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VZÁCNY DARČEK 
Z COIN & BRANDS

Darujte svojej polovičke na 
Valentína niečo vzácne. Ob-
ľúbené vône a značky nájde-

te v predajni COIN & Brands. Čakajú 
na vás nádherné luxusné darčeky 
pre dokonalý romantický deň. Inšpi-
rujte sa svetoznámymi kozmetický-
mi značkami, či krásnymi a jedineč-
nými módnymi kúskami pre dámy aj 
pánov. 

Pre dokonalú atmosféru u vás 
doma, odporúčame rôzne bytové do-
plnky, pri ktorých nájdete už aj jarné 
inšpirácie. 

Vstúpte do sveta luxusu v predaj-
ni COIN & Brands, ktorú nájdete na 
2. podlaží OC MIRAGE. 

Tento rok sa sviatok zamilovaných môže niesť na vlnách luxusu. 
V predajni COIN & Brands nájdete pre svoju lásku to pravé. 
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Prinášame vám zaujímavý rozhovor s Hankou Hornáko-
vou a Filipom Višňovským, ktorí sú obaja vynikajúcimi 
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

Vo februári sa v našom obchodnom centre 
budete môcť odfotiť so svojou milovanou po-
lovičkou, vyrobíte si špeciálne pralinky a aj 
dobrým obedom, večerou, zákuskom či nápo-

jom môžete osláviť sviatok zamilovaných. Prajeme vám 
krásneho Valentína. 

V OC MIRAGE nájdete všetko pod jednou strechou 
a  znova niečo nové. V ostatných týždňoch sme otvorili  
niekoľko nových prevádzok. Môžete si o nich aj prečítať 
na stránkach nášho časopisu. Okrem toho si aj počas 
februára môžete pozrieť skvelú výstavu fotografií a arte-
faktov z prostredia Horskej záchrannej služby. Pozrite sa, 
ako pracujú naši Anjeli na horách. 

Sme radi, ak sa u nás cítite dobre.

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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P od týmto označením sa 
skrývajú profesionáli 
a dobrovoľníci z radov 

Horskej záchrannej služby, 
ktorá je tu pre nás už viac ako 
storočie. 
Pevne veríme, že ste nikdy 
nemuseli využiť ich služby. 
Vždy je lepšie, keď sa vám 
na horách nič nestane. Ale, 
žiaľ, nebýva to tak. V takých 

prípadoch nastupuje HZS. 
Práve týmto skvelým 

chlapcom sme 
venovali  

 

výstavu Anjeli na horách, 
ktorú si v priestoroch  
OC MIRAGE môžete pozrieť 
ešte do 12. februára. Na výsta-
ve uvidíte exponáty z histórie 
aj súčasnosti horskej služby, 
napríklad rôzne dobové 
kombinézy, transportné sane, 
expedičný stan, či vysokohor-
ské topánky a záchranársku 
techniku. Prostredníctvom 
unikátnych fotografií vám 
priblížime ich prácu.

ANJELI 
NA HORÁCH
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PREŽILI SME SPOLU
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Š tudenti zo Žilinskej 
univerzity k nám 
zavítali, aby svojim 

budúcim spolužiakom 
ukázali, aká je UNIZA.   
Moderné technológie, ino-
vatívne prístupy a kvalitné 
vzdelanie. To všetko ponúka 
UNIZA svojim študentom. 
Aktuálne ich na jej siedmich 

fakultách študuje takmer 
8 000. Niektorí 

z nich sa u nás 
prezento-

vali 

výstavou, na ktorej pred-
stavili vo forme posterov 
jednotlivé fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline, ako 
aj informácie týkajúce 
sa štúdia a študentského 
života na UNIZA. Záujem 
mladých o štúdium na tejto 
univerzite sa vďaka nim ešte 
zvýšil a možno niektorých 
návštevníkov v budúcnos-
ti privítajú študenti 
vo svojich  
radoch. 

