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a praktickí pomocníci 

pre svieZi make-up
p okiaľ ide o líčenie, letné horúčavy znamenajú pre pleť zaťažkávajúcu skúšku. 

Aj preto Dermacol posilnil svoj rad dekoratívnej kozmetiky o praktických 
a  spoľahlivých pomocníkov, vďaka ktorým váš make-up  zostane bezchybný 
a svieži počas celého dňa.      

KUPÓn
Pri nákupe akýchkoľvek produk-
tov kozmetiky dermacol nad 10 € 
osviežujúca ružová voda v  hod-

note 5,69 € zdaRma. 

Ponuka platí pri predložení tohto kupónu 
do 31. 8. 2019 v predajni Dermacol 

v OC Mirage. 

instantné faRbičKy
Miesta v letnej kabelke nikdy nie je dosť, no pre multifunkčné líčidlo Lip & Cheek od Der-
macol sa určite nájde. V rozkošnom kompaktnom balení v tvare pusinky sa skrýva jemne 
perleťová krémová farba, ktorá zastúpi lícenku aj rúž vždy, keď potrebujete rozžiariť pleť 
alebo dodať perám zmyselný lesk. Stačí zapracovať prstami do make-upom zjednotenej 
pleti v oblasti líčok  alebo jemne vklepať do pokožky pier. Dostupné v 5 odtieňoch.
multifunkčné líčidlo Lip & cheek, dermacol 

2,55 €

PoKojne sa čeRvenajte
Váš letný make-up rozžiari krémová farba na líčka Blush 
&  glow od Dermacol, ako stvorená na svieže kontúrovanie 
a rozjasnenie pleti. Ľahko sa rozotiera a bez problémov splynie 
s každým typom pokožky. Vďaka praktickému prevedeniu ju mô-
žete aplikovať priamo pomocou tyčinky a následne len zapraco-
vať bruškami prstov - pred alebo po nanesení púdru. Zo siedmich 
žiarivých odtieňov si určite vyberiete ten svoj.
Krémová farba na líčka blush & Glow, dermacol 

7,64 €

zafixUje aj osvieži
K trom krokom pre dokonalý vzhľad – podkladovej báze, 
make-upu a transparentnému púdru – pridáva Dermacol 
pred blížiacim sa letom aj štvrtý. Dlhotrvácny fixačný sprej 
na make-up dokonale zafixuje líčenie a pleti dodá dlhodobý 
pocit sviežosti bez vysušenia. Obsahuje aktívne látky alantoín 
a vitamín B3, známe svojimi upokojujúcimi účinkami, a tak-
tiež aloe vera a panthenol, ktoré regenerujú a hydratujú pleť.  
Fixačný sprej aplikujte na záver líčenia, aby váš make-up vy-
držal perfektný počas celého dňa. 
fixačný sprej na make-up, dermacol 

5,69 €
LesK Pod KontRoLoU
ak má vaša pokožka tendenciu k masteniu, pribaľte si do ka-
belky aj matujúce papieriky na tvár Dermacol Matt Control. 
Stačí  ich jemne priložiť k tvári a nežiaduci lesk je preč. Pa-
pieriky rýchlo absorbujú prebytočný maz a pleti vrátia svieži 
vzhľad. V praktickom 100 ks balení ich počas leta ocenia 
dámy so zmiešanou aj mastnou pleťou.
matujúce papieriky matt control, dermacol 

3,99 €
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

k      onečne sme sa 
dočkali leta. Je to 
obdobie prázd-
nin a dovoleniek, 

všetci majú bezstarostnú myseľ, 
alebo sa im myšlienky už túlajú po 
pláži. Príjemné dni voľnosti, rados-
ti a zábavy vás počas júla a augusta 
čakajú aj v OC MIRAGE. U nás za-
žijete všetko – oddych, šport, pláž, 
nákupy, zábavu a veľa ďalšieho. Sta-
čí si vybrať z našej lákavej ponuky.

Ak sa vám tento rok nepodarí 
vycestovať na dovolenku k moru, 
alebo sa naň tak veľmi tešíte, že to 
neviete vydržať, alebo sa chcete len 
osviežiť počas horúceho dňa, určite 
by ste nemali vynechať skvelú možnosť pobudnúť na Lážo-Plážo 
by Hurricane. Je to synonymum pohodového leta v kubánskom 
rytme so skvelým programom a jedlom. Stačí si zalistovať v našom 
časopise a dozviete sa viac. 

V lete sa zvykne aj oveľa viac športovať. My vám ponúkame 
možnosť zoznámiť sa s hádzanou. Je to veľmi dynamický šport, do 
ktorého sa priam zamilujete. V auguste si preto popoludnia s há-
dzanou nenechajte ujsť. 

Ako už býva zvykom a nebudeme ho prerušovať ani počas prázd-
nin, deti sa môžu zúčastniť obľúbených tvorivých dielní. Vždy kaž-
dú sobotu sa naučia novú techniku a zažijú kopec zábavy. Zvykom 
bývajú aj skvelé výstavy. Tentoraz sa môžete tešiť na fotografie ta-
lentovaného Milana Šaradina, ktorý vytvoril kolekciu nádherných 
fotiek z minulosti Terchovej, Malej Fatry, ale aj širokého okolia. 
Srdečne vás pozývame zaspomínať si. Druhou výstavou budú 3D 
puzzle. Dinosaury, budovy a iné objekty budú vytvorené z malých 
kúskov kovu. Precízna práca tvorcov si naozaj zaslúži obdiv. 

V neposlednom rade k nám môžete zavítať aj priamo na nákupy. 
Veď stále vo vzduchu visí otázka: Máte všetko potrebné na dovo-
lenku? Nezabudnite na kufre, svieže oblečenie, pohodlné topánky, 
kvalitné slnečné okuliare, klobúk, dobrú knihu a opaľovacie krémy. 
Dovolenka môže začať!

príhovormilí návštevníci 
oc miraGe!praktickí pomocníci 

pre svieZi make-up
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t ento sviatok nikdy 
nevyjde z módy. A 
u nás už rozhodne 

nie. Aj keď sme sa pozreli 
trochu viac do minulosti.
Deň detí v OC MIRAGE 
oslavujeme s radosťou 
každý rok. Ani tento nebol 
výnimkou. Len tentoraz 

sme sa vrátili trochu 
v minulosti a uká-

zali sme de-
ťom, 

ako sme sa hrávali v ich 
veku my. Mohli si vyskúšať 
basketbal, minigolf, ping 
pong, hru s guľôčka-
mi a veľa ďalších hier. 
Nemohli však chýbať ani 
moderné prvky. Skvelé 
kúsky totiž stváral maskot 
našich „šošonov“ a deti sa 
mohli dosýta vyšantiť 
spolu s ním. 

