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ocenený 12 x titulom ZL ATÁ PEČAŤ za excelentnú kvalitu
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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

VECI
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Zámerne „suchárska“dizajnérska štylistika môže 
zvádzať k povrchnému zamietnutiu. Nenechajte sa však 
pomýliť: vaše hodnotenie banálneho, nudného alebo 
nezaujímavého môže byť iba zdanlivé a skutočnosť 
oveľa bohatšia. Zámerne všedný dizajn prvotriednej 
kvality skrýva pozvanie na objavovanie jemných nuáns 
excelentného remesla, strihovej prepracovanosti, tvarovej 
harmónie či ušľachtilosti použitých materiálov. 
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            Kolekcia ready-to-wear 
               z jari 2020 od známej 
                   britskej „suchárky“  
           MARGARET HOWELL.
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01 Hranatá váza Millenium 
z produkcie IVV kombinuje 
okrovú vrstvu s čírou sklovinou. 
02 Radiátor Step-by-Step 
od TUBES zložený zo 
zvislých pásov lakovaných 
v rôznych odtieňoch.
03 Stolička Jig zo švédskej 
dielne MASSPRODUCTIONS 
má kontúry vykreslené 
tenkou oceľou.
04 Dizajn stola Pascal  
od PORRO plynie v prostých,  
a predsa rafinovaných líniách.
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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

Volali ho Cisár 
módy, Maestro 

módy, Pápež módy. 
A hoci jeho odchod 

z módneho sveta 
rozplakal tisícky ľudí,  

sú presvedčení, že  
Karl zariadil, že sa  
v nebi nosí haute 

couture. 
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 majster elegancie

Karl Lagerfeld bol zosobnením elegancie a 
dobrého štýlu. Ako v živote, tak aj v móde. 
Rebeloval proti malomeštiackym a snobským 
konvenciám. Keď sa na nejakej udalosti očakával 
čierny outfit, on sa objavil v zlatej ligotavej 
bunde. Jeho kariéra sa s odstupom času javí 
ako prechádzka ružovou záhradou. Prišiel, 
videl, urobil, zvíťazil. Za tým však boli hodiny 
práce, celé dni a noci driny. Bol perfekcionista 
s typicky nemeckým zmyslom pre dokonalosť. 

Punktičkár v pravom zmysle slova. Držal sa vety, ktorú mu často hovorievala matka: 
„Chuť prichádza s jedlom a nápady s prácou.“ Kým jeho francúzskych kolegov občas 

marec

Vždy, keď sa na 
filmovom orbite 

objaví nová hviezda 
a navyše, keď ide o 

dieťa slávnych rodičov, 
začne sa všeobecné 

špekulovanie. Čo 
zdedila po rodičoch? 
Démonov po otcovi? 

Flirtovanie po matke? 
No, zdá sa, že dieťa 

lásky zo vzťahu Vanessy 
Paradis, ktorú si Francúzi 

pestujú ako národný 
poklad od chvíle, keď 
svojím štrnásťročným 

hláskom naspievala hit 
Joe le Taxi a Johnnyho 

Deppa, ktorý to rozbehol 
s Nožnicovorukým 

Edwardom, má zatiaľ 
všetky tromfy v rukách. 
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Keď sa na ňu bližšie pozrieme, nie je 
to žiadna výnimočná krásavica. 
Na sochu Marianne by ju asi nikdy 
nenavrhli. Lebo na rozdiel od Brigitte 
Bardot, Catherine Deneuve či Laeticie 

Casta je tak trošku nesúmerná. Môžu za to indiánske gény, ktoré má po otcovi, 
ale práve v tom spočíva jej pôvab. Kým uzrela svetlo sveta, udiali sa nasledovné 
veci. Príbeh lásky Vanessy a Johnnyho sa začal v Los Angeles, v bare Viper Room 
na Sunset Boulevard niekedy v roku 1993, keď Johnny spoluvlastnil tento rockový 

undergroundový klubu. Ona tam vtedy prišla s 
Lennym Kravitzom, s ktorým v tom čase tvorili 
pár a on v sprievode Kate Moss. Vanessa vo 
svojich memoároch na túto chvíľu spomína ako 
na okamih, ktorý sa zažíva len veľmi vzácne a 
iba niekoľkokrát za život. V tom bare, kde sa dal 
dym krájať a hudba bola taká hlučná, že nikto 
nikoho nepočul, stačil pohľad očí, dotyk dlaní a 
Vanessa sa zaľúbila. Na prvý pohľad. Osudovo. 