ŽILINSKÍ ŠTUDENTI 
V OC MIRAGE
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Láska má veľa podôb. 
Zamilujte sa aj vy do novej kolekcie!
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SPRAVTE SI 
DOMÁCU 
ROMANTIKU
Na sv. Valentína prevláda červená farba, ktorá symbo-
lizuje lásku. Pripravte si doma krásnu výzdobu a uži-
te si dokonalý romantický večer. Vstúpte do predajne 
COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE a inšpirujte sa va-
lentínskou atmosférou. 
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Láska má veľa podôb. 
Zamilujte sa aj vy do novej kolekcie!
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„V stredoveku zabudnete 
na starosti bežného života.“

Hanka Hornáková a Filip Višňovský tvoria akč-
ný pár už viac ako osem rokov. Obaja sú vynika-
júcimi lukostrelcami a šermiarmi. Roky pôsobia 
v Cechu Terra de Selinan a reprodukujú stre-
doveký spôsob života a remeslá. Obaja získali 
niekoľko cenných kovov v HEMA (Historical Eu-
ropean Martial Arts) šerme a robia tak žilinské-
mu šermu naozaj dobré meno. V rozhovore sa 
dozviete ako sa spoznali, čo ich baví na stredo-
veku a ako strávia Valentína...

Hanka 
a Filip

08     |  
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Ako dlho sa venujete stredovekým 
aktivitám? 
FILIP: Ku živej histórii, tzv. reen- 
actmentu, sme sa dostali cez projekt 
Žilinský kraj Templárov, ktorý skupi-
na Cech Terra de Selinan realizovala 
s  podporou ŽSK a EÚ fondov. Sľúbil 
som sa kamarátovi Lukášovi Kozlíkovi 
ako náhradník, keď potrebovali vypo-
môcť a nakoniec nebolo cesty späť. Po 
roku trénovania a príprav som začal 
vystupovať aj pred divákmi. Najskôr 
som to bral ako zábavu so skvelou par-
tiou ľudí. Samozrejme, všetko sa vy-
víja, neskôr som sa posunul do úlohy 
športového maniaka. No teraz vidím 
zmysel vo vedení ľudí a aj vzdelávaní 
verejnosti a chcem sa pokúsiť zacho-
vať stredoveké tradície a ducha ako 
v šerme, tak aj v našich prezentáciách.
HANKA: Ja som s historickými aktivi-
tami začala rok po tom, ako začal Filip. 
Najprv som pomáhala v kuchyni. Veľ-
mi sa mi zapáčila lukostreľba, ktorej 
sa venujem doteraz a zúčastňujem sa 
aj na turnajoch, dokonca jeden taký aj 
priamo organizujeme – Lietavský šíp. 
Historickému šermu ako športu sa ve-
nujem aktívne asi tri roky, no moje za-
čiatky odštartoval kamarát „Deci“, keď 
sa opýtal, či nechcem skúsiť aj šermo-
vať. Vďaka stredovekým akciám mám 
možnosť dostať sa na miesta (hrady, 
zámky aj v zahraničí), o ktorých som 
nevedela a občas mi to dovolí zabud-
núť na starosti bežného hektického 
života. Samozrejme, je tu zábava a vďa-

ka šermu som spoznala veľa rovnako 
strelených ľudí (smiech). 

Čo všetko v skupine máte na starosti?
FILIP: Sme občianske združenie, kaž-
dý má na starosti to, čo si tak pove-
diac „sám vezme na parohy“. Kým 
som sa stal riadnym členom, viedol 
som len tréningy šermu, ktoré sme 
sa pokúsili otvoriť aj verejnosti. Ne-
skôr som sa stal predsedom celého 
nášho združenia. Spolupracujeme 
s  klientami ako sú hrady, múzeá, 
mestá, firmy, školy a organizujeme 
rôzne akcie, napr. Stredoveký deň, 
Budatínske Hradovánky, Žilinský 
Kumšt (turnaj v  šerme). K  tomu 
je nutná byrokracia a legislatívne 
úpravy, podávanie grantov a  iných 
žiadostí. A potom sú tu, samozrejme, 
tréningy šermu. Snažím sa o  deľbu 
práce, takže napríklad každá akcia 
má vlastného vedúceho. 
HANKA: Ja sa v podstate ako väčšina 
ľudí v cechu starám sama o seba, aby 
som sa dostavila na akciu (smiech). 
Systém, keď každá akcia má vlastné-
ho vedúceho, je skvelý, lebo takto si 
každý môže vyskúšať, aké je to ná-
ročné. A poviem vám, že áno je, hlav-
ne psychicky.  

