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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 24 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 kvalitu, aktuálny
módny či priekopnícky štýl, 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

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

SEGMENT
selektívne lifestyleové magazíny
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Jana Gombošová

Gabina Weissová

I NTERVIEW

ktorý bol v istej oblasti
geniálny, ale v mnohých
oblastiach stratený.
Vyzerá autista takto?
Áno aj nie. Postava Rain Mana
bola geniálne napísaná, dokonca
mu bol predlohou reálny autista
Kim Peek. Pán Peek miloval
čísla a mal aj tzv. savantský
syndróm. Zjednodušene
povedané, práve to z neho
robilo génia. No tento syndróm
je, aj u autistov, len veľmi
výnimočný. Na druhej strane,
celý svoj život bol odkázaný
na pomoc iných a mal veľa
ťažkých autistických prejavov.
Preto je dôležité uvedomiť si,
že každý autista je iný a ak si
myslíme, že si stačí naštudovať
Rain Mana, mýlime sa. Ak si
myslíme, že všetci majú vysoké
IQ, mýlime sa. Ak si myslíme, že
všetci neznášajú dotyky, mýlime
sa. Ešte stále existujú mýty, že
všetci autisti bývajú agresívni,
že sa nedajú vzdelávať, takisto,
že sa neusmievajú, neprejavujú
emócie. Alebo že všetci
neznášajú hlasné zvuky a sú
geniálni. Ak sa však vrátim k
Rain Manovi, treba povedať, že
tomuto filmu sa podarila úžasná
vec! Ľudia možno prvýkrát
vôbec počuli slovo autizmus
a získali aspoň približnú
predstavu o tejto diagnóze.

Nie každý autista je
Rain Man

Narodením dieťaťa s autizmom sa život
nekončí, avšak treba priznať, že sa
radikálne zmení. Rodičom, súrodencom,
babkám i dedkom. O tom, ako vyzerajú
prvé príznaky autizmu, aké to je dozvedieť
sa diagnózu, čím si prechádza rodina
autistického dieťaťa a kde hľadá pomoc,
keď nevie, „kam z konopí“, ako dieťatko
v autistickom spektre vyrastá, ako sa učí
spoznávať náš svet a ako vyzerá ten jeho o tom všetkom začala písať blog a založila
instagramový profil Spolu AUT.

Dá sa povedať, že po rokoch je
vďaka úprimným spovediam
na sociálnych sieťach
influencerkou v oblasti autizmu.
Netají sa, že máva horšie
dni, že ju autizmus ešte stále
dokáže prekvapiť a zdôrazňuje,
že s autizmom sa dá žiť,
s humorom i vážne. Ale hlavne
s láskou. Mama osemročnej
Paulínky, Eva Petričková.

MIAU Ako sa dá niekoľkými slovami
opísať autizmus - keď sa naň niekto opýta,
napríklad zvedavé deti či ich rodičia?
To závisí od toho, koľko máme práve času.
Otázka mi pripomína ihriskové alebo
spontánne stretnutia, kedy sa veci dejú
rýchlo, lebo Poli musím byť väčšinou neustále
v pätách. Takže vtedy sa snažím deťom stručne
vysvetliť, že Paulínka má autizmus a vníma
svet trochu inak, že jej inak funguje mozog.

MIAU Autizmus nie je
u každého dieťaťa rovnaký,
ako sa prejavuje u vašej Poli?
V našom prípade je
najvýraznejšia slabina verbalita. Práve kvôli autizmu
Paulínka málo rozumie reči,
stále sa akoby učí cudzí jazyk
a nie a nie doň poriadne
preniknúť. Mnohé, najmä úplne
prvé slovíčka, boli vydreté,
teraz sa na ňu lepia viac.
Najviac si zapamätá buď úplnú
hlúposť, alebo pomenovanie

Niektoré veci jej stále nejdú a v iných,
naopak, je superšikovná. Dospelákom
normálne poviem, že ide o pervazívne
(prenikavé) vývinové ochorenie
a podľa ich výrazu poskytnem,
alebo neposkytnem vysvetlivky...
MIAU Väčšina si celkom
stereotypne spája autizmus
s filmovým Rain Manom, mužom,

marec

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

Sita

Alexandra Kochová

MUÎ

distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest
a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa
sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

Prvý Maor, ktorý získal Oscara

Ak váš záujem o film prekračuje regionálne hranice
a Hollywood, určite ste Taiku Waititiho vnímali už dávnejšie.
Od februára 2020 však novozélandského režiséra
pozná takmer každý. Na minuloročnom udeľovaní cien
Akadémie totiž jeho film Králik Jojo získal až šesť nominácií
a o smiešnom Hitlerovi v podaní polynézskeho Žida odrazu
hovoril celý svet. Tento filmár je ako závan čerstvého vetra
v zatuchnutom prostredí, kde je všetko za každú cenu
politicky korektné. Tak sa totiž zdá, že jemu sa prepečie
čokoľvek - a nemalú zásluhu na tom má jeho pestrý pôvod.

