, pretože
správnym výberom topánok dokážeme
docieliť zázraky – podčiarknuť svoj celkový
vzhľad, osobnosť.
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JOZEF ROBEL

Predajňu ROBEL nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí.

Ktorý klobúk je ten pravý?

Miluješ veci
s príbehom?
Potom si na správnej adrese. Zastav
sa v predajni BUSHMAN v OC Mlyny
Nitra a vyber si ten svoj. Alebo si klobúk
jednoducho objednaj na e-shope
www.BUSHMAN.sk a nechaj sa
prekvapiť. Jedno je isté – určite
nepochybíš.Viac inšpirácií nájdeš
na našich sociálnych sieťach.
Facebook: BUSHMAN Slovensko
Instagram : bushman_sk

Klobúky BUSHMAN:
originál s príbehom
Nemusíš byť zrovna kovboj, aby si ocenil poctivé klobúky
z hovädzej kože. BUSHMAN, česká značka voľnočasového
oblečenia a doplnkov, píše svoj príbeh už 25 rokov.
Jej legendárne klobúky sú ručne vyrábané v južnej Afrike.

Kvalitu hľadaj v detailoch

Čo kus, to originál, tak by sa dali jedným označením zhrnúť klobúky
BUSHMAN. Poctivá práca, kvalitná koža, jedinečný vzhľad…. a ešte
niečo naviac. Výrobu klobúkov, ale aj ďalších doplnkov a vybavenia
BUSHMAN, založil Justin Selke v roku 1971. Na rodinnú tradíciu
nadviazal aj jeho syn Trevor, ktorý dodnes v mestečku Hazyview
blízko juhoafrického Krugerovho národného parku zamestnáva
niekoľko desiatok členov Shangaan Tsonga etnika.
Miestni tak získali prácu a bushmani istotu, že druhý taký istý
klobúk na svete nenájdu. Všetko od spracovania kože až po finálny
výsledok je ručná práca. Strojovú presnosť a bezchybnosť
nečakaj – designy sú vždy jedinečné, odrážajúce zručnosť
konkrétneho človeka. Daná je len veľkosť a tak je každý kus, ktorý
opustí rodinnou dielňu, 100 % originál.
A slúžiť Ti môže celý život. Výrobky zo 100 % hovädzej kože sa
totiž vyznačujú nezlomnou výdržou a pokiaľ sa o ne budeš správne
starať, máš praktický aj módny doplnok, ktorý ťa možno aj prežije.
Koža na klobúky BUSHMAN pochádza z miestnych afrických
zdrojov. Ich opracovanie a farbenie prebieha blízko výrobnej dielne.
Koža sa nevyrezáva ani nevyhadzuje, preto na nej môžeš vidieť
typické škrabance, jazvy alebo kanáliky v miestach, kadiaľ viedla
žila.
A slúžiť Ti môže celý život. Výrobky zo 100 % hovädzej kože
sa totiž vyznačujú nezlomnou výdržou a pokiaľ sa o ne budeš
správne starať, máš praktický aj módny doplnok, ktorý ťa
možno aj prežije. Koža na klobúky BUSHMAN pochádza
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z miestnych afrických zdrojov. Ich opracovanie a farbenie
prebieha blízko výrobnej dielne.
• Koža sa nevyrezáva ani nevyhadzuje, preto na nej môžeš
vidieť typické škrabance, jazvy alebo kanáliky v miestach,
kadiaľ viedla žila.
Tieto „nedokonalosti“ sú svedectvom prirodzeného životného
cyklu zvieraťa – jazvy spôsobené pádom na ostré kamene,
odrením o tŕne či stopy po súbojoch so šelmami. Všetko
je zámerne ponechané a ty si tak spoločne s klobúkom
BUSHMAN odnášaš aj jedinečnú knihu života.

Ktorý klobúk je ten pravý?

BREEZY so sieťovanou korunou
Koruna z bavlnenej sieťoviny zaručí, že
sa ti hlava nezaparí. Vo vnútri čelnej časti
je všitý kožený diel, ktorý skvele saje pot.
Strecha, aj krempa sú zo 100 % hovädziny
v semišovom vzhľade.

Tradičný ONE TEN
Kožený klobúk zo 100 % hovädziny so
semišovým vzhľadom ctí každým švom
tradičné postupy ručnej výroby strážcov
juhoafrických národných parkov, ktorí
taktiež stoja za návrhom jeho tvaru.

Elegantný HUNTER
Hladká koža a decentná vypletaná spona.
Hovädzina je v úprave „Top Grain“, koža je
výrazne mäkká a hladká.
Extra hladký RANCHER
Extra hladká „Top Grain“ koža, zbavená
všetkých kozmetických „nedokonalostí“,
výrazné vetracie otvory, zdobené kovom,
opasok z dvoch vrstiev 100 % kože.

AIRHEAD so širokou
krempou
Vďaka dobre odvetrávanej
hornej časti udržíš svoju
hlavu chladnú v každej
situácii, aj v tých najväčších
teplách.

Legendárny FASO
Olejový kožený klobúk z tej
najkvalitnejšej hovädziny je
osobitý a má svoju vlastnú
patinu.

