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„Nechám sa prekvapiť tým,
čo mi príde do cesty.“

Mesiac február bol 
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

M      arec je úžasný 
mesiac hneď 
z  niekoľkých 
dôvodov.

 Prvým je určite prichádza-
júca jar, na ktorú sa isto všetci 
tešíme. Odložíme si ťažké zimné 
bundy a  môžeme sa tešiť z pr-
vých jarných lúčov. Toto ročné 
obdobie nám prináša aj poteše-
nie z  nových módnych kolekcií  
jar/leto 2019, ktoré nájdete 
v  každej prevádzke s oblečením 
a obuvou v OC MIRAGE. 

Jar nedočkavo čakajú aj milov-
níci prírody, ktorým zima nevy-
hovuje. Konečne môžete oprášiť 
turistické topánky a vyraziť na 
hory. Predtým však odporúčame 
návštevu našej krásnej výstavy Horám zdar! Môžete si porovnať 
svoju terajšiu výbavu so staršími modelmi a dozvedieť sa veľa 
o lezení, turistike  a horách. 

Ďalším dňom, kedy je dôvod, urobiť radosť svojej partnerke, 
sestre alebo maminke je 8. marec. V tento deň láskou a pozor-
nosťou zahŕňame všetky naše ženy. Určite ich poteší aj drobná 
pozornosť – napríklad kvet z kvetinárstva Victor, originálna 
bonboniéra z predajne Delikatesso, lahodný zákusok z cukrárne 
Monarch, niečo výnimočné zo Šperku Holíč, alebo pozvánka na 
dobrý film v Ster Century Cinemas. To je zlomok z možností, 
ktoré vám v OC MIRAGE ponúkame. 

Marec je aj mesiac knihy. Knihy sú rôznorodé a každý má 
možnosť prečítať si vlastný žáner. Srdečne vás preto pozývame 
do kníhkupectva Martinus, kde vám s výberom ochotne pora-
dia a určite si tu pre seba nájdete to pravé. 

Tešíme sa na vašu jarnú návštevu.  

 

  

PríhOvOrMilí návštevníci 
OC MIraGE!
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N a sviatok  
sv. Valentína 
v OC MIRAGE  

nikdy nezabudneme 
a vždy si pripravíme niečo 
špeciálne.
Tento ročník dňa zamilo-
vaných sa niesol v znamení 
krásy. Počas 14. februára 

sa dámy mohli nechať 
zadarmo nalíčiť od 

spoločnosti  

Dermacol. Pritom získali aj 
dobré rady a malý darček. 
K romantickej atmosfére 
prispela aj krásna speváčka 
Romi Gacíková, ktorú 
poznáme z Českosloven-
skej superstar. A na záver 
sa zamilované páry mohli 
tešiť z krásneho valentín-
skeho šáliku. Sme radi, že 
môžeme lásku takto 
oslavovať kaž-
dý rok. 

VALENTíN
u NáS



l  eto už je v podstate v plnom prúde. Okrem dovoleniek a sln-
ka sa môžete tešiť aj na letné výpredaje. V predajni OVS na 

1. podlaží OC MIRAGE nájdete kvalitné oblečenie za bezkonku-
renčné ceny. Oblečenie do mesta aj na pláž vám teraz peňaženku 
rozhodne nezaťaží. 
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„Nechám sa prekvapiť tým, 
čo mi príde do cesty.“

V portfóliu talentovanej ilustrátorky Barbory Bran-
dysovej nájdete krásne akvarely (ale nielen tie), 
ktoré vás zavedú do iného sveta. Pravý knihomoľ  
by sa určite potešil, keby mal doma záložku s jej 
„rukopisom“. S autorkou značky Barbora Illustra-
tions sme sa rozprávali o jej technikách, inšpiráci-
ách a snoch. Vedeli ste napríklad, že v máji vyjde 
kniha s obálkou, ktorú navrhla? 

