
 MAGAZÍN MIAU
 21. ROČNÍK
 MEDIA KIT 2020

 jediný dámsky magazín 

ocenený 11 x titulom ZL ATÁ PEČAŤ za excelentnú kvalitu

(2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)



MIAU - Moderná žena je ako mačka. Je silná, nezávislá, nevzdáva sa, 

má 9 životov. Má vlastnú hlavu, vlastný rozum - jej priazeň si nemožno 

len tak jednoducho získať. A je elegantná a graciózna - vo svojich 

pohyboch i v živote. 

MIAU - Moderná žena vyhľadáva náročne koncipované rubriky, bohaté 

na informácie, trendy, tipy a kvalitnú zábavu. 

MIAU - Od ostatných časopisov sa líši najmä tým, že nie je len na 

listovanie, ale najmä na kvalitné čítanie s bohatou obrazovou výbavou. 

Preto si za 20 rokov existencie vyslúžil u čitateliek takú pozíciu, že si ho 

odkladajú ako knihu a aj po dlhšom čase sa k nemu vracajú. Zásluhu 

na tom majú články o zaujímavých ženských osobnostiach, ktoré pohli 

dejinami, obsažné rozhovory s podnetnými ľuďmi a v neposlednom 

rade - absencia bulváru. 



CIEĽOVÁ SKUPINA
 Moderné ženy, ktoré vo svojom živote preferujú vysokú kvalitu, 

selektívnosť a trendovosť.  

 aktívne ženy, bohaté duchom, resp. peňaženkou. Tá prvá skupina si 

potrpí na duchovnú náročnosť, tá druhá na imidž, pričom obe skupiny 

sa spravidla orientujú podľa značiek, ktoré garantujú jednak kvalitu, 

jednak aktuálny módny či priekopnícky štýl, jednak tradíciu, hodnoty a 

solídnosť

 dynamické ženy, ktoré preferujú energický životný štýl a vyhľadávajú 

náročnejšie čítanie, bohaté na informácie, trendy a tipy

 úspešné ženy, ktoré chcú aj odpočívať, a tak preferujú kvalitnú 

zábavu, aby dostatočne eliminovali pretlak a negatívne dôsledky 

súčasného hektického spôsobu života

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny



PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 132 strán

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky

Zelený čaj - Dva hrnčeky zeleného čaju obsahujú viac vitamínu C 
než sedem pomarančov. Zelený čaj je bohatý na EGCG, antioxidant 
omnoho efektívnejší než vitamín E. 
 Biely čaj - Obsahuje najvyšší podiel antioxidačných katechínov, 
pretože je derivovaný len z púčikov a najjemnejších lístkov čajovníka. 
 Čierny čaj - Bohatý na kofeín, teobromín a flavíny, ktoré majú 
antioxidačný a stimulačný efekt. 
 Modrý čaj - Spája antioxidačný účinok zeleného čaju a stimulačný 
efekt čierneho čaju. 
 Matcha čaj - Tento vysoko oceňovaný zelený čaj pôvodom z Japonska 
s charakteristickou sýtozelenou farbou má najvyšší podiel antioxidantov. 

 PÄŤ RÔZNYCH DRUHOV ČAJU 
V PRÍPRAVKOCH TEAOLOGY
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KRÁSA

Čajová infúzia pre vašu pleť

účinok dvestonásobne prevyšujúci efekt 
vitamínu E. Polyfenoly bránia procesom starnutia 
vyvolanými voľnými radikálmi: molekulami, ktoré 
poškodzujú bunky a majú za následok väčšinu 
vrások. Polyfenoly obsiahnuté v čaji sa nazývajú 
katechíny a popri ich antioxidačnej schopnosti majú 
aj ďalšie blahodarné účinky pre omladenie tela. 

0% vody, 100% čajovej infúzie
Teaology využíva výnimočné schopnosti 
čaju odvracať procesy bunkového starnutia 
prostredníctvom novej technologickej metódy 
extrakcie polyfenolov z tých najvyberanejších 
druhov čaju. Táto technológia umožňuje 
extrakciu aktívnych zložiek z rôznych 
druhov čaju prostredníctvom procesu infúzie 
z čajových listov. Výsledkom je vysoko čistý 
a koncentrovaný odvar z čaju, ktorý tvorí 
základ všetkých zložení prípravkov Teaology 
a používa sa v nich namiesto vody. 

Matcha čaj
Tento vzácny zelený japonský čaj 
poznáme už od 16. storočia, kedy 
sa stal súčasťou čajových rituálov 
a ceremónií a pretrval v nich dodnes. 
Matcha sa pripravuje z dvoch 
najlepších odrôd japonského čaju 
Gjokuró a Tencha. Podľa starej 
tradície sa kry oboch čajovníkov 
musia od začiatku mája na tri týždne 
takmer celkom (90 %) zatieňovať - 
zvyčajne bambusovými či rákosovými 
rohožami alebo plachtami. Keď 
rozvíjajúce sa lístočky nemajú dosť 
svetla, obsah chlorofylu sa zvýši 
a lístky stmavnú. Zbierajú sa ručne, 
potom sa asi 30 sekúnd naparujú, čím 
kratšie, tým lepšie, aby si uchovali 
typickú chuť a vôňu, následne 

sa sušia, sekajú a melú v tradičných žulových kolesách. 
Získa sa tak veľmi jemný prášok jasnozelenej farby, ktorý sa  
rozpúšťa vo vode.  

Matcha Tea Ultra-Firming Face Cream 
Po prvý raz vôbec vedci v laboratóriách Tealogy skombinovali 
pravú infúziu z čaju Matcha s komplexom deviatich rastlinných 
výťažkov, vrátane extraktu z morských rias či marulového 
oleja, vyrábaného z posvätného stromu, pochádzajúceho 
z Južnej Afriky, ktorý obsahuje výživné mastné kyseliny a veľké 
množstvo vitamínu C. Krém obohacujú vitamíny A, C a E, ktoré 
sú známe pre ich výnimočné pružnosť zlepšujúce, spevňujúce 
a vyhladzujúce vlastnosti. Zloženie s vlastnosťami botanického 
komplexu bolo špeciálne navrhnuté tak, aby krém minimalizoval 
a zabraňoval viditeľným známkam starnutia, dodával intenzívnu 
hydratáciu a rozžiaril pleť. Jeho zamatová štruktúra sa okamžite 
prispôsobí pokožke a zanecháva ju hodvábnu, pevnejšiu a 
hladšiu. Prirodzená zelená farba čaju Matcha vďaka špeciálnym 
minerálnym pigmentom vyrovnáva  tón pleti a zosvetľuje  
tmavšie miesta. Krém je ideálny na korekciu začervenania  
a nedostatkov pleti. Rozjasňuje, spevňuje a vyhladzuje pleť.