Lily-Rose
Depp
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
magazín MIAU pri tvorbe obsahu reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje 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 overená informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej provenienciePRÁVE 
  V PREDAJI!



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 2021
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
0,17 eur
0,06 eur
0,19 eur

occhio.de/mito
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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 SUPERSPORT CHRONO.
A ROBUST AND SPORTY SWISS MADE CHRONOGRAPH.

TISSOT Supersport Chrono 222 x 275 mm.indd   101 29. 10. 2020   22:10:59
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NÁKUPY

Značkové oblečenie Luisa Spagnoli dostanete v rovnomennej predajni v nákupnom centre Eurovea v Bratislave
a na Železnej ulici 16 v Prahe, www.lamio.sk
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nádherná
 a ženská

1. Sveter so vzorom 
„kohútia stopa“, 
Luisa Spagnoli

2. Maxi šaty a kožená maxi 
kabelka, Luisa Spagnoli

3. Klobúk, Luisa Spagnoli
4. Maxi kabát, Luisa Spagnoli
5. Maxi kabát, Luisa Spagnoli

6. Ležérny kabát, Luisa Spagnoli
7. Kožená kabelka  

s hadím vzorom, Luisa Spagnoli 
8. Kožené čižmy, Luisa Spagnoli

8
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KOZMETIKA 

december

Sí Passione 
Intense od 

GIORGIO 
ARMANI 

je nezabudnuteľná 
elegantná kvetinová 

kompozícia, ktorú 
umocňujú živé tóny 

dreva a pižma. 
Ikonickou vôňou 

je inšpirovaná 
aj tohtoročná 

vianočná kampaň 
Armani v hlavnej 
úlohe s globálnou 

ambasádorkou 
značky, oscarovou 

herečkou 
Cate Blanchett.   

So značkou AVON si vytvoríte jednoduché denné 
líčenie pomocou palety zlatistých očných tieňov, 
v ktorej nájdete až štyri druhy tieňov: matný, trblietavý, 
kovový a lesklý finish. Pre večerné líčenie doplňte 
dlhotrvácny ľahký rúž Power Stay, ktorý zabezpečí 
dokonalý vzhľad bez rozmazávania až na 10 hodín. 

Nová kompozícia vône 
Éclat d’Arpège Sheer od 
LANVIN je rovnako 
oslnivá a žiarivá ako jej 
predchodkyne. Evokuje 
bublinu lásky - rozruch, aký 
zamilovaný pár spôsobuje 
v mysliach prihliadajúcich 
sa a okolitého sveta.  

Striebro symbolizuje ženu, 
mesiac, vodu a plodnosť. Má silu 

priťahovať pozitívne energie. Ako 
druh magického zrkadla odráža 

a zväčšuje večnú prítomnosť. 
Práve preto sa nová dámska vôňa 

LAURA BIAGIOTTI 
Forever Touche d’Argent opiera 

o výnimočnú ženskú schopnosť 
dať zmysel nekonečna každému 

druhu lásky. Vôňa odhaľuje 
príťažlivú auru, ktorú si každá žena 

tajne pestuje vo svojom vnútri.

Pružné, oddelené riasy 
bez zaťaženia a zloženie 
obohatené o ošetrujúci 
šípkový olej a minerálne 
pigmenty, to je ikonická 
objemová riasenka od  
 MAYBELLINE 
New York Lash Sensational 
Roses v limitovanom obale 
inšpirovanom ružami.