Predajňu BUSHMAN nájdete
v OC MLYNY Nitra
na 2. poschodí.
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Špeciality z tekvice

Tekvicový cheesecake s karamelovou
škrupinou
… keď pocítite pokušenie dotknúť sa neba…
Na korpus potrebujeme: 50 g pekanových alebo
vlašských orechov, 50 g masla + trocha naviac
na vymazanie formy a 150 g medovníkov

Na plnku zase: 300 g pyré z tekvice hokkaido, 300 g
ricotty, 125 g krémového syra, 4 PL medu, dreň z 1/2
vanilkového struku alebo 1 KL vanilkovej pasty,
perníkového korenia, 35 g kukuričného škrobu, 3 vajcia
A na dokončenie si nachystajme: 2 PL krupicového
cukru, 30 g pekanových alebo vlašských orechov
nasekaných nahrubo, zľahka opečených na suchej
panvici a POZOR aj flambovaciu pištoľ (flambovaciu
pištoľ Grand CHEF predáva TESCOMA)
Postup: Rúru si predhrejeme na 180°C, formu
s priemerom 18 – 20 cm vymažeme maslom a vyložíme
papierom na pečenie.
Ako prvé to chce solídne základy. Perníčky a orechy
posekáme v mixéri a vsypeme do misky. Maslo
rozpustíme a nalejeme na suchú zmes, prepracujeme
prstami a mrveničku vtlačíme na dno tortovej formy.
Pečieme 10 minút a necháme schladiť. Teplotu v rúre
potom znížime na 120°C, na dno rúry vložíme plech
s vodou a pustíme sa do prípravy plnky. Tekvicové
pyré premiešame s ricottou, smotanovým syrom,

Varíme ju, pečieme a grilujeme, ale
najmä MILUJEME, lebo je prečo.
Tekvica si vrúcne city zaslúži. Jej
plná chuť a celá zbierka vitamínov
ukrytých pod šupkou (B, C, E,
betakarotén, draslík, železo,
magnézium) z nej robí kamarátku
do dní, ktorým práve kráčame
v ústrety. A teraz sa z lekárne
poberme do kuchyne a vyzbrojme
sa nožom. Lebo tekvica sa niekedy
bez boja nedá. Ozaj, spomenuli
sme, že všetko z rodiny tekvíc je
chudobné na kalórie? To sme mali.
Dôležité.

30

Tekvicová polievka so slaninovým
čipsom
… keď prídeme domov uzimení
a máme chuť urobiť si pohodu…
Potrebujeme: 30 cm tekvicu, olej, 1 menšiu
cibuľu, 500 ml vody, 200 ml šľahačkovej
smotany, soľ, mleté čierne korenie, 1,5 PL
hladkej špaldovej múky, oravskú slaninu,
tymián alebo kôpor, chlieb
Postup: Tekvicu, najlepšie maslovú,
ošúpeme, zbavíme jadierok a nastrúhame
na hrubom strúhadle (môžeme ju aj
upiecť v rúre, získa karamelový šmrnc,
v tom prípade ju stačí prekrojiť, vydlabať,
nakrájať na podkovičky a upiecť na papieri,
ktorý sme postrašili olejom). Nastrúhanú

tekvicu orestujeme na cibuľke, posolíme
a zalejeme vodou. Po dvadsiatich
minútach pridáme smotanu a ochutnáme.
Prisolíme – zvyčajne treba. Pripravíme si
zátrepku, na ktorú použijeme naberačku
polievky, v ktorej nahladko rozmiešame
múku. Opatrne, najlepšie cez sitko,
vlejeme do polievky. Opäť povaríme, aby
sa stratila chuť múky, rozmixujeme. Pre
niektorých stravníkov bude slaninkový čips
veľkou a jedinou motiváciou, prečo sa dať
ukecať na tekvicovú polievku. Ale oni teraz
zbadajú, že robili celý život chybu…
Plátky slaniny opečieme na panvici
dochrumkava. Polievku servírujeme aj
s krajcom chleba, môžeme ju posypať
čerstvým kôprom či tymiánom a pokvapkať
výpekom zo slaniny alebo tekvicovým
olejom.

Tekvicové rýchlovky
Pridajte strúhanú tekvicu hokkaido
(v pomere 1 : 3 v prospech mäsa)
k praženej cibuľke a mletému hovädziemu
mäsu, ochuťte soľou, korením, obľúbenými
bylinkami a vyrobte mäsové guličky
a upečte ich v rúre. Podávajte so zemiakmi
alebo v paradajkovej omáčke.
Z uvarenej maslovej tekvice, strúčiku
cesnaku, soli a kokosového mlieka
(rozmixovať tyčovým mixérom) sa dá vykúzliť
omáčka k cestovinám, ktorá vás prekvapí.
Konečne úplne nová chuť. Uvidíte. Upečte
si z tekvice hranolky a podávajte ich
s obľúbeným dipom.

medom, vanilkou, korením a škrobom. Vajcia
zašľahávame opatrne, jedno, o chvíľku
druhé a potom aj to posledné:)
Plnku nalejeme na predpečený
korpus, vložíme do rúry
a máme hodinu času.
Cheesecake je hotový
vtedy, keď je stred
trasľavý, ale okraje
pevné. Keď sa
tak stane, rúru
vypneme,
necháme
cheesecake
úplne vychadnúť
v rúre a potom
šupneme aspoň
na dve hodiny
do chladničky
(najlepšie však cez
noc).
A potom sa pripravíme
na grand finále.
Vychladený cheesecake
rovnomerne posypeme
cukrom a pomocou flambovacej
pištole povrch skaramelizujeme.
Posypeme pripravenými orechami.
A potom sa vyrovnávame so slávou, ktorá
po tomto výkone zaručene príde.