Matcha Fresh Cream 
Osviežujúci ako lahodná dreň, tento gélový krém s infúziou 
čaju Matcha a multi-hydratačným komplexom sa absorbuje 
v priebehu pár sekúnd. Obsahuje dvojitý hydratačný 
komplex, ktorý zvyšuje zásoby vody v pleti a súčasne 
zachováva dokonalú hydrolipidovú vrstvu. Bohatá dávka 
antioxidantov, aminokyselín a peptidov podporuje pleti vlastné 
hydratačné mechanizmy a stimuluje jej obranyschopnosť.  

Čaj je zázračným liekom pre 
zachovanie zdravia. Má výnimočnú 
schopnosť predĺžiť život - tento 
poznatok napísal vo svojej knihe 
japonský mních Elisai už v roku 
1211. Aj súčasná veda čaj považuje za 
nevyčerpateľný zdroj blahodarných 
účinkov. Čajovník obsahuje viac ako 
30 % polyfenolov: to predstavuje 
najvyššiu koncentráciu polyfenolov 
v prírode a zároveň antioxidačný 

Matcha Tea Ultra-Firming Eye Cream
Intenzívne spevňujúci očný krém s infúziou čaju Matcha 
a vitamínom C je ideálnym intenzívnym ošetrením proti opuchom, 
vráskam a tmavým kruhom v oblasti očných kontúr. Vyhladzuje 
a zvyšuje pružnosť pleti očných kontúr, bojuje proti tmavým 
kruhom a opuchom. 

Matcha Tea Miracle Face and Neck Mask 
Tajomstvo tejto výživnej a vyhladzujúcej pleťovej masky na tvár 
a krk spočíva v špeciálnom materiáli, nasiaknutom pravým čajom 
Matcha. Maska dokonale priľne k pleti tváre a krku, vďaka čomu 
uľahčuje absorpciu výživných aktívnych zložiek a predchádza ich 
vyprchávaniu. Matcha čaj je prirodzene bohatý na antioxidačné 
polyfenoly, ktoré nás chránia proti voľným radikálom. Dopĺňa 
ho organický arganový olej, ktorý vyživuje a chráni, omega 6 
kyseliny podporujúce pružnosť pleti, spevňujúci komplex 
(extrakt pupočníka, morské riasy, d-pantenol, kofeín, bioflavonoidy 
a karnitín) a kyselina hyalurónová, ktorá hydratuje a vyhladzuje. 
Už po desiatich minútach pôsobenia sú vrásky a prejavy dehydratácie 
menej viditeľné, pleť vyzerá pružnejšia a hladšia, ako po kozmetickom 
ošetrení v salóne. 

Black Matcha Micellar Jelly Cleanser 
Inovačný čistiaci gél bez mydlových zložiek čerpá výhody micelárnej 
technológie a detoxikačných perličiek uhlia pre odstránenie make-
upu a nečistôt z pleti bez vysušujúceho efektu. Podporuje sviežu, 
hladkú a žiarivú pleť, chráni ju pred znečistením, AHA kyseliny 
poskytujú jemný exfoliačný efekt. Výťažky zázvoru, ovocia acai a 
zeleného čaju pleť hydratujú, zatiaľ čo perličky uhlia ju čistia. 

Matcha Tea Pore Cleansing Stick 
Táto čistiaca unisex tyčinka v praktickom balení minimalizuje 
nečistoty pórovitej pleti. Okrem extraktu zo zeleného čaju Matcha 
obsahuje aj výťažky z ryže a exfoliačné čiastočky bambusu. Tyčinka 
na ošetrenie nedokonalostí pleti je určená pre všetky druhy pokožky. 
Je praktická a ľahko sa používa, moderná, v štýle súčasného 
trendu „beauty on-the-go“ vydrží na pleti pôsobiť až 24 hodín. 

Matcha Lemon Micellar Shower Gel 
Osviežujúci sprchový gél na báze infúzie čaju Matcha, vitamínov a 
rastlinných zložiek čistí a vyživuje pokožku tela a vlasov. Inovačné 
zloženie obsahuje micelárnu technológiu, ktorá umožňuje absorbovať 
nečistoty bez narušenia hydrolipidovej bariéry pokožky. 

Talianska kozmetická značka Teaology vyvinula 
komplexnú líniu pleťových prípravkov na tvár 
a telo, v ktorej sa spájajú blahodarné účinky čajových 
extraktov s tými najpríjemnejšími textúrami. 

MENU
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To pravé

Vlašský orech je vraj jedno z najstarších jedál, ktoré 
človek nachádzal na stromoch - živil sa ním už 
desaťtisíc rokov pred Kristom. Škrupinka z kešu je toxická 
a nejedlá, pistácie sa v Číne zasa považujú za orechy 
šťastia. Makadamové orechy sa zbierajú až zo zeme, keď 
popadajú zo stromov, a pozor: pre psy sú vraj jedovaté! 
K zaujímavostiam nášho detstva iste patrili aj oriešky, 
v ktorých našla Popoluška svoje plesové šaty, my v nich 
však budeme hľadať skôr zdravie a rozprávkovú chuť... 

orechové

Vedeli ste, že spoločným pomenovaním 
„orech“ sa označujú nielen skutočné orechy 
(gaštany, lieskovce, pekanové orechy), ale aj 
rôzne plody a semená bohaté na výživné 
látky a obľúbené vo svetových kuchyniach? 
Píniové oriešky sú napríklad semienka 
nádherných borovíc a mandle sa rodia na 
strome, ktorý podľa rodu patrí do jednej 
skupiny s čerešňami a slivkami. My si však 

nebudeme život komplikovať nejakou 
„orechológiou“, stačí vedieť, že svet 
orechov a orieškov ponúka pestrú zmes 
rôznorodých chutí a látok dôležitých pre 
zdravie. Arašidy napríklad pochádzajú 
z Peru a Brazílie, ich sláva sa však rozšírila 
vďaka moreplavcom a cestovateľom do 
celého sveta a dnes ich poznáme vo 
všakovakých veľkostiach a dokonca úpravách 

Rodiskom makadamových orechov je Austrália, kde sa vraj domorodí obyvatelia na 
teplom severovýchodnom pobreží nimi kŕmili po celé stáročia. Po „objavení“ chutných 
orechov sa ich pestovanie rozšírilo aj na iné oblasti, dokonca sa im dnes dobre darí i na 
Havaji a v niektorých krajinách Južnej Ameriky. Až 70 % všetkej austrálskej produkcie sa 
vyváža do sveta, najviac si na nich pochutnávajú Japonci, Kórejci a Číňania. Makadamové 
orechy sa cenia pre vysoký obsah „dobrých“ tukov, sú tiež výborným zdrojom 
vitamínov, horčíka a železa, zlepšujú zdravie nášho srdca i kostí. Jedia sa v sladkých 
dezertoch, ale i v slaných jedlách, či dokonca ako hummus či rozdrvené v zálievkach. 