Barbora 
Brandysová 
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Odkedy sa venuješ kresleniu? 
Od malička som si veľmi rada kreslila. Aj 
počas školských čias som chodila na vý-
tvarnícky krúžok a vždy som sa najviac te-
šila na výtvarnú. Neskôr som sa rozhodla 
ísť študovať propagačnú grafiku. Stredná 
škola mi dala základy, na ktorých môžem 
budovať a posúvať sa vpred. No aktívne sa 
venujem kresleniu posledné štyri roky. 

Kde  berieš  inšpiráciu?  Máš  obľúbený 
motív?
Inšpirácia je všade navôkol, treba sa len 
poriadne rozhliadnuť. Mojím hlavným 
zdrojom inšpirácie je bezpochyby príroda. 
Všetko od drobných rastliniek až po ma-
jestátne hory má dokáže okúzliť. Taktiež 
sledujem mnoho kreatívcov na sociálnych 
sieťach a v neposlednom rade mám okolo 
seba skvelých ľudí, ktorí má inšpirujú. Naj-
radšej zo všetkého kreslím prírodné mo-
tívy a rastlinky, sú dokonalé a jedinečné. 

Ako postupuješ pri tvorbe? Akú techni-
ku máš najradšej?

Vyskúšala som si rôzne techniky, oslovil 
ma linoryt, kresba pastelkami, lineart,  
avšak najviac zo všetkých techník mi uča-
roval akvarel. Dlhé roky som kreslila len 
čiernym perom, pretože som potrebovala 
len čierne pero a skicár, ale raz som si trie-
dila veci a našla som anilinky - vodové farby 
a bolo „vymaľované“. Akvarel mi jednodu-
cho učaroval a používam tablet, na ktorom 
môžem kresliť prakticky kdekoľvek a kedy-
koľvek. Na začiatku si pripravým farby, pa-
pier, nádobu s vodou, štetce, vreckovky či 
obrúsok na otretie štetcov. Prvý je takmer 
vždy náčrt, ktorý je veľmi spontánny. Aspoň 
ceruzkou sa pokúsim zachytiť kompozíciu 
a objekty len v hrubých líniách. Občas ma-
ľujem priamo bez náčrtu, ale pokiaľ si nie 
som stopercentne istá, motív si predkres-
lím. Skicu si pregumujem tak, aby som vide-
la hlavné línie. A následne začnem maľovať. 

Pamätáš  si,  ktorú  záložku  si  nakreslila 
ako prvú?
Svoju prvú záložku som vytvorila počas 
strednej školy. Mojou maturitnou prácou 

bola ilustrovaná autorská kniha (ilustrova-
la som svoju zbierku básní), ku ktorej som 
vytvorila pár záložiek s ilustráciami, ktoré 
boli v knihe. V tom období mi vôbec neziš-
lo na um, že budem v budúcnosti tvoriť 
záložky. Cca pred tromi rokmi mi navrhli 
kamarátky, či by som nechcela maľovať zá-
ložky. Vždy, keď sa pozriem na tieto prvé 
výtvory, pobaví ma to, pretože keď ich po-
rovnám s aktuálnymi, vyzerajú fakt hrozne, 
no na druhej strane vidím pokrok. 

Nakreslila si aj obálku knihy Mira, kto-
rá vyjde onedlho. Ako vznikla táto spo-
lupráca?
Na Instagrame ma oslovila šéfredaktorka 
Barbora Králová, ktorej sa zapáčila moja 
tvorba a navrhla mi, či by som nechcela ilu-
strovať obálku pripravovanej knihy Mira, 
pokiaľ s tým bude súhlasiť aj samotná au-
torka knihy Nina Protušová. Tá si pozrela 
moju tvorbu a súhlasila. Následne sme na 
seba dostali kontakty, aby sme sa mohli 
s Ninou spojiť a dohodnúť sa na tom, ako 
bude obálka vyzerať.  