Taika David Cohen sa narodil
16. augusta 1975 v malej
rybárskej dedinke Waihau Bay na
východnom pobreží Severného
ostrova Nového Zélandu, kde bol
len jediný obchod a najbližšia
policajná stanica bola vzdialená 45 minút. „Pochádzam
z veľmi chudobného prostredia. V našej oblasti žije len
pár sto ľudí a väčšina z nich je v príbuzenskom vzťahu,
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takže je to veľmi úzko spätá rodinná komunita,“ spomína
Taika, ktorý zdedil meno po dedkovi, ktoré v maorčine
znamená tiger alebo kôň. Jeho rodičia boli „najčudnejším
párom na svete“ - otec Tiger Waititi patril ku kmeňu
Te Whānau-ā-Apanui a živil sa ako farmár a umelec.
Mama Robin Cohen zasa pochádzala z rodiny ruských
Židov, ktorí ušli pred pogromom do Anglicka a potom
na Nový Zéland a pracovala ako učiteľka. Chlapec už
viac odlišných vplyvov do vienka ani dostať nemohol.

VYUŽITIE REMITENDY
NAJZNÁMEJŠIE TVÁRE NOVÉHO ZÉLANDU
Ostrovný štát Nový Zéland má necelých 4,9 milióna obyvateľov, viaceré osobnosti sa však preslávili po celom svete. Azda
najznámejším rodákom je Sir Peter Jackson, ktorý režíroval trilógiu Pán prsteňov a za časť Návrat kráľa získal troch Oscarov.
Držiteľom jednej zlatej sošky za svoj výkon vo firme Gladiátor je aj wellingtonský rodák Russell Crowe a k ďalším medzinárodne
uznávaným novozélandským hercom patrí tiež Sam Neill. Zabudnúť nesmieme ani na režisérku Jane Campion, ktorej film
Piano patrí k najväčším skvostom kinematografie a v roku 1993 získal osem nominácií na Cenu akadémie, z nich premenil
tri, keď súboj o cenu pre najlepší film a réžiu prehral so Schindlerovým zoznamom Stevena Spielberga. Ak budeme hľadať
známych Novozélanďanov mimo oblasť umenia, nájdeme sira Edmunda Hillaryho - prvého muža na Mount Evereste,
Ernesta Rutherforda, ktorý je známy ako „otec“ jadrovej fyziky či súčasnú speváčku Lorde, autorku svetového hitu Royals.

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

MID-CENTURY MODERN

Overal BARBOUR International Solitude z kolekcie jeseň/zima 2021.

SPOMIENKY NA
ŽIARIVÝ OPTIMIZMUS

archív značiek

Michal Lalinský

VECI

Priazni
bytových riešení
sa aj u nás už
niekoľko rokov
teší ušľachtilý
štýl „Mid-century
Modern“. Jeho
anglický názov
odkazuje
na epochu
architektonického
a dizajnérskeho
modernizmu,
ktorá prekvitala
v polovici
minulého storočia
(po druhej
svetovej vojne).
Spája sa najmä
s produkciou
v Spojených
štátoch
amerických.
Toto obdobie
je poznačené
rozmachom
ekonomiky a
optimizmom
vesmírneho veku,
čo sa prejavilo i
na interiérových
riešeniach.

Dizajnéri sa poučili z predností či nedostatkov
medzivojnového funkcionalizmu, dostali k dispozícii
OBSAHOVÁ
STRATÉGIA
nové materiály a povymýšľali
z nich skvelé diela. Aj po
rokoch výborne fungujú, takže sa v reedíciách dôležitých
nábytkárskych
spoločností
vyrábajú
akoreflektuje
bestsellery moderný
dodnes.
pri
tvorbe obsahu
magazín
MIAU
životný štýl, a ten
Preto je ľahké zostaviť si štýlovú domácnosť v duchu
„mid-century
modern“. Stačíuhlom
namiešať
zopár ikonických
približuje
z atraktívnym
pohľadu,
pričom kladie dôraz na originálne
dizajnov z tohto obdobia, pridať prominentné materiály
- oceľ, kultivovanú
orechové drevoprácu
alebo s
pôvabné
kultivary
mramorov,
texty,
jazykom
a štýlom
a taktiež kvalitné fotografie
podriadiť všetko úžitku či trvácnosti a výsledok bude
azaručene
výraznúoslnivý.
grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor.

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od
úvodnej strany až po poslednú
01 Konštrukcia
skrinky Chicago
čerpá z americkej
modernistickej
architektúry.
PUNT MOBLES
02 Konzola PA
1947 je reedíciou
návrhu architekta
Ica Parisiho
pod hlavičkou
značky CASSINA.