KOZMETIKA december vyber.indd   56 29. 11. 2020   11:04:19
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1. Dobré spôsoby sú podľa vás  
návod na dobrý život. Na akých pilieroch stoja?
Na čestnosti, spoľahlivosti a úcte. Čestnosť vnímam v zmysle 
toho, ako „čistý“ je človek v jeho vlastných úmysloch, teda 

že úmyselne neklame a nerobí zlo. Spoľahlivosť 
je to, keď viem, že môžem niekomu veriť a robím 
všetko pre to, aby ľudia mohli veriť mne. A do 
tretice je to úcta - k inému človeku, k integrite 

Snažím sa žiť v prítomnom okamihu  

Katarína 
Strýčková

Vie, kedy je vhodné vystrúhať pukerlík pred kráľovnou, aký 
outfit sa hodí na inauguráciu prezidentky aj ako sa vyhnúť faux 

pas pri zasadacom poriadku. Odborníčka na diplomatický 
protokol a etiketu Katarína Strýčková má v pracovnom portfóliu 

pestrú zbierku skúseností - od šéfovania protokolu NR SR, 
koordináciu návštevy britských princov aj kráľovnej Alžbety 
II, až po prezidentské inaugurácie. Keď je však reč o etikete, 
správne použitie vidličiek nestavia na piedestál, za oveľa 
dôležitejšie považuje slušnosť a čestné, úctivé a spoľahlivé 

medziľudské vzťahy. Hoci vyštudovala žurnalistiku, politológiu 
a medzinárodné vzťahy, viac ako o poučky zo skrípt sa pri 
práci opiera o cit a takt. Popri protokole sa stíha venovať aj 
občianskemu združeniu Klub železných matiek a silným 

hrdinkám, ktoré zviditeľňuje v inšpiratívnom  
podcaste V ženskom rode.
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evergreen 
zo Zeleného 

domu

PORTRÉT

december

Občas to na nás doľahne. Chceli 
by sme zastaviť čas a zaradiť 
spiatočku do detstva. Žiť 
trochu pomalšie, radostnejšie. 
Iste, asi nás už nedostane do 
vytrženia kytica lúčnych kvetov 
a nezbláznime sa z dokonalosti 

18
snehovej vločky, no občas nás to prikvačí. Príde večer, 
vypneme telku, zapálime sviečku a zahľadíme sa 
na knihy na polici. Niekde vzadu tam určite bude aj 
Anna zo Zeleného domu, náš dievčenský bestseller. 
Oprášime starú obálku, otvoríme zažltnuté listy 
a vybavíme si chvíle, keď sme knihu potajomky 
čítali pod školskou lavicou. Anna bola naša hrdinka. 

Kniha Anna zo Zeleného domu vyšla 
po prvýkrát v roku 1908. Má nám ešte čo 
povedať? Neznejú Annine vzletné vety typu 
„Nemôžem jesť, keď som na dne zúfalstva,“ 
dnešným deťom až príliš dramaticky 
a archaicky? A predsa príbeh siroty 
s ryšavými vlasmi a rozlietanou fantáziou 
dáva stále o sebe vedieť. Naposledy 
v netflixovskom seriáli Anne with an E. Zdá 
sa, že niečo na tej Anne predsa len bude... 
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sa v miskách a na tanieroch servírujú v najrôznejších 
veľkostiach, tvaroch a príchutiach. Všetky však spája 
jediné - ide o skutočné comfort food, vhodné na obed, 
večeru a v niektorých krajinách dokonca i na raňajky.

 Empanadas
Ak by sme chceli zrátať, koľko variácií na toto 
„pečivo“ plnené poväčšine mäsovou plnkou na 
svete existuje, asi by sme sa výsledného čísla 

Empanadas, 
enchiladas, 
dim-sum, 
gyoza alebo 
naše pirohy sú 
ako dokonalé 
prekvapenie. 
Ako darček, 
ktorý si užijete 
až vtedy, keď 
ho „rozbalíte“. 
Alebo presnejšie 
- ochutnáte. 