OsláVIlI sME 
DEň DEtí
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a ko asi vnímajú 
vodu dospelí? 
Zrejme ako relax 

pri mori, keď sa necháva-
me bezstarostne unášať 
vlnami. A ako ju vnímajú 
deti? 
Na to existuje jednoduchá 
odpoveď. Stačí si prísť 

pozrieť výstavu Voda 
očami detí, kam 

posielali  
 

svoje výtvory detí 
z celého Slovenska. Tie 
najlepšie ste mohli vidieť 
priamo v OC MIRAGE. 
Odborná porota, ktorej 
predsedal umelec Štefan 
Pelikán, určila víťazov zo 
stoviek akvarelov. Téma 
„voda“ deti veľmi bavila, 
pričom sa doslova 
kreatívne vyžili. 

VODA 
DEtskýMI OčAMI



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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„Vždy zo seba vydávame 
maximum.“

Nesmrteľná skupina Queen a jej hudba 
masovo ožila nedávno aj vďaka filmu Bo-
hemian Rhapsody. Na Slovensku však už 
pár rokov pôsobí revival (alebo aj tribute 
live) kapela Queenshow, ktorá je zo Žiliny 
a paradoxne, až teraz hrala pred domá-
cim publikom. Prečo sa rozhodli hrať ta-
kýto štýl? Aké ťažké je imitovať Freddieho 
Mercuryho a čo si na doterajšej kariére 
najviac vážia? Dozviete sa v exkluzívnom 
rozhovore s členmi kapely: Lukáš Konštiak, 
Matej Vrábeľ, Martin Kukan, Jakub Vrábeľ 
a spevák Ján Kukan. 

Queenshow
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Ako ste sa dali dokopy? 
To je už dávna história. Asi pred 15 rok-
mi sme spolu začali hrávať v školskej ka-
pele na jednom zo žilinských gymnázií. 
Odvtedy sme si prešli rôznymi kapelami 
a zoskupeniami. Každý z nás mal inú ces-
tu a iné aktivity, až sme sa nakoniec asi 
pred 3 rokmi opäť spolu stretli v jednej 
kapele – Queenshow.

Ako vznikol názov Queenshow?
V minulosti sme vystupovali pod rôznymi 
inými názvami. Bolo to však pred tými tro-
mi rokmi na koncerte v Pezinku, kde nášho 
speváka Janka napadlo, že by sme sa mohli 
volať Queenshow. Ostatným členom kape-
ly sa tento názov zapáčil a odvtedy sme už 
jednoducho Queenshow. 

Prečo a kedy ste sa rozhodli práve pre 
revival Queen?
Queen sme počúvali odjakživa. Najväčším 

fanúšikom bol však vždy náš spevák Janko, 
ktorý túto vášeň získal od svojho otca. Po-
stupne počas svojej hudobnej kariéry skú-
šal spievať ich piesne, až to vyústilo do za-
loženia revivalovej kapely. Táto muzika nás 
všetkých veľmi baví, je to hudba náročná 
na interpretáciu, javiskové vystupovanie aj 
kulisy. A asi aj preto nás to tak baví – musí-
me zo seba vydať vždy maximum.

Ako dlho vám trvalo naštudovať si ich 
„spôsoby“?
Trvalo to pomerne dlho, predsa len Fred-
dieho pohyby sú veľmi špecifické, a keďže 
sa snažíme o čo najvernejšiu interpretáciu 
ich piesní, snažili sme sa ich spôsoby na-
študovať čo najlepšie a najdetailnejšie.

Je ťažké imitovať Freddieho Mercuryho?
Určite áno. Freddie je jeden z najznámej-
ších rockových spevákov všetkých čias. 
Veľa fanúšikov ovláda jeho pohyby doko-

nale a presne vedia, aký pohyb v ktorej čas-
ti piesne čakať. Má to však aj svoje výhody 
– veľa ľudí na koncertoch pozná piesne, 
ktoré hráme a preto je atmosféra na našich 
vystúpeniach vždy výborná.

Nedávno spôsobil film Bohemian Rhap- 
sody taký malý ošiaľ? Páčil sa vám? 
Áno, film sme videli hneď v deň jeho 
slovenskej premiéry spolu s našimi rodi-
nami a veľmi sa nám páčil. V niektorých 
častiach bol trošku zjednodušený, čo 
bolo však pozitívne, pretože sedieť celú 
noc v kine by sa nám nechcelo (smiech). 
Vplyv tohto filmu však badáme aj na 
našich koncertoch – ľudia viac poznajú 
piesne Queen a častejšie si s nami aj za-
spievajú.

Pamätáte si na svoj prvý koncert? A na 
ktorý spomínate najradšej?
Prvé koncerty sme odohrali na školských 



diskotékach, stužkových a podobných 
študentských akciách. Boli to krásne 
časy plné poriadneho rock’n’rollu a nie-
kedy by sme sa do týchto čias všetci radi 
vrátili. Život však ide ďalej. Najradšej 
asi spomíname na náš posledný žilinský 
koncert na tohtoročných Staromestských 
slávnostiach, kde sme hrali pred zaplne-
ným Mariánskym námestím. Vždy sme 
túžili zahrať si na domácej scéne pred po-
riadnym publikom a tento náš sen sa nám 
splnil, za čo sme organizátorom vďační.