Ako vlastne  funguje kreslenie obálky 
na knihu? Spolupracuješ úzko s auto-
rom?
Pravdaže sme s Ninou komunikovali, ne-
ustále som sa niečo pýtala. Potrebovala 
som vedieť čo najviac detailov, aby som 
mohla Miru - hlavnú hrdinku, namaľovať 
autenticky. Veľmi mi pomohlo, že Nina 
mala jasnú predstavu. Netvorila som celú 
obálku aj po grafickej stránke, mojou 
úlohou bolo namaľovať ilustráciu a ďalej 
to už mal v rukách grafik, ktorý dokončil 
všetko potrebné. 

Kreslenie  nie  je  tvoja  fulltime  práca. 
Čo robíš v „bežnom“ živote?
Momentálne som v poslednom ročníku 
na VŠ. Popri štúdiu pracujem a venujem 
sa grafike a ilustráciám, starám sa o svo-
jich zvieracích priateľov. 

Ako vidíš svoje ďalšie kroky? 
Stále sa sama seba pýtam, čo chcem robiť, 
keď budem „veľká“. Baví ma toho veľmi 
veľa a doposiaľ som sa úplne nerozhodla, 

čomu by som sa chcela venovať. Ťahá ma 
to ku grafike, ale viem si predstaviť, že by 
som bola učiteľkou, a tiež by som chcela 
mať svoj vlastný obchodík s umeleckými 
potrebami. Nechám sa prekvapiť tým, čo 
mi príde do cesty. 

Máš nesplnený sen?
Samozrejme, ako každý mám nejaké sny 
a túžby, ktoré by som raz rada realizovala 
a dosiahla. Obdivujem knižné ilustrácie. 
Veľmi sa mi páči ako dokážu dotvoriť 
a obohatiť príbeh a rada by som niekedy 
v budúcnosti prispela ilustráciou do kni-
hy, prípadne ilustrovala knihu. 

Čo  by  si  poradila  začínajúcim  umel-
com?
Je dôležité, aby vás nič neodradilo od 
toho, čo vás baví. Je jedno, či maľujete, 
spievate alebo na niečo hráte, veľmi dô-
ležité je trénovať, stále na sebe pracovať 
a  predovšetkým nevzdávať sa. Začiatky 
bývajú ťažké, no podstatné je vytrvať a ísť 
si za svojím snom. 

Marec 2019      |      11
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MarCOvý PrOGraM POdujatí v OC MIraGE

2. 3. | 9. 3. | 16. 3.
23. 3. | 30. 3.Milé deti, čakáme na vás 

každú sobotu na -1. 
podlaží pri zábavných 

tvorivých dielňach.

Vždy v sobotu o 15.00 h

TVORIVé 
DIELNE

HORÁM 
ZDAR!

do 10. 3. 2019
Nenechajte si ujsť posledné dni zaujímavej  

výstavy venovanej horolezectvu. Vidieť môžete 
najrôznejšie horolezecké artefakty, medzi ktoré 

patrí napríklad prilba, topánky, železné karabínky, skoby 
a mnoho ďalšieho.
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží.
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Pozývame vás na bezplatné meranie vnúroočného tlaku, 
ktorý je rizikovým faktorom pre rozvoj zeleného zákalu. 
Zelený zákal predstavuje skupinu ochorení oka, ktoré 

vedú k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu. 
Meranie sa uskutoční na -1.podlaží od 13.00 do 16.00 h.

MarCOvý PrOGraM POdujatí v OC MIraGE

14. 3. od 13.00 do 16.00 h

MERANIE 
OčNéhO TLAKu







PrOGraM  MarEC 

Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk
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Príďte aj vy do štvorsálového  najkrajšieho multikina 
na Slovensku. Podrobný rozpis programu budeme uvádzať 
na internetových stránkach a v týždennom letáku multikina.

STER CENTURY CINEMAS NájdETE
NA 3. POdlAží V OC MIRAGE.