Nie je to nič prevratné a ani 
moderné. Neobjavili sme Ameriku, 
keď sa rozplývame nad jedlami, 
ktoré sú naoko jednoduché 
(cesto + plnka) a ktoré sa navyše 

vyskytujú v takmer každej tradičnej kuchyni sveta. Od latinskoamerických 
empanadas a talianskych raviol cez ázijské jarné rolky, gruzínske chinkali, 
ruské pelmene, turecké manti či čínske dim sum alebo bao až po americké 
dumplings, mongolské buuz alebo naše pirohy - ide o obľúbené jedlá, ktoré 

 E M P A N A D A S

Zabalené
do cesta
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NEPREHLI ADNITE

   OPÄŤ SKVELÉ TELEVÍZNE PONDELKY 

  DANA KLEINERT, DIZAJNÉRKA, 
ZAKLADATEĽKA SLOVAK 
FASHION COUNCIL
 RTVS spravila parádny počin! Podporila 
a vysiela dokumentárnu sériu Ikony. Je to 
absolútne skvelý projekt, séria o slovenských 
architektoch 20. storočia a ich významných 
dielach. Už prvý diel ma celkom uchvátil, 
a to nielen tým, že v ňom šlo o môjho deda, 
architekta Dušana Kuzmu, ale najmä formou 
a obsahom spracovania! Nádherné zábery, 
inovatívny pohľad na už klasické alebo 
zabudnuté diela, pôvodná hudba, ktorú 
vytvoril Stroon, archívne zábery a rozhovory... 

Skrátka, konečne super dokument! Už teraz sa teším na ďalších architektov a verím, že aj architektky. Pri Ikonách si naplno uvedomíme, 
aká komplexná a zložitá je kvalitná architektúra, kam až presahuje, nad čím sa autori zamýšľajú, aby projekt fungoval, aké súvislosti musia 
vidieť, ako nazerajú na verejný priestor, a to nielen vo vzťahu k ich dielam. Fascinuje ma, ako veľmi súčasné sú ich názory a postoje. 
Ikony je môj top objav týchto mesiacov a veľmi som vďačná ich tvorcom, že sa na to dali a robia to takto kvalitne.

 DIVADELNÉ PREMIÉRY

ZUZANA BOSÁ, ČASOPIS MIAU
Hriech / Její pastorkyňa, dve drámy z dielne dvoch autorov, J. G. Tajovského a českej 
autorky Gabriely Preissovej, prinášajú dva rôzne pohľady na tému „zakázanej“ vášne, 
ženskej túžby a nevery na prelome minulých storočí v konzervatívnom prostredí vidieka. 
Eva (hlavná hrdinka Hriechu) počas neprítomnosti manžela (odišiel za prácou do Ameriky) 
podľahne mladému nezodpovednému Janovi a čaká s ním dieťa. Evin muž sa po návrate 
dozvedá pravdu, no nakoniec sa im manželstvo a spoločný život podarí zachrániť. 
Protipólom šťastného konca sa stáva príbeh mladej Jenufy (Její pastorkyňa), ktorá strávi 

noc s mužom. Keď otehotnie, odmietne 
sa s ňou oženiť a jej osud končí tragicky. 
Nadčasovú problematiku neplánovaných detí, 
ľahostajnosti mužov voči ženám či neférové 
pranierovanie zo strany „tradičnej“ dedinskej 
spoločnosti premiérujú špičkoví herci v 
zostave Eva Vica Kerekes, Tomáš Maštalír, 
Gabriela Dzúriková, Anežka Petrová, Roman 
Poláčik a ďalší v réžii Matúša Bachynca na 
doskách bratislavskej Činohry SND.