Aký je rozdiel medzi stredovekým 
a súčasným šermom? 
FILIP: Rozdiel je určite v mentalite 
súboja a v chápaní šermu. Historicky 
bol šerm systémom bojových techník 

so zbraňou za účelom útoku či obrany 
vlastného života. To ovplyvňuje aj vaše 
šermiarske myslenie, pretože ak viete, 
že môžete umrieť alebo sa minimálne 
škaredo zraniť, nebudete realizovať 
toľko bezhlavých útokov alebo suzása-
hov, ako je to vidieť v modernom olym-
pijskom šerme. Obaja šermiari by sa 
navzájom zabili, ale len elektrický sig-
nál dokáže rozhodnúť rozdiel v milise-
kundách medzi zásahmi a tak určiť ví-
ťaza. HEMA je športovou alternatívou 
historického šermu, kde sa snažíme 
replikovať staré šermiarske techniky 
z kryptovaných básničiek starých šer-
miarskych majstrov. Ide o reálne tech-
niky, ktoré majstri ako Johanes Liech-
tenauer a jeho neskorší žiaci Hans 
Talhofer a Joachim Meyer zachovali 
v básničkách. Šermujeme s  reálnymi 
replikami tréningových mečov z kon-
ca 14. storočia, akurát používame mo-
derné ochranné prostriedky (masky 
a tvrdené kabátce, takže je to pomerne 
bezpečné – až na modriny). 

Čím môže šerm a lukostreľba zaujať 
ženy? 
HANKA: Lukostreľba je o sebakon-
trole, učení sa pokojnej a vyrovnanej 
mysle, aby ste sa dokázali sústrediť na 
správne dýchanie, tempo... Opakom je 
šerm, ktorý je naozaj výbornou fyzic-
kou aktivitou a cvičenie sa stalo pre 
mňa trošku drogou. Je to netradičný 
šport a to majú ženy rady. Mne osobne 
dal šerm ako šport veľmi veľa. Pomo-
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hol mi prekonať strach, zbúrať svoje li-
mity, upokojiť myseľ a prekonať hlavne 
samu seba. Pretože moje začiatky boli 
ťažké, na turnajoch som vždy bola po-
sledná, ale raz sa to zlomilo, keď som 
si povedala, že si to idem užiť a nie vy-
hrať. A vtedy som vyhrala svoju prvú 
striebornú medailu. Nepoznám nič 
lepšie, ako prísť si svoju frustráciu 
z bežného dňa v práci/škole vybiť na 
tréning, kde môžete niekomu nasekať 
pár rán mečom (smiech).

Bojujete aj medzi sebou? 
FILIP: Doma či na tréningu? (smiech) 
Hanka je ľaváčka, čo je pre mňa dosť 
náročné a ešte k tomu šermuje veľmi 
aktívnym spôsobom, čo núti súpe-
ra iba k reakciám. To vtedy ste už na 
75 % prehrali. A doma? Bývame spolu 
pomerne krátko, preto sa tu stretávajú 
naše dva názorové svety a hlavne do-
máca výchova. Je to dosť sranda, keď 
sú meče odložené (smiech). 
HANKA: Na tréningu určite, mám 
rada, keď ma Filip trénuje, lebo mi do-
káže dobre vysvetliť, aké chyby robím 
v jednotlivých technikách, aj keď on si 
občas myslí opak (smiech). Ja ho nao-
zaj počúvam a vždy si z nášho sparin-
gu niečo zoberiem. 

Čomu sa venujete okrem týchto 
aktivít? 
FILIP: Šerm sa pre mňa stal skôr ži-
votným štýlom, takže sa už veľa ve-
ciam nestíham venovať, minimál-