Nájdete nás aj na Facebooku: 
MUlTIKINO STER CENTURY CINEMAS žIlINA

18    |  

 sklenenÁ IZba
od 14. 3. 2019       

CZ / SVK
dráma
originálny zvuk

 GreYhoUnd
od 21. 3. 2019       

USA
dráma, vojnový
titulky

 loVenie
od 21. 3. 2019       

CZ
komédia, romantický
originálny zvuk

 caPtaIn MarVel
od 7. 3. 2019      

USA
sci-fi, akčný, 
dobrodružný
titulky

 Green book
od 7. 3. 2019      

USA
komediálna dráma
titulky

 PUtoVanIe 
so sobíkoM  
od 21. 3. 2019  
FRA / FIN / NOR
animovaný, rodinný
dabing

 Where´d 
YoU Go,
bernadette  
od 28. 3. 2019  
USA / GBR
mysteriózna
komediálna dráma
titulky

 Zranené 
srdcIa  
od 28. 3. 2019  
USA 
dráma, romantický
titulky

 dobrÁ sMrŤ 

od 21. 3. 2019  
SVK
životopisná dráma
originálny zvuk

 dUMbo 

od 28. 3. 2019  
USA
animovaný
dabing

 MY 

od 28. 3. 2019  
USA
thriller, horor
titulky

 čaroVnÝ Park
od 14. 3. 2019 
USA / ESP
animovaný, 
dobrodružný, komédia
dabing

 PsIe 
VelIčenstVo
od 7. 3. 2019 
BEL
animovaný
dabing

 hUsIa koŽa 2: 
strašIdelnÝ 
halloWeen
od 7. 3. 2019 
USA
rodinný, fantasy
dabing

3D

3D

LADIES KLuB21. 3. o 18.00 h



CZ
komédia, romantický
originálny zvuk

USA 
dráma, romantický
titulky

Dievčatko Momo 
a ukradnutý čas

Perinbaba

PREMIÉRA

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

marec
2019

Sála BDŽ (3+)
30. 3. 10:00
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
80. diel

Február bol plný lásky, 
priateľstva a spoločných 
zážitkov. Naši kamaráti zdo-
lali svoju prvú skalu vďaka 
výstave venovanej horolezec-
tvu. Žilke, však vypadol jej 
obľúbený šál, a tak sa kamoši 
dohodli, že pre Žilku zoženú 
nový. Podarilo sa?

20    |  

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Knižný svet oslávime 24. marca od 16.00 do 18.00 h. Každé dieťa si môže priniesť svoju 
obľúbenú knižku, spolu si vyrobíme záložku alebo obal a budeme súťažiť na tému: Čo vieš 
o knihách. Samozrejme, nebudú chýbať ani naši animátori, s ktorými sa dosýta vybláznite. 

Tešíme sa na vás, vaše deti a ich knihy
animačný team detského sveta

de
tS

ký
 SV

et
de

tS
ký

 SV
etMEsIaC kNIhy 

v dEtskOM svEtE
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Ako už býva zvykom, marec nosí oslovenie „mesiac knihy“. 
Každý z nás si v detstve určite nejakú obľúbil, preto sme zvedaví, 
ako sú na tom vaše ratolesti.  

Mesiac knihy

24. 3.  
16.00 − 18.00 h
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krUPoto s MÄsoVoU trIlÓGIoU                                                   

Krupoto je výborná a ľahko stráviteľná príloha, používaná ako súčasť 
zdravého životného štýlu a vyváženého jedálnička. Jeho príprava je 
rovnaká ako pri rizote, iba miesto ryže použijeme jačmenné krúpy.

Reštaurácia dubná Skala túto plnohodnotnú obilninu pravidelne 
zaraďuje aj do svojho denného menu. Krúpy sa dajú vhodne kombinovať 
nasladko napríklad s ovocím, alebo naslano so zeleninou a mäsom. 
V tomto Á la carte recepte je krupoto podávané s tromi druhmi minútok 
– medailónky z diviny, jahňacia a bravčová kotletka. Na doladenie chutí 
je doplnený konfitovaný cesnak.