 ČÍTAME S DEŤMI/A DEŤOM

PETER MICHALÍK,  
 VYDAVATEĽSTVO MONOKEL
Matematika zrejme nepatrí medzi 
najobľúbenejšie školské predmety, no kto 
povedal, že sa počty nedajú naučiť aj hravou 
formou? Jednu z ciest, ako to zvládnuť, ukazuje 
knižka Všetci spolu rátame nórskej autorky 
Kristin Koskifte, ktorá prostredníctvom 
veselých farebných ilustrovaných postáv 
pomáha osvojiť si čísla od jedna až po sedem 
miliárd osemsto miliónov - toľko je totiž 
v súčasnosti na Zemi ľudí. A táto knižka je práve 
tak o číslach, ako aj o ľuďoch. Každá strana 
ukrýva nielen scénu s určitým počtom postáv 
v rozličných situáciách a pri rozličných úkonoch, 
ale najmä príbehy, ktoré sa s nimi odohrávajú 
naprieč celou knihou a ktoré treba často 
priam až detektívnym spôsobom odhaľovať. 
V konečnom dôsledku však nejde ani tak o to, 
aby sme rátali, ale najmä, aby sme rátali so 
sebou navzájom, pretože také množstvo ľudí, s 
vlastnými charaktermi, príbehmi a osudmi, spolu 
môže spokojne žiť, len ak k sebe budú pozorní a 
tolerantní. O tom, že na každom z nás záleží, je aj 
autorská knižka František z kompostu od Simony 
Čechovej, dojímavý príbeh o dážďovke, ktorú 
trápi, že na rozdiel od iných obyvateľov záhrady 
nie je nijak užitočná: nemá silu, aby prenášala 
konáriky a stavala domčeky ako mravec, starala 
sa o kvety ako lienka, ani trilkovala ako svrček. 
Jedného dňa však predsa len zistí, že je v 

niečom výnimočná 
a nenahraditeľná. 
Každý totiž máme 
svoje miesto na 
tejto Zemi, aj keď 
sa občas cítime 
bezvýznamne, 
ako taká 
malá, zdanlivo 
nepotrebná 
dážďovka.

INSTATIPY

ZUZANA FAJTA 
Z PRIESTORU 
SÚČASNEJ KULTÚRY 
NÁDVORIE V TRNAVE
Už od mala som mala záľ ubu 
v krásnych veciach a písaní. 
Inšpiráciu preto hľ adám najmä 
v č asopisoch alebo na cestách 
s fotoaparátom v rukách. Dlhé 
roky som sa venovala blogovaniu, 
no dnes už stojím, okrem iného, 

len v pozícii šéfredaktorky nášho Magazínu Nádvorie. Vo voľnom čase však stále občas 
„blogujem“ na svojom súkromnom účte @zuzana_fajta, kde opisujem svoje cestovateľské 
zážitky a vyznávam sa z lásky k modernej architektúre. A práve podobný obsah ma 
láka aj u iných. Na jednej strane zbožňujem farby, ktoré vo svojom prístupe k móde 
dokonale kombinujú nórska influencerka @marianne_theodorsen či Švédka Pernille 
Rosenkilde @prosenkilde - ich odvahu by som často chcela mať; na strane druhej ma 
baví aj Lizzy zo @shotfromthestreet - jej nenútená elegancia a londýnsky život. Krásne 
interiérové kúsky chodím obdivovať k mojej kamarátke Aničke a jej značke @renove.sk, 
ktorá sa venuje renovácii najmä československého dizajnu. No, a ak mám zlý deň, otvorím 
@subwaycreatures a nestačím sa čudovať. To, čo vypľúva (väčšinou) newyorské metro je zlato!
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Dušan Kuzma: Pamätník SNP v Banskej Bystrici
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MAL̄    PRÍBEH

 Koniec vodníkov, zdá sa, ešte nenastal. Napríklad taká 
 Lucie Drlíková bežne pracuje pod hladinou. Nebolo by 
 to až také výnimočné, ak by sa neživila ako fotografka...

Lucie Drlíková
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 Vôňa fotokomory
Absolútne najúspešnejšia autorka 
súťaže Nikon kalendár v celej jej 
11-ročnej histórii už ako malá často 
trávila čas v domácej fotokomore, kam 
ju aj s bratom so sebou brával otec: 
„Milovala som to - všetky tie ustaľovače, 
vývojky, tú vôňu...“ Keď vyrástla, jej 
profesijná kariéra sa začala na pozícii 

Na rozdiel od karlovarského rodáka Georga 
Karbusa, ktorý sa stal ambasádorom značky 
Nikon už vlani a zaoberá sa prevažne 
dokumentovaním morskej fauny sotva 
„nahovoriteľnej“ na nejaký umelecký 
koncept, sa Lucie Drlíková venuje aranžovanej 
podvodnej fotografii. Vskutku netuctový žáner 
sa stal jej životnou náplňou: robí to často, 
s plným nasadením a obrovskou vášňou.