AUSTRÁLSKY NÁRODNÝ POKLAD  
(arašidové maslo sa dnes dokonca považuje 
za základný pilier americkej stravy a takmer 
80 % Američanov ho považuje za zdravú 
pochúťku). 90 % všetkých pistácií sa dopestuje 
v Turecku a Iráne (zvyšok pokrývajú 
hlavne Taliansko, Afganistan a USA) 
a pistáciové stromy, obľubujúce nehostinnú, 
kamenistú pôdu, rodia až tristo rokov. 
„Kráľovský“ vlašský orech starí Gréci 

O R E C H O V É  B O M B I Č K Y 
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín MIAU reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 

texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín MIAU vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie
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BLACK MAGIC

V miere elegancie neexistuje nič, čo by porazilo 
odtiene čiernej farby. Hlboké a nepreniknuteľné tóny 
sú bezchybným vyjadrením prirodzenej ušľachtilosti, 
kombinujú sa ľahko a okamžite vzbudzujú vážnosť. 
Aj v interiéri je čierna farba obľúbenou voľbou dizajnérov 
či štylistov, pretože ňou ľahko dokážu vykúzliť dôstojnú, 
niekedy mierne záhadnú, no vždy elegantnú atmosféru.
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       Večerné čierne šaty  
 z edície Floral Passion   
          od VERA MONT.
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01 Mihotavý reliéf mozaiky 
Jointed od MOSAICO+ 
evokuje nepreniknuteľnú 
čerň kozmu.
02 Napriek pravouhlej 
priamočiarosti je barová 
stolička Primo od MATTIAZZI 
celkom pohodlná.
03 Špeciálne zloženie 
čalúneného kresla Astair 
od LIGNE ROSET sľubuje 
nebeské pohodlie.
04 Valcové svietniky 
Lichtermeer od PHILIPPI 
v rozličných veľkostiach.



ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana                                                                                                       4.000 eur
1/2 strany vertikálne                                                                                      2.230 eur
1/2 strany horizontálne                                                                                 2.230 eur
1/3 strany                                                                                                        1.880 eur
1/4 strany                                                                                                        1.540 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)                                        4.580 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)   4.510 eur
7. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)   4.420 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa obsah)                         4.350 eur
11. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa na úvod)                     4.270 eur
13. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa listy)                            4.270 eur
15 - 29. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa metropoly)          4.270 eur

formát 2/1 strana
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)                            7.850 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)                                     7.500 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)                                        7.150 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)                                       6.810 eur
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)                                                     6.460 eur

obálky
druhá 1/1 strana obálky       4.730 eur
tretia 1/1 strana obálky                     4.730 eur
štvrtá 1/1 strana obálky       5.420 eur
cover 1/1 strana obálky       9.610 eur
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1               9.610 eur
všitý list
do väzby - dodaný inzerentom                                                                    4.730 eur

P. R. rubriky
6/1 strana - módny editorial – rubrika MÓDA                                            6.580 eur
1/1 strana - rubrika NÁKUPY                                                                        2.230 eur
1/2 strany                                                                                                       1.400 eur
1/3 strany                                                                                                        990 eur
1/6 strany v rubrike NOVINKY (v neštandardizovaných formátoch)      810 eur

Príplatky
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10 %
Všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10 %

Poznámky
* Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou - 50 %
                               Po uzávierke objednávok - 100 %
* Časopis MIAU si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály 
a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu 
a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.

CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2020
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.



CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV

Pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. Vzorka, 
alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania či vlepenia inzercie 
je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k časopisu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu
- voľné vkladanie do časopisu + zatavenie do fólie
- vkladanie s určením pozície 
- vkladanie s určením pozície + zatavenie do fólie
- vlepovanie na inzertnú stranu 
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku + zatavenie do fólie

pri vklade k inzercii 
0,04 eur
0,10 eur
0,05 eur
0,11 eur
0,06 eur
0,13 eur

samostatný vklad / vlep
0,10 eur
0,16 eur
0,11 eur
0,18 eur
0,06 eur
0,13 eur

AUPARK, Einsteinova 18, Bratislava
Michalská 7, Bratislava
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• Banská Bystrica - Zlatníctvo-Hodinárstvo Slezák, Kapitulská 1• Banská Bystrica - Zlatníctvo Carmen, OC Európa • Bratislava - Klenoty Aurum, OC Avion 
• Bratislava - Valentina, OC Polus • Bratislava - Klenotníctvo Princess, OC Shopping Palace • Komárno - Zlatníctvo Smaragd, Nám. M.R.Štefánika 12 

• Košice - Hodiny-Šperky, J.Maskaľ, Hlavná 33 • Lučenec - Šperk, OC Galéria • Martin - Ametyst, Osloboditeľov 26 • Nitra - Prešinský & Co, OC Centro
• Nitra - Prešinský & Co, OC Mlyny • Nové Mesto nad Váhom - Klenoty Afrodita, ul. J. Hašku 6 • Nové Zámky - Hodiny-Hodinky-Zlato, M.R.Štefánika 27 

• Partizánske - Klenotníctvo Casis, Nám. SNP 1 • Piešťany - K.I.M. Gold, Kukučínova 17 • Poprad - Klenoty Cavaliere, OC FORUM • Skalica - Šperk, OC Max
• Trenčín - Prešinský & Co, OC Laugaricio • Trnava - Zlatníctvo Dudáková, OD Jednota • Žilina - Link, OC Aupark • Žilina - Golden Island, OC Dubeň

Informácie: 02 / 6345 1330 • www.miluna.sk • jozef@spiritslovakia.sk
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TISSOT WATCHES.COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

TISSOT POSKYTUJE MEDZINÁRODNÚ ZÁRUKU A POPREDAJNÝ SERVIS VÝHRADNE ZÁKAZNÍKOM, KTORÍ KÚPILI HODINKY U AUTORIZOVANÉHO  
 PREDAJCU. ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH  PREDAJCOV NÁJDETE NA WWW.SPIRITSLOVAKIA.SK/TISSOT ALEBO NA TEL.: +421-2-6345 1330. 

  #ThisIsYourTime

TISSOT PR 100 CHRONO LADY.
 CHRONOGRAPH WATCH.
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Značka Helly Hansen bola založená v Nórsku už v roku 1877. Kolekcia Helly Hansen kombinuje pôsobivý škandinávsky dizajn s módnym strihom a výkonnou 
technológiou odevov aj obuvi. Prvú „vlajkovú loď“ Helly Hansen nájdete v nákupnom centre Aupark v Bratislave od septembra 2019. Príďte a objavte viac.