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
1

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV
v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné
spoločnosti slovenskej proveniencie
2
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CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2022
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana
1/2 strany vertikálne
1/2 strany horizontálne
1/3 strany
1/4 strany

4.000 eur
2.230 eur
2.230 eur
1.880 eur
1.540 eur

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

4.580 eur
4.510 eur
4.420 eur
4.350 eur
4.270 eur
4.270 eur
4.270 eur

formát 2/1 strana
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)

7.850 eur
7.500 eur
7.150 eur
6.810 eur
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
1/1 strana - rubrika NÁKUPY
1/2 strany
1/3 strany
1/6 strany v rubrike NOVINKY (v neštandardizovaných formátoch)

6.580 eur
2.230 eur
1.400 eur
990 eur
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.

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

#ThisIsYourTime

WHEN YOUR HEARTBEAT IS URBAN:

E U R O V E A , P R I B I N O VA 8 , B R AT I S L AVA
ĺ ( / ( = 1       3 5 $ + $
Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o.
tel.: +421-2-6345 1330, e-mail: spirit@spiritsl.sk
www.spiritslovakia.sk

TISSOT SUPERSPORT CHRONO
TOUR DE FRANCE SPECIAL EDITION.
TOUR DE FRANCE LOGO ENGRAVED ON
THE CASEBACK AND INTERCHANGEABLE
QUICK RELEASE BRACELET.

CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku
a popredajný servis výhradne zákazníkom,
ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.
DS PODIUM LADY · AUTOMATIC MOVEMENT ·
2 BRACELETS WITH QUICK CHANGE SYSTEM · SWISS MADE
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MENU

olej na pokožku

iStock

Prvá kráska z východu

jadierka proti depresii
afrodiziakum

Poklad
v tekvici

Liu Wen

„Slečna, vy ste ale vysoká..!“ Páčila by sa vám takáto
poklona? U nás trošku netradičné zhodnotenie dámskych
telesných predností, no v najľudnatejšej krajine sveta jeden
z troch najkrajších komplimentov. Mať v záplave meter
a pol vysokých žien hoci len 170 centimetrov výšky, to je ako
výhra v lotérii. Liu Wen má tých centimetrov 178. A status
najvychytenejšej čínskej modelky.

Spomínate si na časy
supermodeliek z prelomu 80.
a 90. rokov minulého storočia?
Vysoké, plavovlasé, dlhonohé.
Ale aj vysoké, hnedovlasé,
dlhonohé. Cindy, Claudia,
Christy, Tatjana. Úžasné ženy,
ktoré si pamätáme aj po
tridsiatich rokoch. Čo sa však nejakej „inakosti“ týka,
tej bolo v móde ako šafranu. Revolučne vystrihaná
Linda spôsobila v módnej branži šok a za jej vlasovú
rebéliu ju vyšupli zo šestnástich módnych prehliadok.
A ebenovo tmavá Naomi sa na obálku Vogue dostala,

Máme po Halloweene aj po dušičkách
a ostali nám po nich tekvice. A často
i otázka: čo s nimi? Všeličo... napríklad
si z nich môžete vysušiť chutné jadierka.
Pohladíte žalúdok, pankreas aj pečeň.
A, muži pomôžu prostate...

36

až keď jej mentor, návrhár Yves Saint Laurent pohrozil, že
stiahne z časopisu svoje reklamy, ak bude naďalej odmietať
čiernu farbu pleti na titulných stranách. Trvalo však
ďalších dvadsať rokov, kým módny priemysel pripustil,
že modelky na mólach a fotografiách môžu mať
akúkoľvek farbu pleti. Napríklad aj žltú.

Výška ako čínsky unikát

Prvá ázijská modelka na prehliadke Victoria's Secret. Prvá
čínska modelka na obálke amerického Vogue. Prvá ázijská
tvár gigantu Estée Lauder. Jediná Číňanka v zozname

Pôvod tekvice treba hľadať v Strednej a Južnej
Amerike. Pestovala sa tam už v roku 4500 pred
naším letopočtom. Jej vlastnosti poznali a

využívali miestni Indiáni, pričom jedli nielen plody, ale aj
listy a semienka. Vedeli totiž, že práve v nich sa ukrýva
tajomstvo kvalitného sexu a štíhlosti. Tieto časti tekvice

december

november

MUÎ
1. Kožená kabelka, Tosca Blu
2. Kožená kabelka, Tosca Blu
3. Kožená malá kabelka, Tosca Blu
4. Kožené „tenisky“, Tosca Blu
5. Šál, Tosca Blu
6. Kožená peňaženka, Tosca Blu
7. Velúrové čižmy, Tosca Blu
8. Krátke velúrové čižmy, Tosca Blu
9. Kožená kabelka, Tosca Blu

5
5

n a j l e p š í

Butik talianskej značky Tosca Blu s vyše 40-ročnou tradíciou nájdete v bratislavskom nákupnom centre Eurovea Galleria.
Hlavnú ponuku značky tvoria kožené dámske topánky, kabelky, peňaženky, opasky či iné doplnky. Tosca Blu kladie dôraz na detail
a kvalitné materiály - tie sú charakteristické aj pre aktuálnu kolekciu. Tak, dámy, nastal čas vybrať si nové topánky. www.lamio.sk
november