ne nie na takej úrovni, ako by som 
chcel. No keď môžem, rád si nájdem 
čas na rodinu a priateľov, občas čí-
tam po večeroch, kým mi knižka ne-
capne na hlavu (smiech). Milujem 
turistiku, letnú aj zimnú, lyžovanie, 
bicykel a spoločenské hry a rôzne 
role play hry ako DrD (Dračí doupě). 
Občas snívam, že si nájdem čas na 
dobrú PC hru, ale ostávam naozaj 
len v rovine snov. A samozrejme, je 
tu aj moja práca – som vedúci sek-
cie striekanej izolácie pre Žilinský 
a Prešovský kraj.
HANKA: Ja pracujem ako adminis-
tratívna pracovníčka na patológii 
(nie s mŕtvolami), alebo iným slovom 
v bioptickom laboratóriu, čiže väčši-
nu času trávim v kancelárii. Preto 
sa snažím kompenzovať to rôznymi 
pohybovými aktivitami ako napr. tu-
ristika, v zime lyžovanie. Posledného 
pol roka som začala chodiť na hodi-
ny jazdectva, pretože milujem kone 
a vlastne všetky zvieratá. Naučiť sa 
jazdiť na koni bol vždy môj veľký sen, 
tak si ho teraz plním. Vo voľnom čase 
(aj keď ho veľa nemám) sa venujem 
kresleniu portrétov alebo maľovaniu 
obrazov, čomu by som sa v budúc-
nosti chcela venovať naplno, keďže 
ma to od malička veľmi baví. Ale keď 
mám čas, tak si rada prečítam dobrú 
knihu alebo pozriem film/seriál. 

Ako ste sa spoznali a kto prvý pozval 
toho druhého von?

HANKA: (smiech) Spoznali sme sa 
v  jednom nemenovanom elektre, kde 
sme obaja pracovali ako brigádnici po-
čas školy. Mne sa Filip zapáčil, vtedy 
som mala 19 a bola som celkom dosť 
akčná, tak som sa raz rozhodla, že ho 
zavolám na diskotéku (čo ale vôbec ne-
bola Filipova šálka kávy), na ktorú aj 
napriek nevôli nakoniec prišiel...

Ako strávite Valentína?
FILIP: To je prekvapenie. Hanka má 
totiž narodeniny a mám niečo pri-
pravené, len to nesmie vedieť ... Teraz 
som prezradil niečo, čo som nemal 
(smiech). 
HANKA: Keďže mám narodeniny na 
Valentína (som dieťa lásky), tak ho 
chcem stráviť so svojím drahým Fi-
lipkom. Je mi jedno kde, hlavne, aby 
sme boli spolu a dobré jedlo nesmie 
chýbať!

Žijete v Žiline a OC MIRAGE navšte-
vujete často. Ktoré prevádzky odpo-
rúčate? 
FILIP: Často chodíme v MIRAGE do 
kina. Osobne rád čítam (zväčša fan-
tasy), takže by som odporúčal kníh-
kupectvo Martinus a predajňu hier 
Brloh.  
HANKA: Určite Monarch, lebo majú 
najlepšie torty na svete. A DM drogé-
ria – je dosť veľká a vždy tam nájdem, 
čo potrebujem.

Foto: archív, Lukáš Kozlík photography
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Barbierstvo 50 shades je nová 
kvalitná značka pre pánske 
účesy. Hovorí sa, že každý 

štýlový muž má vlastného barbiera. 
Vieme, že každý muž je iný a pre-
to potrebuje osobitný prístup. Vo 
50 shades sa vám budú venovať pro-
fesionálni barbieri. V luxusnom pro-
stredí s najkvalitnejším vybavením 
sa budete cítiť príjemne a zistíte, že 
návšteva barbiera je dnes spoločen-
ský zážitok. 

Okrem bežných kaderníckych 
a barbierskych služieb ponúkame aj 
doplnkové služby ako úprava obočia, 
trhanie chĺpkov z nosa a uší, masáž 
hlavy a ďalšie. Je samozrejmosťou, že 
všetky produkty, ktoré používame, je 
možné zakúpiť aj pre osobnú spotre-
bu na domácu starostlivosť. 

Zažite 50 odtieňov starostlivosti 
o vaše vlasy. Vstúpte do mužského 
sveta v OC MIRAGE. 

V OC MIRAGE otvára svoje dvere pánske barbierstvo 50 shades.  
Zameriavajú sa na pánske strihy a úpravu brady,  

detské strihy pre chlapcov, ale aj oveľa viac. 