Potvory oranžové, kto sa v nich
má vyznať? Takže:
Tekvica obyčajná (záhradná): k nej patria
aj cukety aj patizóny
Tekvica veľkoplodá:
hokkaido – najmúčnejšia z odrôd a preto
zahustí aj ázijské karí alebo mäsové ragú
Tekvica figolistá
Tekvica muškátová: z tejto skupinky určite
poznáte maslovú tekvicu, pripravte si z nej
polievku a pridajte trošku čili

Nevyhadzujte, mrazte.
Jedlo sa nevyhadzuje, tobôž nie prácne
vydolované a dlho pečené (varené) pyré
z tekvice. Aj keď vám pri príprave jedla
zvýši len jedna lyžica tohto polotovaru, šup
s ňou do mrazničky a potom nezabudnite,
že tam to malé vrecúško máte. Pridajte
pyré do tvarohovej zmesi, keď pečiete
cheesecake. Alebo do cesta na chlieb
či muffiny. Poduste s jablkom a škoricou
a servírujte ako detskú „výživu”. S chuťou
toto pyré nič až také zásadné neurobí, ale
tá farba! Ako slnko.
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Oslava akejkoľvek príležitosti

Oslavujte vo veľkom štýle!
Party fiesta je koncept, ktorý
ponúka zákazníkom najširší
sortiment výrobkov potrebných
na oslavu akejkoľvek príležitosti
za tie najlepšie ceny. Nájdete
tu rôzne maškarné kostýmy
a masky pre deti aj dospelých,
balóny všemožných rozmerov
a tém, vybavenie a dekorácie
pre všetky druhy párty, osláv
a v neposlednom rade aj svadieb.
Team PARTYFIESTA vám balóny
ochotne nafúknu héliom, vytvoria
vám z nich dekorácie podľa
vašich predstáv alebo vám ich
uviažu do trsov. Výzdoba stolov
tiež nezostala bez povšimnutia
a nájdete tu doplnky pre párty
stolovanie, ako obrusy, taniere,
obrúsky, príbory, poháre. Správna
party sa nezaobíde bez konfiet,
lampiónov, sviečok či vtipných
darčekov. Predajňa PARTY FIESTA
na požiadanie zabezpečí výzdobu
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aj väčších formátov, ako otvorenie
predajne, mestské slávnosti,
štadióny alebo svadby.

Halloween

Najstrašidelnejšia noc v roku je opäť
plná halloweenskych kostýmov, doplnkov
a predmetov, vďaka ktorým prežijete
tú najzlovestnejšiu halloweensku noc,
akú si pamätáte. Nenechajte si ujsť
náš výber halloweenskych produktov
a získajte veľkolepú hororovú dekoráciu
na halloweensku párty. Ak túžite
po zladenom looku, zastavte sa v sekcii
Halloweenske kostýmy a doplnky. Budete
mať veľa halloweenskych nápadov
a nájdete dokonalý outfit pre každého člena
rodiny.

Narodeniny

Oslávte svoj nový vek s našimi produktmi
na narodeninovú oslavu pre dospelých.
Tu nájdete všetky nápady, ako osláviť
narodeniny dospelých s rodinou
a priateľmi tak, ako si zaslúžia. Máš 18?
Chystá sa vaša prvá veľká párty; máš
30? váš život sa začína formovať podľa

vašich predstáv, ukážte všetkým, akí
ste šťastní; máš 50? dospelosť klope
na dvere, určite si viete vybrať pri oslave
narodenín. Bez ohľadu na váš vek to bude
veľmi originálna dospelácka narodeninová
oslava.

Baby shower

Nech každý objaví pohlavie nového
člena rodiny zároveň s našimi článkami
na odhalenie pohlavia bábätka. Skvele
sa zabavíte na baby sex párty plnej
prekvapení. V našom výbere produktov
na odhalenie pohlavia nájdete zábavné
balóny a konfetové delá, vďaka ktorým
bude tento moment nezabudnuteľný.

Rozlúčka so slobdou

Usporiadajte zábavnú a jedinečnú
párty alebo rozlúčku so slobodou
s týmto výberom bláznivých vecí. Medzi
rozlúčkovými predmetmi máme originálne,
nafukovacie či sexi kostýmy; čelenky so
zábavnými odkazmi, kostýmové doplnky
žiariace v tme a oveľa viac. Určite nájdete
perfektný kúsok na rozlúčkovú párty,
na ktorú budete ešte dlho spomínať.

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