Vôňa inšpirovaná modrou farbou mora
a sviežosťou ľahkého vánku zahalí muža
do prirodzenej elegancie. Nová
BALDESSARINI Ambré Eau
Fraîche odhaľuje vzrušujúcu kombináciu
vyzývavých a sviežich tónov. Zmyselný charakter
ambry sa spája
s povzbudzujúcim
aromatickým
akordom a sviežimi
prvkami melóna
a bergamotu.

s v e t e

V decembri 2013 na ostrove Madeira,
v Ronaldovom rodnom meste Funchal,
slávnostne otvorili múzeum CR7, plné
futbalistových trofejí. Uchováva všetkých
päť jeho zlatých lôpt (Ballon d´Or),
5 zlatých kopačiek (Golden Shoe),
pohár z Majstrovstiev Európy (získal
ho s tímom Portugalska), ocenenia
Futbalista roka FIFA, najlepší hráč Európy
a ďalšie - dovedna viac ako 130 rôznych
individuálnych a kolektívnych ocenení,
ktoré získal v doterajšej futbalovej kariére.
Obrovský priestor múzea je navrhnutý
veľkoryso, podlahy zdobí Cristianove
logo CR7 a vo vitrínach vzorne trónia
futbalistove kopačky z rôznych období,
lopty podpísané ním i spoluhráčmi, ale
narazíte i na dresy i na listy fanúšikov.
A môžete si spraviť selfie s bronzovou
sochou Cristiana Ronalda v životnej
veľkosti, ktorá stojí pred vchodom do
múzea. Znázorňuje hráča v jeho typickej
gladiátorskej póze s rozkročenými
nohami a rukami zvesenými vedľa tela.

Situácia na Madeire, odkiaľ
Cristiano Ronaldo pochádza
a kde sa 5. februára 1985
narodil, sa od čias detstva
jeho matky príliš nezmenila.
Už vtedy tam podmienky na život boli tvrdé ako skaly
sopečného pôvodu, z ktorých tento ostrov vyrástol vo vodách
Atlantiku. Aby sme Cristiana mohli dokonale spoznať,
musíme sa najskôr lepšie zoznámiť s jeho matkou Dolores.

Chudobní ako myši

Therapy®
Brightening
Serum +

ENVY

Therapy®
Brightening Cream
predstavujú účinnú
kombináciu na
pigmentové škvrny.
Sérum obsahuje
patentovanú formu
vitamínu C (EtVC)™, ktorá na
hyperpigmentácie
pôsobí korektívne
a preventívne
zamedzuje vzniku no
nespôsobujú fotosenz
celoročne. Sú vhodné
Všetky produkty kúp

Novú generáciu
certifikovanej
bio starostlivosti

83

NUXE BIO

Módna návrhárka Mary Katrantzou
v spolupráci s majstrom parfumérom
Albertom Morillasom vytvorila
novú vôňu a vnáša dotyk radosti do
celej kolekcie Omnia Collection. Nová
vôňa Omnia by Mary Katrantzou od
BVLGARI pohladí dušu
a naplní každodenný život dávkou
optimizmu. Je oslavou najčistejších
životných pôžitkov: čerstvej kytice
kvetov, nezabudnuteľnej vône
púčika, radosti vyplývajúcej z farieb...

Z Dolores sa už v piatich rokoch stala polosirota, ktorá sa
najskôr s vervou pustila nahrádzať súrodencom stratenú
matku, avšak úsilie bolo márne a napokon všetky štyri
deti skončili v sirotincoch. Napriek tomu, že šlo o cirkevnú
inštitúciu, spoznalo tu nešťastné dievča len bitku a fyzické
tresty, otĺkali ju aj za najmenší prehrešok voči poriadku, hoci aj
za nesprávne vyslovené slovo. Zdalo sa, že keď si otec našiel

november

ENVY

Vôňa Idôle Aura je venovaná generácii žien
tvoriacich svet zajtrajška, ktoré sebavedome
zdieľajú odhodlanie posúvať hranice. Esence
Rose d'Isparta a výťažok z bourbonskej
vanilky, zásadné ingrediencie vône
vytvorenej pre značku LANCÔME,
sú súčasťou programu L'Oréal Solidarity
Sourcing. Tento program sa zameriava na
vývoj udržateľných prísad a podporuje
dobré pracovné podmienky a spravodlivú
odmenu pre ľudí, ktorí ich vyrábajú.
Pomáha tiež chrániť miestne ekosystémy.

