
Kalendár
Zn. neprehliadnite

KAVA.BAR
Teší nás, že sa otvárajú nové podniky pod taktovkou ľudí so zmyslom pre dizajn a kvalitnú 
ponuku. Medzi také patrí aj Kava.Bar v Bratislave. Štýlová útulná kaviarnička s milým 
personálom, domácimi koláčikmi, croissantmi, sendvičmi a humusom čaká na hostí 
s vynikajúcimi raňajkami už od ôsmej ráno. Príjemné zobúdzanie! Facebook KavaBar 

EVAkalendár

Viete, 
čo je

 FRid*ex?
Ide o luxusný All You Can Eat koncept, ktorý 
na Slovensku nemá obdobu. Jeho názov je 

zložený z anglických slov Friday a Experience. 
Spustil ho hotel Sheraton, kde si každý piatok 

od 19.00 do 22.30 za 29 eur vychutnáte 
vami vybrané delikatesy zo 16 rôznych 

chodov v ľubovoľnom množstve. Nádherné 
a vynikajúce jedlo, vrelo odporúčame. 

Zabávajte sa s Frid*ex!
www.sheratonbratislava.sk
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HRiešne doBRý 
MiKloSKo 
Osobitne vás 
chceme upozorniť na 
dve prehliadky počas 
Hriešne dobrých nákupov 
v Bratislave (piatok a 
sobota) venované bižutérii 
Miklosko Jewels by Spleen. 
Nevynechajte ani dizajnový 
Miklosko POP-UP Ateliér,  
v ktorom nájdete špeciálne 
módne vychytávky nášho 
NAJ návrhára. Ten okrem 
svojej účasti prisľúbil aj 
ďalšie skvelé prekvapenia. 
Tešíme sa! Viac na 
www.facebook.com/
MikloskoFashionDesign 
a www.
mikloskofashiondesign.sk

21.3.
pi

at
ok

apríl

18  

22.



FilMoVá SMRšť!
Evičky od Bratislavy cez Trnavu, Trenčín, Banskú Bystricu, Prievidzu, 
Martin, Kežmarok, Prešov až po Košice, pripravte sa na lavínu 
najlepšej filmovej ponuky. 21. ročník Medzinárodného filmového 
festivalu Febiofest 2014 sa začína 21. 3. a končí sa až 17. 4. Užite si! 
www.febiofest.sk 

WilSon oSoBne
O výstave multitalentovaného divadelného režiséra, konceptuálneho 
umelca a dizajnéra Roberta Wilsona sme vás už informovali. Teraz tu 

máme ďalšiu skvelú správu. Wilson príde do Bratislavy! Jeho unikátne 
predstavenie, intímny autoportrét prináša Slovenské národné divadlo 

v spolupráci s J&T Bankou a agentúrou Pavleye Art and Culture. Píšte si 
do diára: Robert Wilson, 6. 4. v SND. www.sng.sk, www.snd.sk

BlázniVé pRedStAVenie
Čo poviete na prvý apríl v divadle? Odporúčame komédiu Plné vrecká 
peňazí o nie práve najmužnejších holičoch v podaní Marka Majeského 

a Martina Mňahončáka. Uvidíte aj (takmer) nahého Janka Jackuliaka, 
ale aj Gregora Hološku s pestovaným obočím. Mestské divadla P. O. 

Hviezdoslava v Bratislave pripravilo pre divákov aj niekoľko prekvapení, 
tombolu a darčeky. Ideme! www.mestskedivadlo.sk

Od 20. 3. do 23. 3. 2014

Zľavové kupóny nájdete v časopise Eva.
Viac info na www.eva.sk/hriesnedobrenakupy

20.3. - 23.3.

od 25.3. 

21.3. - 17.4.

6.4.
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BlížiA SA HRiešne doBRé náKupy!
Chystajte pohodlnú obuv a svaly na nosenie tašiek plných výhodných 
nákupov. Nezabudnite si zobrať zľavové kupóny, ktoré sme s láskou pribalili 
do tejto EVY. Najkrajší víkend vás čaká od 20. do 23. marca. Svoje brány vám 
otvorí takmer 300 obchodov v Auparku v Bratislave, Piešťanoch, Žiline a 
v Košiciach. Prajeme hriešne dobré nakupovanie! 

PRESS

Skutočný príbeh o tom, že svoj sen môžete premeniť na úspech

Len láska
život nenaplní!

Nebojte sa svojich
túžob a odvážnej

fantázie ☺

Karin Krausová
Rebelka
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ReBelKA V MAdAM 
V najnovšej Madam Eve, ktorá bude 

v predaji už od 25. marca, nájdete 
pribalenú knihu Karin Krausovej 

Rebelka z vydavateľstva Evitapress,  
napísanú exkluzívne pre Madam Evu. 

Skutočný príbeh o tom, že svoj sen 
môžete premeniť na skutočnosť, si 

prečítajte hneď po časopise. 