Často hrávate na svadbách a podobne. 
Čo sa vám páči viac – súkromné alebo 
verejné akcie?
To je veľmi ťažko zhodnotiť. Oba typy ak-
cií majú svoju atmosféru a vedia byť vý-
borné a veľmi príjemné. Na súkromných 
akciách je super, že máme lepší kontakt 
s poslucháčmi – často za nami prichádza-
jú po koncerte, urobíme zopár fotografií 

a prehodíme pár slov. Naproti tomu na 
verejných akciách často nie je dostatok 
času na kontakt s fanúšikmi, na samotný 
koncert však prichádza viac ľudí a to vy-
tvára lepšiu atmosféru. 

Čo považujete doteraz za najväčší 
úspech? 
Náš najväčší úspech ešte len príde 
(smiech). Veľmi si vážime  už spomínané 
Staromestské slávnosti, ale aj koncerty 
pre rôzne významné slovenské firmy či 
organizácie, pre ktoré sme mohli hrať. 
Najväčším doterajším úspechom však je 
fakt, že sme ešte stále tu a môžeme si po-
stupne plniť svoje hudobné sny.

Aké budete mať hudobné leto?
Naše leto bude plné koncertov. Tento 
rok máme naozaj plný kalendár a sme 
veľmi radi, že o našu kapelu je záujem 
a my môžeme hrávať do sýtosti. Máme 

naplánované koncerty na Slovensku 
a v Českej republike, od súkromných ak-
cií cez festivaly až po rôzne mestské dni 
a  slávnosti. Určite sledujte našu stránku 
www.queenshow.sk alebo náš facebook 
či instagram, kde nájdete všetky dôležité 
informácie.

Budete mať čas aj na dovolenky? 
S dovolenkami to bude tento rok ťažšie 
práve kvôli našej pracovnej vyťaženosti. 
Vždy sa však snažíme nájsť si čas aj na 
naše rodiny a veríme, že sa nám to podarí 
aj tento rok.

Čo chystáte v budúcnosti?
V budúcnosti chystáme veľa prekvapení, 
je však predčasné o nich v tejto chvíli 
hovoriť. Určite chceme hrávať čo najviac, 
získavať nových fanúšikov a všeobecne 
tešiť ľudí našou hudbou. Veríme, že sa 
nám to bude dariť.

júl / aUGUst 2019      |      11



NAJTICHŠIE 
NEROZBITNÉ

10-ROČNÁ ZÁRUKA
2 NÁHRADNÉ KOLIESKA 

KOLIESKA DOSTUPNÉ 
V RÔZNYCH FARBÁCH

cena od 99,95 €
11/2018t

Fotovoltické
panely

Slnečné
kolektory

Tepelné 
čerpadlo

Kotly na 
biomasu

ŠOKOJÚCO 
zelená domácnosť

Obnoviteľné energie  

s príspevkom

až 3 400 € 
Zariadenia od SSE, ktoré vám znížia účty za energie.
www.sse.sk/zelena

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného 
prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými 
podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. 
Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle 
Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

SSE 19-011 Inz ZELENA DOMACNOSTIAM II 190x260-Mirage.indd   1 20.06.19   16:59
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presscafé
S poločnosť TOPAS, spol. s r.o. otvorila v pondelok 17. júna 

v obchodnom centre MiRAge už svoju druhú prevádzku, 
tentokrát pod názvom PressCafé. Nachádza sa na 3. podlaží, 
neďaleko kina a fastfoodov. 

Z NAšEJ PONuky:
skvelá talianska káva mimoriadnej kvality „gOPPION“ – servírovaná alebo aj so sebou

Bio studené a teplé limonády z prírodných sirupov zo skutočného ovocia 
a bez konzervantov,  farbív, či zahusťovadiel – servírované alebo aj so sebou

čerstvé štrúdle – pekáreň Ďuroška
široká ponuka nealkoholických nápojov

Výber pravých juhoamerických rumov za skvelé ceny
Pestrá ponuka cukroviniek

Noviny a časopisy
Cigarety a tabakový sortiment

ElEktRONICké služBy A lOtéRIE:
terminál tIPOs – lotériové činnosti

Predaj žrebov tIPOs a NIké
Dobíjanie kreditov mobilných operátorov

PAysAFECARD
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MILAN ŠARADIN
fotograf, športovec a publicista

•

Fotografie 
muža mnohých talentov

15. 7. — 11. 8. 2019
výstava fotografií / -1. podlažie oc Mirage
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Dychvyrážajúce fotografie časov dávno 
minulých. Neskutočné zábery prírody. 
Skvelé zdokumentovanie premien Malej 
Fatry a okolia. A ešte veľa ďalších super-
latívov pomenúva prácu Milana Šaradina. 
V OC MIRAGE vám ponúkame jeho fo-
tografie, ktoré zozbierali členovia rodiny. 

Milan Šaradin našiel v Malej Fatre svoju 
celoživotnú vášeň. A vďaka jeho rodine 
sa môžete preniesť aj vy späť v čase a zažiť 
Terchovú a okolie z jeho pohľadu. 

„Pred ôsmimi rokmi sme začali rozdeľo-
vať a skenovať jeho fotografie do počítača. 

Doteraz sa nám podarilo spracovať 5 000,“ 
hovorí jeho vnučka Mária Clapham. 
Spolu s manželom vytvorili webstránku  
www.milansaradin.com, na ktorej môžete 
obdivovať až 3 500 jeho fotografií. 

náhlad 
do minulosti
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O d 15. júla do 11. augusta si môžete pozrieť výstavu jedinečných 
fotografií Milana Šaradina. Vezmú vás späť do minulosti 
k našim koreňom a ku krásam našej prírody. 

MIlAN šARADIN
1910 - 1984

Bol fotografom, športovcom, publicistom...

Vďaka jeho práci, vášni a láske k horám a okoliu 
založil moderný cestovný ruch v Terchovej a jej 
okolí. Organizoval a pomohol  budovať Chatu pod 
Chlebom a zabezpečil výstavbu sedačkovej lanovky 
Vrátna – Chleb, podieľal sa na realizácii lyžiarskych 
vlekov, taktiež bol náčelníkom lanových dráh. Spo-
luzakladal Horskú službu Mála Fatra. aj vďaka jeho 
aktivitám sa Vrátna zaradila v roku 1962 do prvej 
kategórie stredísk cestovného ruchu medzinárod-
ného významu, o päť rokov neskoršie (1967) prispel 
k vyhláseniu Krivánskej Fatry za chránenú krajinnú 
oblasť.