TIP  ŠÉFKUCHáRA: Krúpy pred varením prepláchnite aspoň 
dvakrát v čistej vode a namočte ich na niekoľko hodín, najlepšie cez noc, 
do vody. Skrátime tým dĺžku varenia.

Predajňu CARPISA nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.

MENu

halaWet al jeben 

PostUP
Cesto si pripravíme z teplého cukrového sirupu, vody a nakrájanej 
mozzarelly. Vymiešame hmotu, aby sa nám mozzarella rozpustila 
a pridávame semolínu, miesením vypracujeme cesto a vyvaľkáme  
a  rozotrieme plnku, preložíme a nakrájame na ľubovoľné kúsky, 
ktoré pri podávaní prelejeme cukrovým sirupom a posypeme 
kokosom alebo pistáciami. Dezert podávame za studena. 

Plnku si pripravíme z vody, sirupu, kvetovej vody a sušeného 
mlieka. Ingrediencie zmiešame v hrnci a varíme s gustinom. Do 
pudingovej hmoty nakoniec pridáme tvaroh a vymiešame plnku.

InGredIencIe
Cesto: mozzarella (500 g), semolína múka (1 šálka), kvetová voda 
(1  PL), cukrový sirup (½ šálky), voda (1 šálka). Plnka: hrudkový 
tvaroh (1 šálka), sušené mlieko (1 šálka), Gustin(3 PL), kvetová voda  
(1 PL), cukrový sirup (½ šálky),  voda (1 šálka). Posýpka: kokos 
alebo posekané pistácie.



Túto malebnú dedinku zapísanú vo sveto-
vom dedičstve už navštívil nejeden turista. 
Vlkolínec ale ponúka novú „atrakciu“, kto-
rú treba vidieť. 

Chcete zažiť netradičný hotel? Dom na 
strome vám poskytne zaujímavý nocľah. 
Ako už názov napovedá, určite nebudete 
nohami pevne na zemi. 

kaM za krÁsaMI v OkOlí MIraGE
trenčIanskY krajŽIlInskÝ kraj

v  lkolínec pri Ružomberku minulý rok oslávil 25 rokov od 
zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pri tej-
to príležitosti postavili Dom UNESCO, ktorý sa nachádza 

uprostred pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, na mieste, kde 
počas Slovenského národného povstania zhorela historická drevenica.  
V budove sú výstavné priestory s informáciami o obci. Okrem výstav 
dom ponúka aj možnosť zakúpenia suvenírov a bude slúžiť aj ako in-
formačné centrum a to nielen o Vlkolínci. Návštevníci tak získajú rady 
napríklad o možnosti ubytovania a stravy v okolí, ale aj o tom ako čo 
najlepšie využiť voľný čas.

Vlkolínec je svahová obec, ležiaca v nadmorskej výške 718 m n. m. 
v juhovýchodnom výbežku Národného parku Veľká Fatra, v bočnom 
údolí Revúckej doliny, na južnom úpätí vrchu Sidorovo, ktorý Vlko-
línčania od pradávna nazývali Žiar (1099 m n. m.), v okolí s členitými 
vápencovými terasami (v blízkom okolí obce Vlkolínec sú prírodné 
pamiatky, geologické útvary – Doggerské skaly, Vlčia skala, Krkavá 
skala) a vzácna flóra (vlhké biotopy) a fauna. Vlkolínec je vzdialený 
od Ružomberka asi 10 km úzkou cestou cez mestskú časť Biely Potok.

V súčasnosti je obec Vlkolínec stále živá s počtom obyvateľov 
19 stálych, ktorí bývajú v 6-tich domoch z celkového počtu 55 domov. 
Ostatné obydlia vo Vlkolínci v prevažnej miere využívajú ľudia z celé-
ho Slovenska ako chalupy na rekreáciu.