MÚZEUM
NA OSTROVE

9

7

n a

„Hráč s výnimočným talentom a veľmi vycibrenou
technikou. Jeho schopnosti s loptou v pohybe a v kľudovej
pozícii sú vynikajúce. Rýchly pri behu na dlhé i krátke
vzdialenosti, ovláda širokú škálu možností, ako driblovať
s loptou. Vie kopať obomi nohami, nebojácny, odvážny.“
Takéto hodnotenie dostal Cristiano Ronaldo vo veku
dvanásť rokov, keď prestupoval zo svojho tímu na Madeire
do Sportingu Lisabon. Bol ešte dieťa, a tak rozlúčku so svojou
najbližšou rodinou na letisku preplakal...

4

6

8

Jeden z najexkluzívnejších parfumových domov na svete, spoločnosť
PUREDISTANCE ponúka iba čisté parfumové
extrakty, najcennejšiu verziu vôní. Takzvané niche parfumy možno
označiť aj ako umelecké alebo zážitkové, keďže do každého
flakónu je uzatvorená určitá predstava, emócia či udalosť. Okrem
toho má každý parfum vlastnú silnú osobnosť, jedinečnú dušu a
podpis. Parfumy Puredistance, ale aj iné zo sveta niche vôní nájdete
v novootvorenom butiku 1907 Niche Perfumeries Bratislava.

R o n a l d o
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štýlová
krása

KOZMETI KA
Simonetta Zalová
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Gabina Weissová

1

Sita

Olivia Brčáková

NÁKUPY

Tosca Blu

Ivana Ilgová

Profimedia

PORTRÉT
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charakterizuje 100 %
prírodné, bio a vegan
zloženie s použitím
zelených technológií
rešpektujúcich prírodu.
Nájdete v nej aj hybridný
olej pre tvár aj telo, ktorý
šetrne odličuje make-up
a zároveň ako sprchový
gél sa stará o pokožku
tela. Jeho zloženie bez
obsahu vody, bohaté na
vysoko koncentrované
botanické oleje
zbaví pleť všetkých
nečistôt a zanechá ju
hodvábne hebkú.

Hľadáte lifting, na
ktorý sa môžete
spoľahnúť? Ideálne
riešenie ponúkajú
ampulky Lifting Shots o
spoločnosti AVON
ktoré obsahujú dôležit
Tetrapeptid-4. Vďaka
nemu kúra pôsobí až
na 4 kľúčové oblasti
tváre: líca, lícne
kosti, čeľusť, brada.
Výsledkom je vypnutá
mladistvá pleť. Najlep
výsledky dosiahnete
opakovaním 7-dňovéh
rituálu raz za mesiac.

I NTERVI EW

NÁKUPY
Olivia Brčáková

Marek

Pupák

TÝM, KTORÍ SA ZAUJÍMAJÚ

RICHARD ČERMÁK, ZAKLADATEĽ MEET THE HEROES

Zažívame neľahké obdobie, no i tak žijeme ten najlepší vek, aký kedy na tejto planéte bol. Vďaka knihám, hudbe, filmu a technológiám
sa snažím prežiť aktuálne pandemické časy, kým nám v laboratóriách vedci a odborníci pomáhajú vysekať svet v neuveriteľne krátkom čase
z globálneho prúseru. Už teraz však vieme, že toto nie je posledná pandémia a bude ozaj skvelé, ak si z toho zoberieme ponaučenie. Tým, ktorí
sa zaujímajú, odporúčam knihu spisovateľa a novinára Fareeda Zakariu 10 ponaučení pre postpandemický svet. Pomôže vám zorientovať
sa v chaotickom a neustále sa meniacom svete lepšie, ako denné sledovanie správ. Ako soundtrack k čítaniu si pokojne pustite nový album
Austrálčana Jordana Rakei s názvom What We Call Life. Je skvelý, vkusný, originálny, miestami snáď až romantický. Ak si ho budete chcieť nájsť
na svojej obľúbenej streamovacej platforme,
odporúčam začať jeho prvým albumom
Origin. Tak trochu inú romantiku zažijete
aj s filmom Malcolm & Marie s Johnom
Davidom Washingtonom a Zendayou
v hlavných úlohách. Ak sa nenecháte odradiť
hodnotením na populárnej filmovej databáze,
je možné, že sa zabavíte na originálnych
dialógoch a vkusne spracovanej dráme so
skvelým soundtrackom. V prípade, že by ste
sa chceli ponoriť ešte o čosi hlbšie do žánru
filmovej hudby, odporúčam obľúbený podcast
Soundtracking with Edith Bowman plný
rozhovorov s režisérmi, hercami, producentami
a skladateľmi o ich osobnom a profesionálnom
vzťahu k hudbe, nielen vo filme.

2

1
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inšpirácie
prírodou

Keď zastaneme, prestaneme žiť

foto Netflix

Písali o nej už všelikde, telefonovala s ňou
naša prezidentka, dokonca sa stala predlohou
pre kreslenú postavičku v detskej knihe
Básničky na spapanie. Napriek veľkej
obľúbenosti a popularite, @bluegrandma
vlastne doteraz nerozumie, čo je na nej také
zaujímavé. My však vieme: jej láskavosť,
dobrota, vzťah s vnukmi a obyčajné situácie,
ktoré sledovateľom seniorky s modrými vlasmi
na sociálnej sieti približuje slovne i fotograficky
jej vnuk, dokumentarista Marek Pupák.