NÁKUPY

O
li

vi
a

 B
rč

á
k

o
vá

H
e

ll
y 

H
a

n
se

n

1 2

3

6

4 5

7

nórsky dizajn

1. dámska bunda Belfast, Helly Hansen
2. pánska bunda Insulator, Helly Hansen
3. pánska bunda „1877“, Helly Hansen
4. dámska mikina Najad, Helly Hansen
5. pánska bunda Active 2, Helly Hansen
6. pánska bunda Active 2, Helly Hansen
7. pánska vesta „1877“, Helly Hansen
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ČO POČÚVA

 SIMA MARTAUSOVÁ, SPEVÁČKA A SKLADATEĽKA
 V poslednom období najradšej počúvam jazzové a čisto inštrumentálne 
skladby. Keď niekedy cestujem alebo keď idem sama do hôr len tak si vyvetrať 
hlavu a „nerozmýšľať nad ničím“, pustím si jemné jazzové piesne, napríklad 
od Katie Melua alebo čisto klavírne skladby od Michaela Logozara. Veľmi 
som si obľúbila aj zoskupenie Bratislava Hot Serenaders, počúvala som 
ich už dávnejšie a počúvam ich aj teraz. Páči sa mi, že ma ich štýl a piesne, 
ktoré hrajú, dokážu akoby vrátiť v čase a skutočne sa zrazu cítim, akoby 
som bola v inej dobe... Coldplay asi poznajú všetci, na hudobnej scéne 
pôsobia už dlho, ale stále sú rovnako dobrí. Púšťali sme si ich s priateľmi 
toto leto aj na grilovačkách, spievali sme s nimi aj v aute, keď sme niekam 
cestovali... Páči sa mi, že hudba má schopnosť spájať ľudí, tešiť a navodzovať 
pocity, na ktoré sa viažu spomienky na pekné chvíle s hudbou prežité. 

40

OPLATÍ SA VYRAZIŤ (VLÁČIKOM DO MODRY)

VERONIKA ŠIKULOVÁ, SPISOVATEĽKA 
Zavše sa človek stane boháčom len preto, že sa pozerá, 
že vidí aj cíti, a že vie o tom, čo vidí, podať správu. 
S keramikárom a figuralistom Ignácom Bizmayerom sme 
sa tu v Modre priatelili tuším všetci. Vďaka svojej nevšednej 
vnímavosti a zmyslu pre detail sa mu do hliny podarilo preniesť 
kus odchádzajúceho starého sveta, ktorý už úplne vymizol. 
Ale! V starej krásnej a zachovanej Severnej bašte niekdajšieho 
mestského opevnenia Modry sídli Galéria Ignáca 
Bizmayera (1922 - 2019), ktorá predstavuje návštevníkom 
reprezentatívny výber z jeho diel, príďte sa pozrieť, ja vždy, 
keď tam pobudnem, nadobudnem ten pocit, že i ja som ešte 
bola súčasťou toho sveta, ktorý navždy odišiel, ktorý vlastne 
nebol už za jeho života, ale vďaka tomu, že nám všetkým 
o ňom rozprával a že sme mali možnosť vidieť a dotýkať 
sa prstami jeho diela a jeho monumentálnej národopisnej 
zbierky nábytku, hrnčiny, krojov, kožúškov a obrazov, 
akoby sme do tohto sveta vošli a stali sa jeho súčasťou. 
S jeho odchodom akoby sa navždy zatvorili dvere, ktoré 
doň viedli... Som šťastná, že sa mi u nás v Malokarpatskej 
knižnici podarilo zorganizovať a vystaviť zbierku unikátnych 
fotografií pod názvom Ignác Bizmayer: Spomienky 

na detstvo a mladosť. 
Tieto fotografie nájdeme 
aj v rovnomennej 
knižke kurátorky 
Silvie Hrdlovičovej 
- ich usporiadaním a 
zhromaždením sa jej 
podarilo vyrozprávať 
aspoň sčasti umelcov 
život, ktorý by mohol byť 
aj slovenskou rozprávkou 
- s krásnym koncom a 
prenádhernými ilustráciami. 

ČÍTAME S DEŤMI A TÍNEDŽERMI

GABRIELA FUTOVÁ, 
AUTORKA KNIŽIEK 
PRE DETI A MLÁDEŽ
Celkom nedávno som 
spolupracovala na knihe 
Kvapky na kameni 
(vydal Albatros) a práve dnes 
som ju po prvý raz videla, 
síce v elektronickej, ale už v 
definitívnej podobe. Naskočili 
mi z nej zimomriavky. Kniha je 
venovaná päťdesiatim českým 
a slovenským rebelkám, 
známym aj neznámym, ale 
hlavne takým, ktoré (citujem 
z knihy) ako „kvapky na 
kameni, krôčik po krôčiku 
prešliapali cestičku ďalším 
ženám a dievčatám“. 
Knihu vytvorilo 9 českých 

a slovenských spisovateliek a ilustrovalo ju 26 českých a slovenských 
výtvarníčok. Záhadné je, že sa mi do rúk dostali osudy troch žien - rebeliek 
z obdobia 2. svetovej vojny, obdobia, ktoré ma veľmi zaujíma a pritom 
som si ich nevybrala sama. Jednoducho ku mne prišli. Keď som sa s 
nimi zoznamovala, cítila som veľký rešpekt a obdivovala som ich odvahu. 
Lebo v duchu často rozmýšľam, ako by som sa počas vojny zachovala 
ja. Považujem sa totiž za bojka, ale kvôli správnej veci dokážem vyjsť zo 
svojej ulity. Spracovávala som aj príbeh plný odhodlania o našej zlatej 
paralympioničke Veronike Vadovičovej aj osud kráľovnej šansónu 
Hany Hegerovej, ktoré dokazujú, že talent je jedna vec, ale bez tvrdej 
práce by bol len obyčajným nadaním. Kniha Kvapky na kameni môže 
byť skvelým dôvodom na rozhovory a debaty o odvahe, húževnatosti, 
nezlomnosti, múdrosti i láske. A možno inšpiruje súčasné dievčatá a ukáže 
im, že rebelstvo je niekedy nevyhnutné na to, aby človek dosiahol svoj cieľ.