Návštevnosť osady atakuje hranicu 100.000 ľudí ročne, chodia sem 
najmä Slováci, Česi a Poliaci, ale aj návštevníci z Ázie, Japonska, Izrae-
la, Kanady či Nového Zélandu. 

N eďaleko Trenčianskych Teplíc sa naozaj vyspíte na strome. 
Treehouse je však zariadený veľmi útulne a z komfortu vám 
isto nič chýbať nebude. Domček na strome postavili s cie-

ľom ponúknuť zaujímavé zážitkové ubytovanie v prírode všetkým, 
ktorí hľadajú miesto, kde si oddýchnu od bežných starostí a načerpajú 
nové sily. 

V domčeku sa nachádza jedna manželská a jedna poschodová po-
steľ, stôl so stoličkami a menšou lavicou. Nábytok z miestneho dreva 
je masívny a kvalitne spracovaný. Posedieť si môžete na priestrannej 
terase, z ktorej je vstup na samostatné sociálne zariadenie (suché wc). 
Terasu vybavili dreveným stolom a štyrmi stoličkami, ktoré vám po-
slúžia najmä pri chutných raňajkách alebo večernom pohári vína. Hoci 
do domčeka nie je privedená elektrina a tečúca voda, osvetlenie a zák-
ladná hygiena bude vďaka pripravenému vybaveniu hračkou a vy si tak 
môžete naplno vychutnať pobyt v korunách stromov.

Treehouse, teda Dom na strome, nájdete v lesíku len 5 minút 
chôdze od kúpeľného parku mesta Trenčianske Teplice. Mesto a jeho 
okolie ponúka množstvo príležitostí na kultúrne, oddychové či špor-
tové vyžitie. Najjednoduchšie sa k domčeku dostanete po náučnom 
chodníku na Klepáč (červená turistická značka), ktorého východisko-
vým bodom je začiatok kúpeľného parku a pokračuje smerom na Jáno-
šíkovu jaskyňu a kopec Klepáč.

Dom na strome je na Slovensku ojedinelý počin a záujem o pres-
patie v ňom je už dnes enormný. Ak chcete vyskúšať noc v korunách 
stromov, určite sa poponáhľajte – voľné termíny sa rýchlo míňajú.  
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Panna (24. 8. až 23. 9.)

Marec poznáme aj pod názvom mesiac knihy. A ako 
najlepšie toto pomenovanie dosiahnuť? Zájdite si do 
kníhkupectva Martinus po novú knihu. Čakajú vás 
skvelé novinky, ale aj osvedčené tituly. V mesiaci marec 
dokonca aj so zľavou na vybrané knihy.

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

S prichádzajúcou jarou by ste chceli omladiť aj svoj šatník. 
Jar je plná mladej energie. Moderné, štýlové a mladícke 
oblečenie nájdete v OC MIRAGE v hneď niekoľkých 
predajniach: Taily Wejl, Terranova, či GATE vás výberom 
určite nesklamú. 

CO vÁs tENtO MEsIaC 
CakÁ v OC MIraGE

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Doprajte svojim deťom to najlepšie a najkvalitnejšie ob-
lečenie. Obnova šatníka vás pri nich pritom nemusí stáť 
veľa. Stačí nakupovať v predajni OVS Kids, kde viete, že 
vaši deti naozaj budú mať na sebe kvalitné oblečenie. Ro-
zumná cena je bonus, ktorý poteší. 

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Tento rok ste si dali záväzok, že sa určite pustíte do re-
konštrukcie svojho príbytku. Odporúčame začať kuchy-
ňou. Prvý krok by ste mali spraviť do kuchynského štú-
dia ORESI, kde sa budú vašim požiadavkám venovať 
s najväčším záujmom. 