Okrem jeho samostatných obrazových publikácií sa 
v roku 1996 verejnosť mohla oboznámiť s jeho  fo-
tografickým dielom aj počas Jánošíkových dní pro-
stredníctvom výstavy Vrátna – dolina Malej Fatry, 
pri tejto príležitosti vyšla aj knižná  publikácia „Veď 
je tá Terchová“ s autorovými fotografiami.

Bol aktívnym členom horolezeckého zväzu JaMeS, 
obdržal viacero rôznych ocenení, ktoré súviseli 
s jeho aktivitami v Horskej službe, cestovnom ruchu, 
lyžiarskom a horolezeckom športe.

Väčšinu svojho času venoval tejto krásnej časti kra-
jiny, ktorú miloval. Jeho slovami: „Jánošíkov kraj bol 
náplňou môjho života a znamenal pre mňa najkraj-
šie obdobie vôbec. Dal mi vlastne všetko, čo som 
mohol sústavne obdivovať.“
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júlový proGram podujatí v oc miraGe

FOtOgRAFIE 
MužA MNOhýCh 
tAlENtOV 
15. 7. – 11. 8. 
p rinášame vám unikátnu výstavu dychvyrážajúcich foto-

grafií časov dávno minulých. Neskutočné zábery prírody, 
zdokumentovanie premien Malej Fatry a okolia. Fotogra-

fie, ktoré zozbierali členovia rodiny Milana Šaradina.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.
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júlový proGram podujatí v oc miraGe

Vždy v sobotu o 15.00 h

6. 7. | 13. 7. | 20. 7. | 27. 7.  

FOtOgRAFIE 
MužA MNOhýCh 
tAlENtOV 

lážO-PlážO 
By huRICANE
s rdečne vás pozývame na množstvo zábavy pri bazéne 

priamo v srdci Žiliny. Lážo-Plážo však nie je len bazén 
v  meste, čakajú vás aj skvelé párty, ktoré k letu neod-

mysliteľne patria. Tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drin-
ky a  novinkou tohto leta sú domáce burgre, slnko, piesok, pal-
my, lehátka a najmä osviežujúca voda, ktorú si dosýta užijete. 
Dovolenka sa začína aj u nás.
Lážo-Plážo sa nachádza na 1. podlaží OC MIRAGE.

milé deti, čakáme na vás 
každú sobotu na -1. 
podlaží pri zábavných 

tvorivých dielňach.

tVORIVé 
DIElNE

každý štVRtOk od 19.00 h

sAlsA PáRty
NOVINkA!
DOMáCE 
BuRgRE
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auGustový proGram podujatí v oc miraGe

VýstAVA 
3D PuZZlE 
MODElOV Z kOVu 

háDZANáRskE 
POPOluDNIA 

26. 8. – 15. 9. 

9. a 16. 8. 

prinášame vám unikátnu výstavu, ktorá nadchne nielen 
deti, ale aj dospelých. Nový rozmer puzzle. Budete mať 
možnosť vidieť dinosaury a jaštery popri moderných 

budovách, všetko v 3D modeloch z kovových dielikov.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

d eti, využite možnosť vyskúšať si tímovú loptovú hru – há-
dzanú. Vyskúšať si môžete hod hádzanárskou loptou do 
brány, rôzne loptové techniky, súťaže a v neposlednom 

rade si aj dobre zamaškrtíte.
Podujatie sa uskutoční na -1.podlaží od 16.00 do 19.00 h



auGustový proGram podujatí v oc miraGe

FOtOgRAFIE MužA 
MNOhýCh tAlENtOV

háDZANáRskE 
POPOluDNIA 

do 11. 8. 
v yužite možnosť vidieť posledné dni unikátnej 

výstavy dychvyrážajúcich fotografií časov dávno 
minulých. Neskutočné zábery prírody, zdokumen-

tovanie premien Malej Fatry a okolia. Fotografie, ktoré zo-
zbierali členovia rodiny Milana Šaradina.
Výstava je nainštalovaná  na -1. podlaží OC MIRAGE.

milé deti, čakáme na vás 
každú sobotu na -1. 
podlaží pri zábavných 

tvorivých dielňach.
Vždy v sobotu o 15.00 h

tVORIVé 
DIElNE

3. 8. | 10. 8. | 17. 8. | 24. 8. | 31. 8.  

každý štVRtOk od 19.00 h

sAlsA PáRty
NOVINkA!
DOMáCE 
BuRgRE
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lážO-PlážO 
By huRICANE
s rdečne vás pozývame na množstvo zábavy pri bazéne 

priamo v srdci Žiliny. Lážo-Plážo však nie je len bazén 
v  meste, čakajú vás aj skvelé párty, ktoré k letu neod-

mysliteľne patria. Tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drin-
ky a  novinkou tohto leta sú domáce burgre, slnko, piesok, pal-
my, lehátka a najmä osviežujúca voda, ktorú si dosýta užijete. 
Dovolenka sa začína aj u nás.
Lážo-Plážo sa nachádza na 1. podlaží OC MIRAGE.
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MyslíME NA VšEtkO
leto je tu a s ním aj prázdniny. dva mesiace nerušeného voľna. ako ho 
stráviť? Pri vode, v lese, či na pikniku? nech sa už rozhodnete akokoľ-
vek, v predajni Flying tiger nájdete na jednom mieste všetky doplnky 
pre svoje plány. ale aby ste nezabudli, po lete vás čakajú znova školské 
povinnosti, preto sa môžete pokojne zásobiť dopredu. U nás nájdete tie 

najcoolovejšie kúsky aj do školy. 
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ZáPIsNík 
s kAlkulAčkOu 

rozmer a5 

4,00 €

FĽAšA
viac farieb 

3,00 €

OBEDáR
viac  druhov

3,00 €

zá
ba

va

11/2019t

BAtOh 
viac farieb 

7,00 €

CERuZky 
8 ks  

2,00 €

PRAVítkO 
viac farieb 

1,00 €
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Hádzaná je tímová loptová hra, kde si 
dva tímy po sedem hráčov hádžu a od-
rážajú loptu, pričom sa pokúšajú hodiť 
ju do bránky tímu súpera. A práve ten-
to štýl športu si môžete vyskúšať u nás 
v OC  MIRAGE v  rámci Hádzanárske-
ho popoludnia. Športových nadšencov 
u nás radi privítame 9. a 16. augusta. 