Katie Melua

Coldplay

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 fo
to

 
  

M
ir

o
sl

a
v 

S
lá

m
k

a

RECENZIE okt 2019.indd   40 26. 9. 2019   4:21:03

G
a

b
in

a
 W

e
is

so
vá

U
n

iv
e

rs
a

l 
M

u
si

c

HUDBA

september

Billie je idol. Koho idol? Kde sa vzdala? Ako vyzerá? Ak ste o nej 
doposiaľ nepočuli, jej meno, uhrančivá hudba, jedinečný hlas 
alebo výzor sa vám určite čoskoro vryjú do pamäti. Neujdete 

jej. Billie Eilish je totiž - bez toho, že by o to stála - hviezda 
hudobného neba, ktorej predpovedajú mimoriadnu budúcnosť. 

vzdelávala doma, a úprimne - nemôžem sa sťažovať, že by 
nám s Finneasom chýbala spoločnosť grázlikov v našom veku. 
Boli sme skôr samotárske povahy, zatvorené v jednej izbe domu, 
stačilo nám nosiť jedlo, pitie a nič viac, všetku svoju pozornosť 
sme totiž venovali hudbe. Rodičia to chápali, mama Maggie 
Baird a otec Patrick O´Connell sú obaja muzikanti a herci, celé 
detstvo sme ich sprevádzali na konkurzy a poriadne nám to 
šlo na nervy. Ale aspoň sme vďaka tomu získali predstavu, ako 

30
Že kto vlastne som? Som  
Billie Eilish Pirate Baird 
O´Connell, skrátka 
Billie Eilish. Ak ti moje 
meno nič nehovorí, je 
možné, že také „decká“ 
v hudbe ako ja ťa ani 

nezaujímajú. Alebo si už starší, sorráč, ale bude to 
tak. Tak teda iba pre predstavu: vyrástla som spolu 
s bratom v Highland Parku v Los Angeles, mama nás 

december
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Natalie

Ak nesledujete seriály, ktoré hýbu polovicou 
sveta, možno ju vôbec nepoznáte. A ak ich 
sledujete, je pre vás všetkým. Kráľovnou, 
šľachtičnou, rebelantkou. Natalie Dormer však 
predovšetkým chce byť sama sebou. 

Dormer

Natalii Dormer treba byť pripravený na všetko. Na náhle zmeny 
nálad, keď z hĺbavosti v okamihu prejde do radostného štebotania. 
Alebo na paľbu zvedavých otázok, ktoré ona v jednej chvíli 
kladie novinárovi a so svojím nevinným pohľadom sa pýta na tie 
najväčšie intímnosti. Je to, skrátka, Angličanka. „Predstierame, 
že sme rezervovaní, ale stačí sa obzrieť do viktoriánskej éry, aby 
sme si uvedomili, že Briti sú pod povrchom perverzní.“ Ona 
sama pritom pôsobí ako stelesnenie nevinnosti. Svetlé vlasy 
lemujú jej tvár s modrými očami a trochu vyhrnutým nosom. 
Je éterická, nežná, veľmi priateľská. A pekná. Nie klasicky 
krásna. Skôr zaujímavá, najmä v momente, keď jej tvár ožije... 
 
 Krinolíny,    korzety, drdoly
„Nie som žiadne éterické stvorenie z fantasy. Nie som ani večná 
kráľovná, ani večná lady, hoci som v korzetoch viac, než v rifliach!“ 
rozohnila sa pred časom 37-ročná rodáčka z britského Readingu 
v jednom rozhovore, v ktorom sa reč točila iba okolo jej historických 
úloh. Odmyslieť si však od Natalie nákladné róby, s tým je tak 

Ak by sa nestala herečkou, možno by 
politikom dávala mediálne tréningy. 
Alebo by bola filozofkou. „Už 
počas štúdia herectva mi hovorili, 
že o všetkom príliš uvažujem,“ 
priznala sa počas jedného rozhovoru 
a po chvíli aj rovno pridala dôkaz: 
„Obyčajne intelektuálno a fyzično 
nie sú každé osamote. Oboje spolu 
tvorí ľudskú bytosť. Chceme byť 
ohľaduplní, svedomití, tvoriví - ale 
zároveň radi popíjame víno, skáčeme 
do vody s priateľmi a zabávame 
sa. A práve súzvuk týchto dvoch 
koexistencií sa pretavuje do radosti 
ľudskej bytosti, nie?“ Pomerne 
vyčerpávajúca odpoveď na triviálnu 
otázku „Čo vám robí radosť?“Ale pri  

Budúcnosť patrí rastlinám, tvrdia vege 
revolucionári, medzi ktorými hviezdia 
i šéfkuchári a blogeri, neúnavne pracujúci 
na tom, aby sa vegánska kuchyňa dočkala 
zaslúženého uznania. Nie, nie, nikam 
neodchádzajte, pretože aj vy, milí syroholici, 
vajíčkojedáci a mäsožrúti, si prídete na 
svoje... 

  Hraví bratia Derek a Chad Sarnovci 
„Keď varíte a konzumujete rastliny, neexistuje z toho pre vás žiadna 
nevýhoda. Čím viac to skúšate, tým ste lepší a ide vám to ľahšie. 
A u nás to vždy bolo o pocite, aby sme konali dobro a prospievali 
planéte, ľuďom i zvieratám!“ Bratia Derek a Chad Sarnovci z Nového 
Anglicka majú odjakživa blízko k jedlu a vareniu, obaja kedysi pracovali 
pre gigantické potravinárske značky a dokonca vyučovali v online 
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kuchárskej škole. Derek medziiným založil niekoľko 
dobre hodnotených reštaurácií a na nejaký čas pôsobil 
ako pomocník šéfkuchára a záhradníka v tibetskom 
budhistickom kláštore (zlepšoval sa vo varení 
a v umení ticho sedieť), zabŕdol aj do inovačných 
objavov v oblasti plant-based, teda rastlinnej stravy 
a pre veľké reťazce dodáva produkty momentálnej 

november

Dobre, priznajme si, že klasický parmezán 
asi len tak ľahko niečo nenahradí. Ale 
tento raw vegánsky „rawmezán“ si získa 
vaše srdce a dá sa použiť do všetkých 
jedál namiesto parmezánu. V kuchynskom 
robote zmiešame 100 g zľahka opražených 
píniových orieškov, 5 lyžíc (alebo 15 g) 
lahôdkového droždia a roztlačený strúčik 
cesnaku na „mrveničku“. Použijeme 
hneď, alebo uskladňujeme v utesnenej 
nádobke v chladničke až po dobu 
jedného týždňa na ďalšie použitie. 

VEGÁNSKY 
PARMEZÁN

K O K O S O V Ý 

K A R Í  R A M E N 

P O D Ľ A  D A N Y
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NIČ NÁS NEZASTAVÍ!