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Marec je mesiac, v ktorom sa strieda zima s jarou. Vy už 
netrpezlivo očakávate prvé teplé dni, aby ste mohli spokojne 
obmeniť svoj šatník. V OC MIRAGE na jar čakať nemusíte, 
nakupujte už teraz. Odporúčame napríklad predajňu 
Promod na 1. podlaží.

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Ste ten typ, ktorý si rád vychutná dobré jedlo. Ale zároveň 
chcete vyskúšať niečo nové. Oboje podmienky spĺňa sýr-
sko-libanonská reštaurácia Habibi v OC MIRAGE. Lahod-
né chute orientu určite potešia vaše chuťové poháriky.       

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Jarné doplnky by ste mali dopriať aj 
svojmu domovu. Veď prečo by všet-
ko malo zelenieť len vonku. Prineste 
si jar aj domov a nemusí byť hneď 
iba v kvetináči. Krásne jarné dopln-
ky do domácnosti nájdete v predajni  
COINCASA na 1. podlaží. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Prechody medzi ročnými obdobiami vám rozhodne nero-
bia dobre. Teplotné výkyvy sa vždy podpíšu na vašom zdra-
ví. Na imunitu sú najlepšie vitamíny a ešte lepšie je, keď sú 
v čerstvom stave. UGO šťavy sú chutné vitamínové bomby, 
ktoré vás postavia na nohy. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Jar sa už pomaly blíži a vy sa tešíte. Nie ste totiž nadšen-
com zimného športovania. Preto je začínajúca jar pre vás 
potešením – konečne si môžete ísť zabehať von. Skontro-
lujte si však svoje vybavenie a po nové si zájdite do predaj-
ne Stripes na -2. podlaží. 

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Zimu nemáte radi už len z dôvodu nosenia ťažkých topá-
nok. Nesmierne sa tešíte na novú kolekciu jar/leto 2019, 
z ktorej si vyberiete tie pravé topánky. Jarné topánky budú 
mať túto sezónu mnoho podôb, stačí si po ne zájsť do pre-
dajne John Garfield. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Jar pre vás znamená krásny pocit 
slobody. Nemusíte sa hrubo oblie-
kať a čiapku na celú sezónu odložíte 
do skrine. K voľnému pocitu vám 
pomôže aj nový účes a rozhodne aj 
kúra po zime. Skvelá starostlivosť na 
vás čaká v kaderníctve Evelyn Style. 

Baran (21. 3. až 20. 4.)

V mesiaci marec nás čaká Medzinárodný deň žien. A vy ste 
práve ten typ, ktorý spraví všetkým ženám v okolí malú ra-
dosť. Kvet u žien nikdy nesklame. Preto odporúčame náv-
števu kvetinárstva Victor na -3. podlaží OC MIRAGE.  
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Nájdite 10 rOzdIElOv na obrázkoch

V OC MIRAGE si už len do 10. 3. 2019 môžete pozrieť zaujímavú výstavu venovanú horolezectvu. 
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krízovka
Správne znenie tajničky pošlite na  adresu pr@targetagency.sk alebo odovzdajte pri informačnom pulte na  1. podlaží  
v OC MIRAGE. V  budúcom čísle uverejníme mená výhercov, ktorých odmeníme. Výhercovia tajničky z  minulého čísla 
získavajú knihu MIRAGE, ktorú si môžu vyzdvihnúť pri informačnom pulte na 1. podlaží v obchodnom centre. 

Správne znenie minulej tajničky: „... dňom všetkých zamilovaných.“
Výhercovia: Zuzana Hofericova, Svätopluk Ostadal, Kika Jurášková. Výhercom srdečne blahoželáme!
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Vzdávame hold 

BAUHAUSu
Kolekcia Jar 2019 vzdáva poctu 100. výročiu vzniku školy 
Bauhaus. Bauhaus je slávna škola architektúry, umenia 
a dizajnu, kde v rokoch 1919 až 1933 vyučovali umelcov, 
architektov, remeselníkov a dizajnérov rôznych kultúr. 

Predajňu COINCASA nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.
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