9

Coccinelle

MARIANA ČENGEL SOLČANSKÁ, REŽISÉRKA

Vidieť divadelné predstavenie Konvália je zážitok. Nielen preto, že
je to výborné divadlo a výborný text, ale preto, že je to autobiografické
predstavenie z pera spisovateľky Denisy Fulmekovej, odhaľujúce
rodinnú tragédiu, ktorá sa týka nás všetkých. Herečka Andrea
Sabová predstavuje dievčinu z Malaciek, poetku Valériu Reiszovú
a príbeh jej veľkej lásky k františkánskemu mníchovi. Tá romanca
medzi farárom a Židovkou mala jasný tragický koniec od počiatku,
čo si budeme klamať. Rudolf Dilong bol gigantická persóna našej
národnej literatúry, máme ho v maturitných otázkach (katolícka
moderna) a jeho útek od milenky a malej dcéry do Argentíny po
zániku klérofašistického slovákštátu je naším vlastným útekom pred
kolektívnou vinou. Je to divadlo o našich spoločných predkoch,
pretože všetci máme minulosť, o ktorej by mohla vzniknúť dráma.
Aj my sme mali pradedov gardistov a ľudákov, arizátorov, čo
pobožne zopínali ruky a vedľa sošky Sedembolestnej mali opretý
obrázok prezidenta Tisa... Toto divadlo stojí za to. Herci Divadla LUDUS vedia, čo hrajú, režisérka Sára Čermáková presne vedela, čo robí,
Denisa Fulmeková vedela, o čom píše. Každá sekunda na javisku je pravdivá... A všetko je to pravda.

VECI

Gabina Weissová

kolektív autorov

MÔJ DIVADELNÝ ZÁŽITOK

Gabina Weissová

NEPREHLI ADN ITE
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1. Kožená maxi kabelka, Coccinelle
2. Tašky z prírodných materiálov, Coccinelle
3. Kožená maxi kabelka, Coccinelle
4. Malá kožená kabelka, Coccinelle
5. Kabelka na plece, Coccinelle

foto Gionata Xerra

08 Americkí nábytkári KNOLL vyrábajú reedície kultových diel, napríklad kresla Womb

5

03 Veľkorozmerné panely posuvných dverí Glide od PORRO uzatvárajú prehľadný šatník.
04 V sérii armatúr AXOR One by Barber & Osgerby je odhalená esencia jednoduchosti.
05 Sedenie zo série 416 predávajú holandskí nábytkári ARTIFORT
ako reedíciu z roku 1960.
06 Oddychové kreslo Daiki Outdoor je záhradnou adaptáciou bestselleru
z ponuky MINOTTI.
07 Konferenčný stolík RIMADESIO Sixty má hliníkový rám a dosku z orechového dreva.

ČÍTAME S DEŤMI A DEŤOM

10

od architekta Eera Saarinena.
09 Hlavičky ohybných lámp CicloItalia (CATELLANI&SMITH) pripomínajú retro svetlomety.
10 Kľúčenka od EVA SOLO kombinuje obľúbené modernistické materiály - chróm a kožu.
11 Sklená nádoba vázy PietraL (SALVATORI) spočíva na mramorovom podstavci.
12 Orechová komoda PASTOE Frame bola inšpirovaná dizajnom z päťdesiatych rokov.

4

5

VERONIKA ŠIKULOVÁ, SPISOVATEĽKA

V Slniečkove vyšla detská knižka Predajca šťastia od Davida Calla. Pri názve ma okamžite jemne
zasvrbelo kdesi v žalúdkových kuloároch, ďalšia hlboká, trochu trápna filozofia pre deti o obyčajných veciach,
nuda, akých je veľa? Predajca šťastia má však nádherné obrázky. Do knižky príde podomový predavač šťastia
pán Hrdlička. Všetci, čo bývajú na strome, si samozrejme šťastie kúpia, no nekúp to, keď je to šťastie, tu som
trochu váhala, či by deti po šťastí chmatli a či knižka nie je trochu pre dospelých, tí majú predsa vlastnú,
dosť odpornú, motivačnú literatúru, „štěstí je krásná věc“, no nekúp, keď je na predaj... A tak si to šťastie
kúpia Orieškovci aj Dudkovci, aj u Sýkorcov ho nájdete, Škorec je umelec a váha, Bažant kúpi tiež, Hrdlička
roznáša šťastie, napokon ho kúpi aj pán Myšiak, všelikto býva na strome, náhli sa domov, vezme pohár
šťastia, otvorí, ale pohár, podobne ako ostatné poháre, je prázdny, aké šťastie, práve taký prázdny pohár
potreboval! Všelikto na strome býva, a aké pekné mená majú vtáčence, obrázky sú také, že im závidíte,
že v tej knižke na tom strome bývajú a chcete tam bývať s nimi. Zavše je šťastím natrafiť v správnej chvíli
na správny pohár alebo knižku a inokedy si ho nekúpiš, alebo ho jednoducho máš, len o tom nevieš
a ani sa o tom nevraví. O tých najvážnejších veciach sa totiž vravieť nemusí, tie obyčajne sú a ak sú v knižke
a sú dobre napísané, malí čitatelia na ne prídu, a ak nie, tejto knižke to prepáčime, lebo má prekrásne obrázky.