KATARÍNA BAJCÚROVÁ, KURÁTORKA VÝSTAVY LACA TERENA
Laco Teren je na našej výtvarnej a umeleckej scéne neodmysliteľne prítomný už viac ako tri desaťročia. Je pútavým rozprávačom, obľúbeným 
spoločníkom, milovníkom života i všetkých radostí aj nerestí, ktoré prináša... Dlhé roky bol za hrdinu bohémy (veď, ako hovorieva, „maliar, básnik 
a filozof sú v kaviarni v práci“), spájajúcou postavou kamarádšoftu, ktorý okolo seba utvoril. Avšak najviac času trávi sám so svojimi obrazmi, 
pri tvorbe, buď v bratislavskom ateliéri na Grösslingovej ulici, alebo v tom vidieckom, v Mierove, 
s výhľadom do záhrad a širokých žitnoostrovských polí: najradšej zo všetkého predsa maľuje... 
Retrospektívu jeho tvorby predstavuje SNG v bratislavskom Esterházyho paláci pod názvom 
Nič nás nezastaví! (do 12. januára 2020). Diváci môžu objavovať Divoké osemdesiate, 
Alegórie márnosti či navštíviť Imaginárium doktora Terena, Kunstkammer plnú sôch, kochať 
sa zátišiami zo živej a mŕtvej prírody, Natura viva - natura morta, v átriu zasa obdivovať Hlavy, 
ktoré snívajú obrazy... Laco Teren o sebe hovorí, že „maľuje stále ten istý obraz“, maľovanie 
je preňho naozaj niečo veľmi bytostné, fyzické i duchovné zároveň, je cestou, približovaním 
sa k „okamihu osvietenia“ - k povestnému satori. Rád sa štylizuje do postavy Odyssea, 
hrdinu skúšaného na svojej ceste za umením všakovakými čarodejnicami, obrami, netvormi i 
nespočetnými nástrahami. Tentokrát na svojej ceste pristál v národnej galérii, aby sa nám znovu 
pokúsil ukázať, čo vlastne znamená tvoriť, čo znamená mať radosť a potešenie z maľovania...

TO MUSÍTE VIDIEŤ (NA NEFLIXE)

MIRKA ZLATNÍKOVÁ, SCENÁRISTKA A NOVINÁRKA
 Zone Blanche, mysteriózní krimi, díky kterému Francouzi vůbec poprvé zabodovali na poli mezinárodních seriálů a dohnali tak severské 
detektivky. Městečko Villefranche ukryté hluboko v lesích má neuvěřitelný počet mrtvol a žádný telefonní signál. Nefunguje tu wifi, selhávají 
počítače a lesu vládnou keltští duchové. Zdejší policejní inspektorka Laurène Weiss (Suliane Brahim) má nebezpečný život a úžasné grunge 
outfity. Každý díl je samostatnou epizodou s rozuzlením. Zajímavější je ale oblouk celé první série, které pátrá po zmizelé 17-leté Marion. První dva 
díly trochu haprují, ale vydržte, překvapení na konci série za to stojí! Na Netflixu najdete už i druhou sérii, ocitli se tam obě naráz, ta z roku 2017 i ta 
z roku 2019. Seriál se stal fenoménem, který se snaží napodobit mnoho dalších autorů. Zajímavé je, že první sérii natočila a odvysílala francouzská 
televize, nešlo tedy o mezinárodní projekt a v samotné Francii se odvysílal bez většího diváckého zájmu. Pak ho ale začali kupovat další 
evropské televize a Amazon. Otázka „Kde se točila Zone Blanche?“ je teď na Googlu jednou z nejvyhledávanějších. Zjednoduším vám to: Jsou 
to Vogézy (Vosges), pohoří mezi Francií a Německem. Pravděpodobně jste tam nikdy nebyly, ale teď tam pojedete. Všichni tam teď pojedou...

TIP VYDAVATEĽA

AŇA OSTRIHOŇOVÁ, 
MAJITEĽKA 
VYDAVATEĽSTVA 
INAQUE
Keď som si pred dvomi rokmi 
náhodne na letisku kúpila knihu 
Nie si ako iné matky, myslela 
som si, že strávim príjemné 
dva týždne s memoármi 
nemeckej spisovateľky Angeliky 
Schrobsdorff venovanými 
jej matke. Knihu som však 
prečítala za tri dni a vedela 
som, že ju určite budem chcieť 
vydať. Nielen preto, že takmer 
každý človek, s ktorým sa 
Angelikinej matke skrížili cesty, 

by si zaslúžil podobnú päťstostranovú biografiu, ale najmä pre 
objektívnosť a nestrannosť, s akou opisuje medzivojnový Berlín, 
matkin bohémsky život, milencov a „ménage a trois“ (v ktorom žila 
s manželom - dramatikom Fritzom a svojou najlepšou priateľkou 
Enie), ale aj nástup Adolfa Hitlera k moci a druhú svetovú vojnu, 
ktorú s matkou prežili v bulharskej Sofii. Po dočítaní poslednej 
strany som mala chuť dozvedieť sa viac, zistiť, ako žila Angelika po 
vojne (je známe, že sa vydala za francúzskeho režiséra Claudea 
Lanzmanna) a najmä, aké knihy napísala. Preto sa nesmierne 
teším, že kniha práve vychádza v slovenskom preklade Paulíny 
Šedíkovej Čuhovej a že dokonca aj v Bratislave žijú ľudia, ktorí 
sa s Angelikou Schrobsdorff osobne poznali a môžu zvedavým 
čitateľom a čitateľkám povedať, čo všetko sa „stalo potom“.

NEPREHLI ADN ITE
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Allianz - Slovenská poisťovňa vďačí za svoju storočnú úspešnú 
históriu nielen zameraniu na aktuálne potreby trhu a jej 
klientov, ale aj aktívnemu využívaniu trhových príležitostí.

Výhody
Zriadenie Allianz Konta prináša klientom 
Allianz - Slovenskej poisťovne viacero výhod:
 ̂  Okamžitý prehľad o všetkých poistných zmluvách
 ̂  Možnosť jednoducho urobiť zmenu na aktuálnej poistnej zmluve 
 ̂  Online uzatvorenie poistenia kedykoľvek a kdekoľvek 
 ̂  Jednoduché a rýchle nahlásenie poistnej udalosti
 ̂  Sledovanie priebehu riešenia poistnej udalosti

Zriadiť si Allianz Konto je jednoduché
1. Na pobočke Allianz - SP alebo u finančného agenta 
treba podpísať Dohodu o elektronickej komunikácii
2. Na email klienta príde webová adresa Allianz Konta a identifikačný kód
3. Cez SMS príde jednorazové heslo
4. Prostredníctvom zaslaných prihlasovacích údajov sa klient 
prihlási do Allianz Konta na zaslanej webovej adrese a môže 
využívať všetky výhody nových digitálnych služieb