Deti si vyskúšajú hod hádzanárskou 
loptou do brány, rôzne loptové techni-
ky, uvidia videá poskytnuté Slovenským 
zväzom hádzanej na propagáciu hádza-
nej, zasúťažia si o vecné ceny a budú sa 
môcť prihlásiť do hádzanárskeho klubu 
a hádzanárskeho krúžku v spolupráci 
s CVČ Žilina

A v neposlednom rade si aj dobre zamaš-
krtia, lebo ich čaká sladká odmena. Zahádže-
me si spolu 9. a 16. augusta. Tešíme sa. 

hádZanárske 
popoludnie
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háDZANáRskE 
POPOluDNIE 

V oc MIraGe

9. a 16. 8. 2019
16.00 – 19.00 h

Ako vyzerá tento šport? Môžete si vyskúšať aj sami.  



VýstaVa 

3D  puzzle
moDeloV z koVu

26. 8. – 15. 9.

-1. podlažie oC MiRaGe
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každý štVRtOk 
od 19.00 h

sAlsA 
PáRty NOVINkA!

DOMáCE
BuRgRE



Nestíhate tento rok more a pláž, ale túžite po  
skvelom osviežení? Nemusíte cestovať ďaleko.  

aj toto leto bude 
láZo – pláZo!
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Priamo v srdci Žiliny na letnej terase 
OC MIRAGE nájdete tú pravú letnú 
pohodu. Pláž k vám nebola nikdy bližšie. 
Nemusíte cestovať niekoľko hodín, aby 
ste sa dostali na dovolenku. Oddých-
nite si na Lážo – Plážo a zažite exotiku 
uprostred mesta. 

V lete sa v OC MIRAGE rozhodne nudiť 
nebudete. Zažite u nás leto s kokteilom v ruke 
pri bazéne. Určite nevynechajte ani letné pár-
ty, ktorých bude aj tento rok požehnane. Ne-
treba cestovať do zahraničia, OC MIRAGE 
prináša dovolenku priamo k vám. 

Patríte k milovníkom kubánskych a la-
tinských rytmov? Určite vás poteší salsa 
párty pri bazéne Lážo – Plážo, ktorá vás 
v  prípade pekného počasia roztancuje 
každý štvrtok o 19.00. A tešiť sa môže-
te aj na domáci burger či chutný šalátik, 
ktorý vás zaručene osvieži. 

Všetky potrebné informácie nájdete 
aj na stránke www.miragebeach.sk. 
Aktuálne informácie o počasí, akciách 
a pripravovaných párty sa dozviete na 
facebookovej fanpage Lážo - Plážo by 
Hurricane.

ˆ ˆ
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utERáky / od 3,95 €
kúPEĽňOVé DOPlNky / od 3,95 €

VANkúšE / od 17,45 €
POháRE / od 2,73 €

DžBáNy / od 11,13 €
OBRusy / od  12,95 €

PlážOVé kOšíky / 19,95€
Osušky / od 17,95 € 14/2018t

NOVÁ GENERÁCIA LED ŽIAROVIEK 
– V ČOM SÚ INÉ? 

Klasická 40 W žiarovka má životnosť len 1 000 hodín, 
čo je pri bežnom svietení (3 hodiny denne) menej ako 
11 mesiacov. Aby vlákno v žiarovke svietilo, musí sa 
zahriať – preto sa žiarovky po chvíli nemôžeme do-
tknúť. Zahrievanie si vyžaduje veľký elektrický výkon 
a tenký kov časom úplne roztaví.

Moderné LED žiarovky fungujú na inom princípe. Svet-
lo vzniká pri prechode elektrického prúdu vnútri diódy, 
ktorých je v  žiarovke hneď niekoľko. Povrch zostáva 
studený a  svetla je stále dostatok. Skutočnou výho-
dou LED svietenia je však úspora energie. Na rovnakú 
svietivosť spotrebuje taká žiarovka desatinu výkonu, 
čiže namiesto 40 W jej stačia len 4 W. 

Kvalitu LED žiarovky najvýraznejšou mierou ovplyv-
ňuje technologická vyspelosť čipu, ktorý v nej emi-
tuje svetlo. Ten určuje, aké silné svetlo z LED žiarovky 
získame. O  tom, ako reálne budeme v  takomto svet-
le vnímať okolie, vypovedá index podania farieb (CRI 
index). Čím je číslo CRI väčšie, tým je kvalita svetla 
vyššia a ním osvetlené objekty vidíme vernejšie a pri-

rodzenejšie. Ideálom je číslo 100, teda také podanie 
farieb, aké vzniká pod prirodzeným slnečným svetlom. 

Nová generácia LED žiaroviek s názvom MCOB LED je 
špecifi cká najmodernejšími LED čipmi s patentova-
nou kryštálovou technológiou, ktorá rozptýli svetlo 
v uhle 360 stupňov a zabezpečí tak dokonalé osvetle-
nie miestnosti. Technológia je ekologická, nábeh svet-
la je okamžitý a LED-ky môžete zapnúť a vypnúť až 
50  000-krát. Keď vymeníte všetky klasické žiarovky 
v domácnosti za moderné MCOB LED, môžete tak ušet-
riť až 90 % celkového účtu za svietenie. Návratnosť 
investície pre celú domácnosť je iba 9 mesiacov a šetr-
né LED-ky si môžete užívať celých 40 000 hodín, teda 
približne 35 rokov! 

Najúspornejšie MCOB LED žiarovky od Stredoslo-
venskej energetiky si môžete zakúpiť z  pohodlia 
domova v e-shope www.sse.sk/led, kde nájdete aj 
jednoduchú online kalkulačku na prepočet orientač-
nej úspory pre svoju domácnosť. 