MAREK PUPÁK
Rodák z Považskej Bystrice študoval najskôr
na obchodnej akadémii, ale po tom, ako našiel
doma otcov starý fotoaparát Zenit, uchvátil ho
svet fotografie. Štúdium na Akadémii umení
v Banskej Bystrici si vybral kvôli možnosti spoznať
hlbšie aj zákonitosti dokumentárneho filmu,
fotka však ostala jeho obľúbeným médiom. Jeho
dokumentárne cykly sú zamerané na osobnosť
človeka, zároveň sa prostredníctvom fotografie
vyjadruje k témam, ktoré sa ho hlboko dotýkajú.
Je držiteľom ocenenia Slovak Press Photo z roku
2016 v kategórii Študenti a mladí fotografi do
25 rokov, ako i Slovak Press Photo 2017 v kategórii
Každodenný život. Súbor fotografií venovaných
babke nájdete na Instagrame @bluegrandma.

Ste dokumentarista
a fotograf. Ako si vyberáte
témy? Siahate po nich
cielene, alebo sú vecou
náhody, kedy vám čosi „cinkne“ o nos?
Poväčšine som si témy dokumentov vymýšľal sám a spájal ich s pocitmi,
ktoré v danej situácii vo mne prevládali, či už to bol akýsi nepokoj,
alebo dokonca nespokojnosť, že sa v spoločnosti deje čosi nedobré.
Mal som potrebu sa k tomu vyjadriť jazykom, ktorým „hovorím“ rád,

teda predovšetkým fotografiou alebo filmom.
Vždy som sa zaujímal o udalosti, ktoré fascinovali
mňa samotného, ako príklad možno uvediem prácu
ešte zo študentského obdobia, kedy som v poslednom
magisterskom ročníku dokumentoval autorov prvej
slovenskej družice. Vyrábali ju v priestoroch kúpeľne,
čo mi vtedy pripadalo neuveriteľné. Nie som vedec,
nevidím do toho podrobne, ale vyrobiť družicu v malej
kúpeľni považujem vyslovene za zázrak (smiech).
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Gabina Weissová

Sofistikovaná elegancia bytovej štylistiky, zvodná, no
sebavedomá lahodnosť a nálada, ktorá splýva do
1
karamelovej sladkosti bezstarostného dňa. Interiér
vášho príbytku nemusí sledovať banálne trendy, ale
môže byť komponovaný aj na abstraktnejších motívoch.
S premyslenou skladbou farieb, textúr a materiálov
vyvoláva podobné pocity, ako keď máte „svoju chvíľku“,
keď sa zahalíte do hodvábneho kaftanu, usadíte
v obľúbenom kresle so šálkou horúceho čaju alebo
s milovaným latté a necháte sa unášať zasneným
prúdom vedomia.
Sita

Total look kostým z kolekcie 21/22. ERMANNO SCERVINO

Michal Lalinský

12

7

FI LM

VECI

archív značiek

Kožené produkty značky Coccinelle dostanete v rovnomennej predajni na Michalskej 7 v Bratislave.
a v bratislavskom nákupnom centre Aupark, www.lamio.sk
leto
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Lily Collins
01 Tortové podnosy od ASA SELECTION

zhotovili z masívneho agátového dreva.

02 Drobná lampička Bonfire Stripes filtruje

svetlo reliéfnym sklom. GALLOTTI&RADICE

Dcéra hviezdneho speváka Phila Collinsa a jeho
druhej manželky Jill Tavelman priznáva, že jej
známe priezvisko mierne pootvorilo dvere do
showbiznisu, nikto sa však z neho nezbláznil. Na
2
svojej hereckej kariére musela poriadne zapracovať
sama a na prvé úspechy si musela počkať dlhšie...

03 Barová stolička EVA SOLO Abalone má dubovú

Králiček Jojo

80

ktoré sa do nich vždy dostali,“ spomína. Množstvo aktivít však
striedali aj chvíle nudy, a tú zaháňal fantazírovaním. „Často som
premýšľal o rôznych veciach a vo svojej hlave som objavoval nové
svety. Myslím, že veľa z mojej kreativity má základ v nude,“ smeje sa.