 VÝBAVA LUCIE DRLÍKOVEJ
Fotoaparáty: Nikon D810; Nikon D4; Nikon Z 6; Nikon Z 7
Objektívy: AF-S Nikkor 17–35 mm f/2,8D ED-IF; AF-S Nikkor 85 mm 
f/1,4G ED; Nikkor Z 24–70 mm f/2,8 S; Nikkor Z 35 mm f/1,8 S

INTERVIEW Drlikova MIAU_apríl 2020.indd   76 26. 3. 2020   20:32:08
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HUDBA

 Tri percentá írskej krvi, päť percent škótskej, 
pár  kvapiek škandinávskej a zvyšná je anglická.  

Takáto zmes preteká žilami speváčky, ktorá sa 
narodila ako Anne-Marie Rose Nicholson. 

september
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Vraj je príliš uvravená, ale treba povedať, že 
nerozpráva do vetra. Vraj má nákazlivý smiech, 
ktorý chce každý počúvať stále dokola. Vraj miluje 
slovo láska a jeho význam dokonale pozná, lebo 
vyrastala v láskavom rodinnom prostredí. Vraj 
je neskutočne ľudská, a pritom je hviezdou prvej 
veľkosti. A vraj jej koncerty, kde sa pod pódiom 
tlačí hockedy aj osemdesiattisíc ľudí, budia dojem 
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 Taliansko. 
Čo sa vám vynorí v mysli pri 

predstave tejto nádhernej 
krajiny? Skvelé víno, lahodné 

jedlo, dokonalé pláže... 
a, samozrejme, kvalitné 

oblečenie. To sú veci, pre ktoré 
Taliansko tak milujeme. 

 Lamio

  1.  Náramky, Coccinelle
  2.  Kožená kabelka, Coccinelle
  3. Tunikové šaty, Luisa Spagnoli
  4. Letné topánky, Tosca Blu
  5. Nohavicový kostým, kabelka, Luisa Spagnoli
  6. Blúzka a sukňa, Luisa Spagnoli
  7. Kabelka , Coccinelle
  8. Slnečné okuliare, Luisa Spagnoli
  9. Safari sako, Luisa Spagnoli
10.  Vychádzková obuv, Tosca Blu
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Myslíte si, že história je fádna a nudná? 
Prečítajte si náš „historický bulvár“, 

možno zmeníte názor. 

SENZAČNÉ 
HISTORKY 

SLÁVNYCH

október

Anne Hathaway: Shakespeare svojej manželke po smrti zanechal... Posteľ.

Keď sa vám narodí dievčatko, ktoré bude niesť priezvisko 
Hathaway a vy ste (teda aspoň jeden z vás) rodičia s hereckými 
ambíciami, milovníci Shakespeara, čo urobíte? Nie, takú 
príležitosť si určite nenecháte ujsť - dať svojej dcére do vienka 
krstné meno Anne, a tým aj príležitosť, aby ho preslávila po 
druhý raz, keď sa z nej raz stane (po mame) herečka. 
Kým dnes 38-ročná Anne Hathaway úspešne napreduje vo svojej 
filmovej kariére, jej menovkyňa z konca 16. storočia urobila dieru 
do sveta len ako kohosi manželka. Jej meno však pretrvalo do 
dnešných dní, takže onen ktosi musel byť Ktosi. A ktosi kdesi... 
nebol to nik iný ako najslávnejší spisovateľ všetkých čias, sám 
veľký bard William Shakespeare. Áno, žena menom Anne 
Hathaway bola zákonná (a jediná) manželka alžbetínskeho 
dramatika. Čo o nej vieme? Veľmi málo. A vedieť málo znamená 