SSE 19-011 PR clanok LED ziarovky 190x260-Mirage.indd   1 20.06.19   16:59
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Sme radi, že sa značka Big Star rozhodla usadiť priamo v srdci Žiliny, 
pod strechou OC MiRAge. 

velká hvieZda 
v oc miraGe
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Od roku 1979 je oblečenie značky 
BIG  STAR zárukou najvyššej kvality 
a  dizajnu, ktorá ide ruka v ruke s aktu-
álnymi trendmi. Džínsy sú od začiatku 
akýmsi pilierom v  ponuke značky. Už 
roky je naša ponuka doplňovaná o ďal-
šie časti oblečenia a módne doplnky. Pre 
návrhárov BIG STAR je práca vášňou, 
oblečenie využiteľným umením a džínsy 
neoddeliteľnou súčasťou kultúry. Dôvera 
a lojalita je pre nás záväzkom dodávania 
produktov najvyššej kvality.

V marci tohto roku sme v OC MIRAGE 
otvorili už piatu predajňu Big Star na Slo-
vensku. Našim zákazníkom ponúkame širo-
ký výber džínsového oblečenia. Profesionál-
ny, milý a ústretový personál vám ochotne 
poradí s výberom tých správnych džínsov, 
do ktorých sa priam zamilujete.

Momentálne sme odštartovali letný vý-
predaj. Široký sortiment jarného a letného 
oblečenia, obuvi a doplnkov ponúkame so 
zľavou až do 50 %.

Tešíme sa na vás v OC MIRAGE na -1. podlaží.

´

júl / aUGUst 2019      |      33



poZývame vás 

júl
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

 21 brIdGes
od 25. 7. 2019   

USA
dráma, thriller
titulky

 IbIZa
od 25. 7. 2019   

FRA
komédia
titulky

 PaVarottI
od 4. 7. 2019     

GBR / USA
životopisný
titulky

 korIsŤ
od 11. 7. 2019     

USA
horor
titulky

 sPolUjaZda
od 11. 7. 2019     

USA
akčný, komédia
titulky

 MŔtVI 
neUMIerajú
od 4. 7. 2019       

USA
komédia, horor
titulky

 starÁ lÁska 
nehrdZaVIe
od 11. 7. 2019       

USA
romantická komédia
titulky

 lolI 
ParadIčka
od 18. 7. 2019     

SVK
romantická komédia
originálny zvuk

 detskÁ hra
od 25. 7. 2019 
USA
horor, thriller
titulky

 leVí krÁĽ
od 18. 7. 2019  
USA
animovaný, dobrodružný
dabing
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Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk

3D



auGust

 labkoVÁ 
Patrola 
od 1. 8. 2019        
USA / CAN
animovaný
dabing

 nočné MorY 
Z teMnôt     
od 8. 8. 2019          
USA
horor
titulky

 VtedY 
V hollYWoode     
od 15. 8. 2019        
USA
komédia, dráma
titulky

 krÁĽoVné 
ZločInU     
od 8. 8. 2019      
USA
krimi, dráma
titulky

 toY storY 4 
od 8. 8. 2019       
USA
animovaný
dabing

 oslePenÝ 
sVetloM 
od 15. 8. 2019    
USA
životopisný, komédia
titulky

 Where‘d YoU 
Go, bernadette  
od 22. 8. 2019    
USA
komédia, dráma
titulky

 dora a stratené 
Mesto  
od 22. 8. 2019    
USA
akčný, rodinný,
dobrodružný
dabing

 noVí MUtantI  
od 1. 8. 2019    
USA
horor, sci-fi, akčný
titulky

 rÝchlo a ZbesIlo: 
hobbs & shaW  
od 1. 8. 2019    
USA
akčný
titulky

 ceZ PrstY  
od 29. 8. 2019    
CZE
športový, komédia
originálny zvuk

 kto je ĎalŠí?  
od 22. 8. 2019    
SVK
kontroverzný
originálny zvuk
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
84. diel

Jún bol pre našich kamará-
tov veľmi zaujímavý. Dievčatá 
sa najviac zaujímali o známu 
vizážistku Lucid, s ktorou sa 
neskôr v OC Mirage aj stretli. 
Zatiaľ čo chlapci sa zas zapo-
jili do súťaže a výstavy Voda 
očami detí. Ich pohľad na vodu 
bol, povedzme ... jedinečný. :)
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Detský svet v OC MIRAGE totiž pripra-
vuje aj počas tohto leta obľúbené denné 
tábory. Táto forma táborov je momentálne 
veľmi populárna. Je to riešenie, pri ktorom 
nebudete mať žiadne starosti. Už sa nemu-
síte trápiť tým, kde bude vaše dieťa, kým vy 
ste v práci. A každé poobedie, keď prídete 

z práce, budete tráviť spolu, pričom si mô-
žete naživo vypočuť o množstve zážitkov. 
Toto leto si tak užijete naplno. 

Na vaše ratolesti čakajú naši animátori 
a  veľa zábavy. S nami sa určite počas leta 
nudiť nebudú. 

Podrobnejšie info a prihlášky  
v Detskom svete v OC Mirage 

na 4. podlaží u vedúcej 
prevádzky evy Mihaličkovej,  

cez telefón na čísle 0911 390 064,  
prípadne cez mail  

detskysvet@mirageshopping.sk
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etkonecne prišli 

práZdniny!

ˆ
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Deti si s nimi určite hlavy nelámu. Zažite spolu s nami voľnosť, pohodlie 
a najmä zábavu. Bezstarostné dni vašim deťom spríjemníme počas

 denného tábora v Detskom svete.  

Letné 
táboRy 

OTVáraMe 
8. 7. 2019



11/2018t

Re
ce

Pt
y

13/2018t 12/2018t

leto na tanIerI

Obľúbené letné menu Reštaurácie Dubná Skala v centre Žiliny je opäť tu. 
Šéfkuchár Peter Semivan zostavil lákavú sezónnu ponuku špecialít 
s nádychom exotiky. Leto na tanieri otvára osviežujúca španielska 
polievka gazpacho, jemne ochutená chilli. Z hlavných chodov si 
môžete dopriať cestoviny linguine s mušľami a krevetami na bielom 
víne alebo hovädzí filet Mignon s mexickou salsou Pico de Gallo 
a grilovaným šampiňónom Portobello. A ako dezert vyskúšajte 
netradičnú kombináciu  karamelizovaných marhulí s limetkovým 
mascarpone a čokoládovým cookies.