Žiadna hanba, žiadne výčitky, iba ja

Nadšený hltač filmov

HLADKÝ PRIEBEH
INTERIÉROVÉHO
DIZAJNU

3

Ak ste videli úspešnú sériu
z produkcie Netflixu Emily
v Paríži, iste vám dôjde, že
tá navonok krehká slečna
s bojovnou povahou buldoga
je ona, Lily Jane Collins. Scénky
z európskeho hlavného mesta
módy možno nevystúpili z tieňa
banálnych stereotypov (krvavo
červený rúž, baretka na dokonale
upravených vlasoch, čerstvá

február

bageta, rande pri Seine, prívesky eiffelovky na
kľúčoch, milostná aféra s náruživým Francúzom),
ale podľa hlavnej hrdinky Emily, vlastne Lily,
je tento seriál predovšetkým o sebaláske.

MUÎ

SMOOTH
OPERATOR

konštrukciu a kožené čalúnenie.

Ešte nie je neskoro

Lily Collins rada zdôrazňuje, že cestu k herectvu
si našla sama, bez pomoci slávneho otca, speváka
a bubeníka kapely Genesis, Phila Collinsa. Nikdy
vraj nezavolal žiadnemu producentovi, režisérovi
alebo agentovi, aby sa prišiel pozrieť na jeho dcéru

leto

Rodičia však výrazné rozdiely neustáli a keď mal ich syn
päť rokov, rozišli sa. Malý Taika začal žiť dva paralelné
životy - s matkou býval na malom predmestí hlavného
mesta Wellington, kde ho poznali pod jeho oficiálnym
priezviskom Cohen. Pravidelne však navštevoval aj otca
vo Waihau Bay, tam sa zasa predstavoval pod priezviskom
Waititi. Prežíval šťastné detstvo, hoci s mamou ledva vyžili
- Robin niekedy chodila do troch zamestnaní naraz a ich
najväčším snom bola obyčajná mikrovlnka. Inak chlapec
trávil čas ako typické dieťa osemdesiatych rokov: pred
televízorom, počúvaním Princea a Falca, jazdou na BMX-ke
a poflakovaním sa po vonku s kamarátmi až do noci.
„Nerobil som veľa problémov, ale túlal som sa s deckami,

marec

Taikovi mama predstavila krásu literatúry a často mu dávala za
úlohu rozoberať básne. („Bola to určitá forma trestu.“) Vďaka otcovi
zasa veľa kreslil. Svety, ktoré si vymýšľal, ale napríklad aj svastiku.
„Šlo len o drobný prejav rebélie desaťročného znudeného decka,“
spomína so smiechom, ako sa vždy veľmi bál, že ho prichytia, a tak
radšej hneď spájal čiary do tvaru okna. Dnes túto tému zľahčuje,
no pravdou je, že jeho detstvo bez pevného oporného bodu
spôsobilo, že ho „hlboko priťahovali deštrukčné sily a chaos“.
Keď mal 12 rokov, brigádoval v ovocinárstve, kde zhodou okolností
predávali aj videokazety, a tak sa z neho stal nadšený fanúšik
filmov. Vnímal ich však predovšetkým cez hlavné postavy, s ktorými
sa zvykol stotožňovať. Práca pred alebo za kamerou mu ani len
nenapadla a svoju budúcnosť videl skôr vo výtvarnom umení.
Obaja rodičia ho v tom podporovali. „Keď som povedal, že neviem
pohnúť s matematikou, boli na mňa nesmierne hrdí,“ vyhlásil
v jednom z rozhovorov. „Namiesto napríklad práva alebo niečoho,
čo by chcela pre svoje dieťa väčšina ľudí z prostredia ako Raukokore,
mňa rodičia posúvali smerom k umeniu. Aj keď tvrdili, že budem
mať jedno z najmenej stálych zamestnaní a nič nezarobím...“

Renesančný muž

Taika spočiatku najviac sníval o kariére maliara a chcel sa vydať
v stopách svojho obľúbenca Henriho Rousseaua. Na strednej škole ho
však učiteľka herectva zasvätila do tajov dramatického umenia, a tak
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

PARAMETRE PODKLADOV PRE INZERCIU

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

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)

HARMONOGRAMY PRE ROK 2022

VYDAVATEĽSTVO MEDIAGE / MIAU

Titul MIAU
MIAU 02 / 2022
MIAU 03 / 2022 		
MIAU 04 / 2022 		
MIAU 05 / 2022 		
MIAU 06 / 2022 		

dodanie podkladov
21.01. pi 		
21.02. po
21.03. po 		
22.04. pi 		
20.05. pi 		

expedícia časopisu
03.02. št
03.03. št
04.04. po
03.05. ut
03.06. pi

Titul MIAU
MIAU 7- 8 / 2022
MIAU 09 / 2022
MIAU 10 / 2022
MIAU 11 / 2022
MIAU 12 / 2022

deadliny pre podklady
21.06. ut
22.08. po
21.09. st
21.10. pi
21.11. po

expedícia časopisu
04.07. po
02.09. pi
03.10. po
03.11. št
02.12. pi