Ako trhový líder 
a trendsetter v oblasti 
technologických noviniek 
neustále investuje do 
vývoja moderných 
a inovatívnych služieb. 
Najnovšie verejnosti 
predstavila digitálne 
služby Allianz Konta. 
„Ide o ďalšie proklientske 
riešenie, ktoré prináša 

našim klientom jednoduchú, rýchlu a  transparentnú 
komunikáciu s našou poisťovňou. Vytvorením konta 
získava klient všetky dostupné digitálne služby Allianz - 
Slovenskej poisťovne na jednom mieste,“ vysvetľuje riaditeľ 
odboru market manažmentu Allianz - SP Jozef Kruppa.
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Vo vode 
je všetko 
pravdivé

september

Takto nejako vyzerá ponor pod 
hladinu mora, do obrovských 
hĺbok, očami našej jedinej 
profesionálnej freediverky Kataríny 
Linczényiovej. Svet pod hladinou 
morí a oceánov jej však otvoril 
cestu aj k ľudskej duši, rovnako 
tajomnej, záhadnej a z veľkej časti 

neprebádanej. Freediving sa vlastne stal inšpiráciou pre ďalšie oblasti 
a projekty, ktorým sa teraz venuje, rovnako tak pre aktivity v oblasti 

životného prostredia s nadáciou Veolia, s ktorou sa 
zameriava na dôležitú osvetovú činnosť a prednášky pre  
deti na školách. Zároveň sa venuje oblasti stres manažmentu, 
mentoringu vo firmách a vodnej relaxačnej terapii. 

MIAU Čo je vlastne freediving? 
Treba ho vnímať komplexne ako aktivitu, ktorá má svoju 
športovú časť - profesionálni freediveri tvrdo trénujú aj 
niekoľko hodín denne a zápolia medzi sebou vo vrcholových 
súťažiach, ako napríklad majstrovstvá sveta; ale freediving 

môže byť aj terapia. Terapia pre ľudí, ktorí sa snažia uvoľniť, 
nájsť stratenú fyzickú aj psychickú rovnováhu a ktorí sa 
chcú naučiť koncentrácii. Terapia, ktorej sa venujem vo 
vode, pomáha ľuďom so zvládaním chronického stresu, ale 
aj s posttraumatickou poruchou a v neposlednom rade je 
cestou k sebapoznaniu a sebarozvíjaniu. A je tu ešte ďalší 
aspekt - rekreačný freediving umožňuje ľuďom spoznávať 
zblízka náš ekosystém, umožňuje vidieť podmorský svet, jeho 
obyvateľov a krásy, hoci sa ponoríme len do 10 - 20-metrovej 
hĺbky. To všetko ma na freedivingu baví. 

 Katarína
 Linczényiová
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„Moje srdce začne biť pomalšie, krv sa presunie z rúk a nôh 
do orgánov, ktoré bez kyslíka nevydržia a ja necítim žiadnu 
potrebu sa nadýchnuť. Vo vode je stále menej svetla, akoby 
sa stmievalo a ja kopem smerom do hĺbky. Môj voľný pád sa 
zrýchľuje, voda je stále chladnejšia, oči sú zatvorené a hruď 
otvorená. Som k svojmu telu veľmi nežná. Cítim všetko, čo sa 
deje v ňom aj okolo. Nekritizujem to, ale akceptujem. Neexistuje 
zlé alebo dobré, včera ani zajtra. Prežívam moment a to je na 
tom krásne.“
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Kolekcia jeseň zima od Luisy Spagnoli je symbolom metropolitného štýlu. Hlavnou črtou novej kolekcie je škótsky tartan 
v rôznych materiáloch a farbách. Objavte kreativitu vďaka odvážnym kombináciám materiálov , farieb a rôznych vrstiev, 

ktoré sa hrajú ženskou formou a vtipnou sofistikovanosťou v butiku Luisa Spagnoli Eurovea Bratislava. 

NÁ

j Luisy Spagnoli je symbolom metropolitného štýlu. Hlavn
v rôznych materiáloch a farbách. Objavte kreativitu vďaka odvážnym kombináciám materiálov , farieb a rôznych vr

ktoré sa hrajú ženskou formou a vtipnou sofistikovanosťou v butiku Luisa Spagnoli Eurovea Bratislava. 
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  1. Spoločenské flitrové šaty, Luisa Spagnoli
  2. Spoločenské flitrové šaty, Luisa Spagnoli
  3. Flitrová baretka, Luisa Spagnoli
  4. Vyšívaný top so štrasom a flitrami, Luisa Spagnoli
  5. Plesová štóla, Luisa Spagnoli
  6. Bižutéria náušnice, Luisa Spagnoli
  7. Bižutéria náušnice, Luisa Spagnoli
  8. Plisovaná zlatá sukňa, Luisa Spagnoli
  9. Zamatová listová kabelka, Luisa Spagnoli
10. Spoločenská korálková kabelka, Luisa Spagnoli
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KOZMETIKA 

Keď sa CHANEL rozhodne osláviť najkrajšie sviatky 
v roku, tak to musí byť vo veľkom štýle. Tri ikonické 100 ml 
vône N°5 Eau de Parfum, N°5 L’ Eau a Coco Mademoiselle Eau 
de Parfum sú hlavnými aktérmi darčekových kaziet v podobe 
divadielka, ktoré vás vtiahne do sveta mágie Chanel.  

 BOURJOIS uvádza novú paletku očných 
tieňov Beau Regard 4-in1 Eye Palette. Nájdete v nej 
trblietavé i matné očné tiene, podkladovú bázu na 
viečka, rozjasňovač a linku. Navyše obojstranný 
aplikátor a integrované zrkadielko. Skrátka, produkt, 
ktorý je must have pre vašu kozmetickú taštičku.

Tuberóza je očarujúci kvet, sýty 
a mnohotvárny. Vôňa Tubereuse Mystique 
od BVLGARI Splendida ponúka 

krémový podpis 
so zvýrazneným 
mliečnym aspektom, 
ktorý jej prepožičiava 
ušľachtilosť. Živočíšny 
kvetinový charakter 
prispieva k intenzite 
vône, zatiaľ čo púdrový 
aspekt poskytuje 
vôni intenzívny 
a zmyselný charakter.

Zdravý spánok je veľmi dôležitý pre celkový komfort, a tiež pre 
krásu pleti. Výživný 5 Secrets Night Cream od DECLARÉ 
kombinuje päticu rastlinných extraktov - medovku, levanduľu, 
harmanček, šalviu, ľubovník - s aromatickými olejmi z 
levandule a kvetu pomarančovníka. Vďaka tomu poskytuje 
pleti úžasné uvoľnenie, intenzívnu hydratáciu a osvieženie. 

Púdrová lícenka Space Attraction Blush od NAJ OLEARI v okamihu 
rozjasňuje pleť pomocou trblietavých odrážajúcich častíc. Vláčna krémová textúra 
kombinuje esenciu farby a čistotu svetla pre delikátne zvýraznenie čŕt tváre a 
závoj bezchybnej pleti. Vyrobená exkluzívnou technológiou, ktorá kombinuje hru 
svetla a tieňa s ľahkosťou púdrovej textúry a hodvábnou priľnavosťou krému.
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Všetky uvedené výrobky sú dostupné v aktuálnom vianočnom katalógu a na webe www.avon.sk či u vašej AVON Lady/Gentlemana.