Reštaurácia dubná Skala s klimatizovanými priestormi a vlastným 
parkovaním poskytuje ideálne miesto na príjemný večer vo dvojici, 
obchodné stretnutie či slávnostné rodinné oslavy - krstiny, prijímanie, 
promócie, svadba.

Predajňu CARPISA nájdete 
na 1. podlaží OC MIRAGE.

menu

kUracIa PrsIa na orIentÁlnY sPôsob

PostUP
Kuracie prsia umyjeme, osušíme a z jednej strany spravíme hlbšie 
zárezy, takto upravené prsia osolíme a okoreníme. Olivy nakrájame 
spolu s petržlenovou vňaťou a zmiešame s olivovým olejom, 
dôkladne vtrieme do kuracích pŕs medzi zárezy a sprudka restujeme. 
Vyberieme prsia a na tomto základe si opražíme nakrájanú cibuľku 
s prekrojenými paradajkami, podusíme, ochutíme podľa potreby 
a vložíme kuracie naspäť prsia. Dusíme cca 30 minút a podávame.

InGredIencIe
Kuracie prsia (400 g), paradajky v konzerve (200 g), zelené 
a čierne olivy (100 g), cibuľa (1 ks), petržlenová vňať (50 g), soľ, 
čierne mleté korenie, olivový olej.



Celý Žilinský kraj v sebe skrýva nesku-
točne krásne prírodné tajomstvá. A leto 
je to najlepšie obdobie, kedy ich treba 
objavovať.  

Niektoré sú turisticky vyhľadávané už 
roky, niektoré si cestičku do povedomia 
verejnosti našli len nedávno. Objavte ich 
napríklad už toto leto. 

kam Za krásami v okolí miraGe
trenčIanskY krajŽIlInskÝ kraj

k  raj má päť regiónov a v každom z nich sa pozrieme na 
najkrajší hrad alebo zrúcaninu, turistický chodník, vodu 
a zaujímavosť. 

Horné Považie – Tento región má množstvo hradov a zrúcanín, 
z ktorých sa oplatí vidieť Lietavský hrad. V kraji leží hneď niekoľko 
krásnych turistických chodníkov, z ktorých odporúčame Malofatran-
skú hrebeňovku z Vrátnej až do Nezbudskej Lúčky. Osviežiť sa určite 
choďte do kúpeľného mestečka Rajecké Teplice a ako zaujímavosť vy-
beráme pohyblivý drevený betlehem v Rajeckej Lesnej. 

kysuce – Tento región nemá žiaden hrad ani zrúcaninu, do pozor-
nosti však dávame kaštieľ v Radoli. Ako najkrajšiu turistiku vyberáme 
hlavný hrebeň Javorníkov okolo Kasární. Netradičné osvieženie na 
Kysuciach hľadajte v drevených sudoch v Sudoparku pri Klokočove. 
A  nemôžete vynechať zaujímavý zážitok – jazdu historickou lesnou 
úvraťovou železnicou (HLUŽ) v Novej Bystrici – Vychylovke. 

Liptov – Oplatí sa zastaviť na zrúcanine hradu Likava pri Ružom-
berku. Liptov leží v troch národných parkoch, preto je ťažké vybrať si 
tú najkrajšiu trasu – odporúčame ísť preto na najvyšší vrch Liptova 
(a Západných Tatier) – Bystrú s nadmorskou výškou 2 248 metrov. 
Najväčšie osvieženie nájdete v aquaparku Bešeňová. A ako zaujímavosť 
vyberáme dedinu Vlkolínec, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. 

Orava – Najkrajším hradom v regióne (aj široko ďaleko) je Oravský 
hrad a je to zároveň aj jediný hrad na Orave. Jednu z najkrajších trás náj-
dete v Západných Tatrách, keď sa vyberiete na Roháčske plesá. Osviežiť 
sa v tomto regióne nie je problém, skúste napríklad Oravskú priehradu. 
Zaujímavosťou je napríklad plavba na pltiach z Hornej Lehoty.

Turiec – Určite sa oplatí vybrať Gaderskou dolinou na hrad Blatni-
ca. Najkrajšie výhľady budete mať z Martinských holí, na ktoré vedie 
napríklad aj ferrata. Na osvieženie poslúžia Turčianske Teplice. Určite 
si nenechajte ujsť Múzeum slovenskej dediny v Martine.   

t ento kraj má štyri regióny, ktorých krása sa nedá ani porovná-
vať. Skúsime však vybrať najkrajší hrad a zrúcaninu, turistický 
chodník, vodu a zaujímavosť.  

Región Trenčín – Priamo nad hlavným mestom kraja sa vypína 
krásny Trenčiansky hrad, niekdajšie sídlo „Pána Váhu a Tatier“ – Ma-
túša Čáka Trenčianskeho. Vybrať si najkrajšiu zrúcaninu však vôbec 
nebude jednoduché. Ale odporúčame Beckov. A ako najkrajšiu turis-
tickú trasu volíme túru okolo Čachtického hradu. Na osvieženie od-
porúčame Trenčianske Teplice, ktoré do 19. storočia patrili majiteľom 
Trenčianskeho hradu. Ako zaujímavosť vyberáme pútnické miesto. 
Nad cestou z Trenčína do Nemšovej vidieť zďaleka barokový kostol 
s dvoma vežami na Novej Skalke.

Myjava – Na Myjave sa nenachádzajú žiadne hrady, ale ako ich zá-
stupcu vyberáme Mohylu pod Bradlom. Najkrajšiu turistiku objavíte, 
keď si zájdete na vyhliadkové veže, napríklad aj na Hrajky. Osvieženie 
nájdete priamo na kúpalisku v Myjave. Ako zaujímavosť vyberáme 
Kopaničiarsky región, v ktorom sa nachádza niekoľko stoviek kopaníc, 
situovaných častokrát na veľmi odľahlých miestach s ešte tradičnými 
domami s typickou architektúrou zo začiatku 20. storočia. 