veľa sa dohadovať, 
fabulovať, špekulovať. Iste 
však vieme, že Anne 
bola od svojho manžela 
staršia o osem rokov.
Willy mal iba osemnásť, 
ona dvadsaťšesť, keď sa 
tí dvaja pobrali k oltáru. 
On, podľa niektorých 
životopiscov, k nemu 
kráčal váhavo a s nevôľou, 
jeho nastávajúca bola 
totiž tehotná, tak čo iné 
chalaniskovi ostávalo, 
ako si ju vziať? Podľa 
iných historikov to bolo 
úplne naopak a William 
k oltáru Anne priam 
dostrkal - mladá žena 
totiž bola to, čomu sa 
ešte i dnes hovorí „dobrá 
partia“. Shakespearova 
rodina čelila finančným 
problémom, takže 
nevestino veno padlo 
mimoriadne vhod. Ako 
to bolo naozaj, nevedno, 
ale podľa cirkevných 
záznamov sa Anne stala 
Williamovou manželkou 
v roku 1582. A zostala ňou 

dlhých 34 rokov, až do mužovej smrti. 
Anne sa narodila v malej dedinke 
Shottery neďaleko Stratfordu nad 
Avonom, rodiska jej budúceho manžela. 
S Williamom sa zobrali trochu narýchlo, 
že prečo, to vieme vyvodiť z dátumu 
narodenia ich dcéry, ktorá prišla na svet 
šesť mesiacov po svadbe. Po dvoch 
rokoch sa im narodili dvojčatá Hamnet 
a Judith. A potom Shakespeare zdrhol 
do Londýna a s manželkou sa vídal 
veľmi sporadicky. Aké teda mohlo byť 
ich manželstvo? Asi nič moc, túžba po 
vzdialenej manželke či ospevovanie 
manželskej lásky nerezonuje 
v žiadnom zo Shakespearových 
sonetov, nezachovala sa ani nijaká 
korešpondencia medzi manželmi, a to 
z dôvodu, že Anne bola podľa všetkého 
negramotná, ale... Keď pár rokov pred 
smrťou Shakespeare opustil Londýn, 
vrátil sa do Stratfordu ku svojej žene. 
A že si ju vážil, o tom svedčí i jeho závet. 
V ňom jej odkázal - citujeme: „druhú 
najlepšiu posteľ“. Áno, čítate dobre, ale 
zdržte sa, vec vysvetlíme! Tak to vtedy 
chodilo, zariadenie domu dedili vdovy 
po zosnulých manželoch, nábytok 
bol nákladnou investíciou, prechádzal 
z generácie na generáciu a ako 

HISTORKY_oktober.indd   96 27. 9. 2020   5:04:28
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Švajčiarska značka Juvena sa od roku 1954 považuje 
za priekopníka vo výskume starostlivosti o pleť a experta 
v oblasti omladzujúcej kozmetiky. Názov Juvena, 
pochádzajúci z latinského juvenalis (mladosť), je víziou 
a záväzkom zároveň. Juvena je značka žien, ktoré 
vedia, že čas sú skúsenosti a skúsenosti formujú ich 
charakter. Vedia tiež, že mladistvé vyžarovanie nezávisí 
len od vzhľadu, ale najmä od životného postoja. 

  PRE ŽENY, KTORÝCH 
ČAS JE TERAZ 

Ak je vaša pleť obzvlášť smädná a potrebuje zvýšiť podiel hydratácie, ošetrite ju s esenciou JUVENA 
Aqua Recharge Essence. Zahrnie pleť energiou a vitalitou, osvieži ju, povzbudí a zvýši v nej zásoby 
vlhkosti. Používajte ako sérum pred nanesením retinolovej emulzie JUVENA Retinol & Hyaluron Cell Fluid. 