A
vo

n

   VIANOCE  S PUNCOM 
 LUXUSU PODĽA DARY ROLINS

 LESK DIAMANTOV 
Ktorej žene by nezažiarili oči pri pohľade na šperk s diamantom? Elegantný 
strieborný diamantový prsteň Farrah s ródiovou úpravou vyniká vďaka 
prírodnému diamantu. Bonusom je luxusná čierna darčeková krabička. 
Dokonale s k nemu hodí náhrdelník Cordell, ktorého zirkón vyzerá takmer 
ako ozajstný diamant, má vlastné brúsenie, čistotu, farbu a karáty.

KRÁSA

 PREVOŇANÝ
 DOMOV
Obľúbenú vôňu Little Black Dress 
teraz dostanete už aj vo forme vône 
do bytu a je skvelým tipom na 
darček pre každého člena rodiny. 
Set obsahuje difuzér a dve vonné 
sviečky, ktoré pozdvihnú interiér 
a vnesú do miestnosti eleganciu.
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KRÁSA

 LUXUSNÁ  
 STAROSTLIVOSŤ 
Set Mission Eclat predstavuje dokonalý darček 
p re každú ženu, ktorá dbá na zachovanie 
svojej prirodzenej krásy. Čistiaca pleťová pena 
s ružovou vodou odstráni líčenie i nečistoty. 
Hydratačná pleťová emulzia poskytuje 
pleti dlhotrvajúcu vyživujúcu hydratáciu. 
Koncentrované pleťové sérum ľahko preniká do 
vrstiev pleti, vyživuje, zjemní a dodá pružnosť. 
Pleťový krém na deň a noc obnovuje perfektný 
vzhľad pleti a zanecháva na nej neviditeľný 

film, ktorý v pleti účinne udržiava všetky aktívne zložky z predchádzajúcich krokov. Krém 
na oblasť očného okolia a pier je pomyselnou bodkou, keďže redukuje vzhľad jemných línií. 

 Keď darčeky, tak dvakrát. Keď radosť, tak nekonečná. Tohtoročné vianočné heslo AVONu je 
skutočne výstižné. Dara Rolins má pre vás hneď niekoľko tipov na darčeky, ktorými môžete 
potešiť vašich najbližších. 

VÔŇA 
OSLAVUJÚCA 
ŽENSKOSŤ
Exkluzívny voňavý dámsky set 
Encanto Alluring zosobňuje absolútnu 
ženskosť. Dokonalá starostlivosť 
rozmazná nielen telo, ale je 
pôžitkom aj pre zmysly. Zvodná 
orientálno-kvetinová vôňa s tónmi 
šťavnatej hrušky, kvetom bavlny 
a sladkým základom z vanilky 
je ako stvorená pre ženy, ktoré 
chcú byť neprehliadnuteľné.
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HUDBA

 Keď v roku 1994 prišla malá Ashley 
Nicolette Frangipane na svet, jej 
rodičia mali oveľa menej rokov, ako 
má teraz ona sama. Otec predával 
autá a miloval otvorených ľudí, 
mama bola z iného cesta: jej telo 
zdobili tetovania a pírsingy a 
povaha kvôli bipolárnej poruche jej 

kolísala ako na húsenkovej dráhe. Vo fáze činorodosti však bola kreatívna, 
slobodná a k deťom mimoriadne láskavá. Rodina žila veľmi skromne, 
peňazí nemali nazvyš, bývali teda lacno - v bytoch po celom New Jersey. 

Sťahovali sa zakaždým, keď sa niekde objavilo 
ešte lacnejšie bývanie. Malá Ashley si ani 
nestihla získať priateľov, pretože rodičia, 
dvaja bratia i ona stále balili kufre a menili 
vzduch. Počas tínedžerských čias chodila 
do šiestich rôznych škôl, nikde nezapadla, 
nikde neohúrila (tobôž nie učením) a neraz sa 
ako tuláčka, čo prišla kto vie skadiaľ, stávala 
obeťou detskej šikany. V jej tele koloval mix 

Mám cez dvadsať, ale cítim sa na 
štyridsať. Mladí, s ktorými som vyrastala, 
končia školy a rozdávajú si to v kúpeľniach 
do trojky, zatiaľ čo ja som si svojou fázou 
sexuálneho, drogového a existenciálneho 
zmätku prešla už v sedemnástich... 



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@stonline.sk
Cena výtlačku     2,90 eur
Periodicita                 mesačník
Tlačený náklad   16.000 ks
Formát     222 mm x 275 mm 
Papier     obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE FINE
Povrchová úprava obálky   UV lak
Počet strán celkom   132
Väzba      V - 2
Farebnosť     plná farba (4 + 4)
Separácie     CMYK
Raster vnútro     60 liniek / cm
Raster obálka     70 liniek / cm
Uhly rastrov     nastavenie pre ofset
Distribúcia    Mediaprint Kapa, súkromní distribútori

 PARAMETRE PODKLADOV PRE INZERCIU
1. Len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. V dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK, 
s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 - 300 DPI.
4. Na e-mail: miaugrafika@mediage.sk do veľkosti 10 MB.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického 
nátlačku.
6. Rozmery inzercie:
2/1             444 x 275 mm
1/1             222 x 275 mm
na výšku 1/2             104 x 275 mm
na šírku 1/2            222 x 135 mm
na výšku 1/3            70 x 275 mm
na šírku 1/3            222 x 98 mm
na výšku 1/4            56 x 275 mm
na šírku 1/4            222 x 77 mm
(+4 mm spadávka)

Titul MIAU                                   dodanie podkladov            expedícia časopisu
MIAU   02 / 2020                          24.01. pi           03.02. po
MIAU   03 / 2020   21.02. pi           03.03. ut
MIAU   04 / 2020   23.03. po           03.04. pi
MIAU   05 / 2020   23.04. št            04.05. po
MIAU   06 / 2020   22.05. pi           03.06. st

Titul MIAU                               deadliny pre podklady            expedícia časopisu
MIAU  7- 8 / 2020                    23.06. ut                          02.07. št
MIAU   09 / 2020                     21.08. pi                          03.09. št
MIAU   10 / 2020                     23.09. st                          02.10. pi 
MIAU   11 / 2020                     23.10. pi                          03.11. ut
MIAU   12 / 2020                     23.11. po                          02.12. st 

HARMONOGRAMY PRE ROK 2020                              VYDAVATEĽSTVO MEDIAGE / MIAU