Horná Nitra – Za najkrajší zámok na Slovensku môžeme smelo 
označiť Bojnice. A keď už budete priamo v tomto meste, šup rovno do 
bazéna. Sú tu vynikajúce podmienky pre kúpanie. Ako cieľ túry vyskú-
šajte tajuplný Tribeč. Ak by ste sa chceli netradične schladiť, choďte do 
podzemia, odporúčame Hornonitriansky banský skanzen. 

Horné Považie – Tento región zasahuje aj do Žilinského kraja, 
my sa však bližšie pozrieme na okolie Považskej Bystrice a Púchova. 
Najkrajší výhľad budete mať zo zrúcaniny Považského hradu. Osvieže-
nie nájdete napríklad v kúpeľoch Nimnica. Najkrajšia pešia turistika je 
v Manínskej tiesňave, tú by ste určite nemali vynechať. A ako zaujíma-
vosť vyberáme botanický park v Lednických rovniach. 
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To najkrajšie z kraja Topky trenčianskych regiónov



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Hoci si od júna všetci berú pomaly dovolenky, 
v  Hollywoode to robia práve naopak. V lete sa môžete 
tešiť na skvelé filmy v Ster Century Cinemas. Čo je pre vás 
rozhodne dobrá správa, lebo vaša dovolenka začne až po 
lete, v septembri, keď u nás už počasie chladne. A vďaka 
filmom sa rozhodne cez leto nebudete nudiť.

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Nadovšetko milujete voľnosť a pohodlie. Nemáte radi, 
ak vás spútavajú pravidlá, alebo čokoľvek iné. Nespútané 
je preto aj vaše oblečenie a najmä obuv. Starostlivo si 
vyberáte, čo si obujete – aby topánky dávali vašim nohám 
voľnosť a boli  aj štýlové. Inšpirujte sa letnou kolekciou 
v predajni Baťa.

co vás tento mesiac 
caká v oc miraGe

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Všetci sa tešia z leta, ale vy máte svoje povinnosti, ktoré 
jednoducho nemôžete hodiť za hlavu. Tiež by ste si radi 
prevetrali hlavu, ale potrebujete zostať pripojený. Ako 
skĺbiť tieto dve rozdielne veci? Vezmite svoju prácu do 
kaviarne Yogi´s a budete sa cítiť ako v prírode.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Jar je pre vás hotový zabijak a leto za ním nezaostáva. 
S alergiami sa vám žije nesmierne ťažko, ale všetko sa dá 
zvládnuť. Vitamíny, betakarotén a lieky na alergiu sa pre 
vás počas týchto mesiacov stali doslova nevyhnutnos-
ťou. Určite by ste mali skúsiť lekáreň Dr. Max.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Radi by ste si povedali: „Zahoď starosti! Čaká ťa dovolenka“. 
Ale, žiaľ, nejaké tu predsa len zostali. Vaša terajšia finančná 
situácia vám nedovolí veľa vecí a počas nadchádzajúcich 
mesiacov sa budete musieť uskromniť. Nákupy drobností do 
domácnosti vám však nemusia spôsobiť vrásky, keď zájdete 
do predajne Pepco.

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Už ste sa leta nemohli dočkať. Najmä tej skvelej letnej 
pohodičky na terase či balkóne s drinkom v ruke s vy-
loženými nohami. Zájdite do predajne COINCASA na 
1. podlaží a nájdete tam to pravé na letnú balkónovú 
pohodu.        

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Na lete máte najradšej terasy a mož-
nosť posedenia vonku. Keď je prí-
jemne teplo, nič vás vo vnútri ne-
udrží. A  na terasách môžete spojiť 
príjemne s užitočným. Veď predsa 
na obed či kávu nepôjdete sami. 
Stretnite sa s  priateľmi na terase 
cukrárne Monarch.

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Dovolenky sú tu a vy sa tešíte na zaslúžený oddych. Veď ste 
tento rok tvrdo pracovali. A čaká vás zaslúžená odmena. 
More, slnko, pláž a vy. Pre vás ideálna kombinácia. Už teraz 
však uvažujte ako a do čoho sa zbaliť. Problém vyriešený aj 
na poslednú chvíľu – tie správne kufre nájdete v Carpise.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Letné slnko vôbec nie je pre vás. Radšej si posedíte v po-
hodlí domova a venujete sa svojim koníčkom. Alebo len 
oddychujete. Domáca pohoda je pre vás to pravé. Navyše, 
keď vonku prší, máte o program postarané – v Brlohu ste 
si boli po novú hru. A aj slnko je veľmi únavné. 

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Pre niektorých sú prázdniny dni radosti, pre niektorých 
je to o starosť navyše. Vy jednoducho musíte chodiť do 
práce a deti nemá kto postrážiť. V Detskom svete majú 
na programe aj letné tábory, aj vám deti postrážia mimo 
miesteniek. Ale ich po práci vezmite na Lážo – Plážo. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Grilovačky sú v plnom prúde a vy 
ste majstrom grilu. Toto je vaša ob-
ľúbená sezóna. Posedenie s dobrou 
partiou si podľa vás pýta viac ako 
pivo v bare. Už mesiace dopredu hľa-
dáte nové recepty a plánujete. Preto 
by vaše kroky mali viesť do Billy, kde 
kvalitne nakúpite.

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Nasledujúce dva mesiace sú veľmi dôležité pre všetky 
deti. Začínajú sa totiž letné prázdniny. Na ich začiatku by 
ich však potešil aj malý darček. Však vám doniesli domov 
dobré vysvedčenie. Rozhodne si zaslúžia odmenu z hrač-
kárstva Alltoys a vy im ju s radosťou doprajete.

�
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nájdite 10 roZdielov na obrázkoch

V OC MIRAGE sme oslavovali Deň detí skvelým programom pre najmenších. 
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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: „... pripraví OC MIRAGE.“
Výhercovia: Mária Maťková, Anna Rusnáková, Milan Mulica. Výhercom srdečne blahoželáme!
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SKUTOČNE 
PRE KAŽDÉHO

2. POSCHODIE / OC MIRAGE

-80% -50%-70%