 IDEÁLNY PARTNER PRE  LEPŠIU HYDRATÁCIU
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Fénix
Joaquin Phoenix

Charizmatický. Talentovaný. Doma má sošku Oscara. 
Ľudia by o ňom radi vedeli čo najviac. Aké mal detstvo? 
S kým žije? Prečo nemá rád sociálne siete? Ale predovšetkým: 
kde sa vzala jeho povestná jazva nad hornou perou?!?

september

Zvláštne, aké veci ľuďom v súvislosti s Joaquinom Phoenixom 
nedávajú spávať. V detstve bol členom sekty? Hm... Bol 
svedkom smrti svojho slávneho brata? Och, áno, hrozné... 
Uteká zachraňovať teliatka z bitúnkov? Juj, áno, chvályhodné... 
Ale, prosím vás, viete niekto niečo o tej jeho jazve pod nosom? 
Malá, nie úplne nápadná, ale predsa viditeľná čiaročka na 
koži a otázok o jej pôvode sú plné debatné fóra. Aj odpovedí, 
prirodzene. Ujasnime si to však hneď na začiatku: odpovedí 

čisto špekulatívnych. Od odborne ladených úvah o veľmi 
miernom rázštepe pery, ktorý vo vnútromaternicovom 
vývine takpovediac zastal na polceste cez úraz (pád 
z bicykla, pokus o prvé holenie s britvou, náraz do skla a 
asi tak 56 ďalších iných dôvodov) až po nejaký rituálny 
náboženský obrad. Novinári okolo toho tiež chodia ako 
mačka okolo horúcej kaše. Evidentne je to akési tabu, do 
ktorého sa nevŕta... a ak, tak priamy zásah. Bez okolkov. 
Humbuk okolo filmu Joker a následná cena Akadémie 
urobili z Joaquina horúce želiezko aj na pretriasanie 
v kadejakých show a v jednej z nich to trochu prestrelila 

86
Kto vlastne túto zlodušskú postavu vymyslel nie je úplne jasné. Hovorí sa o troch menách: Bob Kane, Bill Finger a Jerry Robinson, z ktorých každý svoje zásluhy 
a proces vzniku uvádzal inak. Isté však je, že Joker sa prvýkrát objavil ako komiksová postava v roku 1940. Ani predloha nie je celkom jasná - najčastejšie sa 
spomína nemecký čiernobiely film z roku 1928 podľa románu Victora Huga Muž, ktorý sa smeje. V ňom človeka s tvárou znetvorenou do obludného úškľabku 
hrá Conrad Veidt. Psychopatickú štafetu prebral okrem iných aj Jack Nicholson - práve jeho Joker zabil Batmanovi rodičov. Absolútnou ikonou sa ale stal Joker 
v podaní Heatha Ledgera. Vo filme Temný rytier prepožičal Jokerovi čudnú chôdzu, rozpitý make-up a nepredvídateľný spôsob reči. Tento Joker už nebol „hra“ na 
blázna - toto už bol čistý psychopat. Ledger vychádzal z prejavov psychiatrických pacientov aj z filmu Stanleyho Kubricka Mechanický pomaranč. Herecký výkon 
ho natoľko vyčerpal, že sa stal závislým od upokojujúcich liekov a zomrel na predávkovanie pol roka pred premiérou. Za svoj výkon posmrtne získal Oscara. 

JOKER - CESTA K OSCAROVI



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 / 2021                          25.01. po           03.02. st
MIAU   03 / 2021   23.02. ut           03.03. st
MIAU   04 / 2021   24.03. st           01.04. št
MIAU   05 / 2021  23.04. pi           04.05. ut
MIAU   06 / 2021  24.05. po           03.06. št

Titul MIAU                               deadliny pre podklady            expedícia časopisu
MIAU  7- 8 / 2021                    24.06. št                         02.07. pi
MIAU   09 / 2021                     23.08. po                         02.09. št
MIAU   10 / 2021                     23.09. št                          01.10. pi 
MIAU   11 / 2021                     25.10. po                         03.11. st
MIAU   12 / 2021                     24.11. st                          02.12. št 

HARMONOGRAMY PRE ROK 2021                              VYDAVATEĽSTVO MEDIAGE / MIAU