FEBRUÁR 2020      |      13

50-KRÁT INÝ



30%

Nájdete nás na 3. poschodí
vedľa kaderníctva

www.eiffeloptic.sk

až70%

na multifokálne sklá

na dioptrické sklá
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Sladký 
Valentín
  14. 2. 2020

15.30 ~ 18.30 h
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Zabavte sa na svätého Valentína spolu s nami. Pre všet-
kých zamilovaných sme pripravili príjemný program. 
Budete si môcť vyzdobiť čokoládové pralinky v tvare 

srdiečka a k dispozícii bude aj čokoládová fontána lásky. Všet-
ky zaľúbené páry budú odmenené špeciálnou edíciou valentín-
skych MIRAGE praliniek z kvalitnej talianskej čokolády. Samo-
zrejme, nebude chýbať ani tradičný fotokútik.
Podujatie bude na -1. podlaží OC MIRAGE.
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FEBRUÁROVÝ PROGRAM PODUJATÍ V OC MIRAGE

~ zdobenie čokoládových 
   praliniek
~ čokoládová fontána lásky
~ DARČEK v podobe špeciálnej 
   edície MIRAGE praliniek
~ valentínsky fotokútik



Valentín ANJELI 
NA HORÁCH

Vždy v sobotu o 15.00 h

1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 29. 2.    

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

zábavných tvorivých dielňach 
so zimnou tematikou.

TVORIVÉ 
DIELNE

do 12. 2. 
Nenechajte si ujsť posledné dni zaujímavej výstavy 

venovanej histórii horského záchranárstva. Vi-
dieť môžete exponáty z histórie i súčasnosti, me-

dzi ktorými nechýbajú dobové uniformy, transportné sane 
a mnoho ďalšieho.
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.
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Rozmanitá – taká je ponuka 
jedál v OC MIRAGE. Nebrá-
nime sa preto ani svetovej 

kuchyni. V našich priestoroch mô-
žete ochutnať taliansku, libanonskú 
a napríklad aj americkú kuchyňu. 
A  vo februári pridávame aj ázijské 
špeciality. 

Ázijská kuchyňa je špecifická svo-
jou zdravou stravou a svojskou kom-
bináciou korenín. Vďaka prevádzke 
PHO YO tak na jednom mieste mô-
žete ochutnať širokú ponuku jedál 
z rôznych kútov Ázie. Kuchári pria-
mo z Vietnamu zoberú vaše chuťové 
poháriky na ďalekú cestu naprieč 
ázijskými kuchyňami. Tento mo-
derný fast food v OC MIRAGE je už 
štvrtou prevádzkou na Slovensku, čo 
svedčí o tom, že ani Slováci sa nebo-
ja vyskúšať niečo nové.

Objavte chute Ázie vďaka PHO YO 
aj vy. 

Zájdite si k nám na kvalitný obed alebo večeru. 
Vo vynovených priestoroch si rýchle 
občerstvenie vychutnáte ako nikdy. 

Pozývame vás do exotickej Ázie.
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CHUTE ÁZIE
V OC MIRAGE
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Dobrú chuť vám, naber si sám. 
Takto vás môžu osloviť v no-
vom fast foodovom zariadení 

v OC MIRAGE s názvom Dobrú chuť. 
Ak sa vám pri slovnom spojení fast 
food vybaví nízka kvalita podávaného 
jedla, či nezdravé, mastné, vyprážané 
jedlo, ste na obrovskom omyle. Príďte 
a presvedčte sa sami.

Žiadna malá porcia mäsa, veľ-
ká príloha, či nedostatočná oblo-
ha. Otvorili sme jedinečný koncept 
rýchleho občerstvenia – jediný v Ži-
line –  v  ktorom si za zloženie jedla 
na vašom tanieri zodpovedáte sami. 
Chcete zdravú kombináciu? Môže-
te si vybrať mäso na prírodno, soté, 
ryžu, zemiaky, šaláty, jedlá bez múky, 
atď. Máte chuť „zhrešiť“? Vyprážané 
mäso, vyprážaná zelenina, vyprážané 
prílohy, sladké chuťovky, z toho všet-
kého si môžete vybrať. 

Pracovníci v „Dobrú chuť!“ pripra-
vujú každý deň 2 druhy čerstvej po-

lievky, 26 druhov teplých pokrmov a 8 
druhov zeleninových, či cestovinových 
šalátov. Jedlá denne obmieňajú, každé 
ráno varia a dopĺňajú čerstvé jedlo.

A čo je na tom všetkom najlep-
šie? Nielenže si sami naberiete pod-
ľa vlastnej chuti, ale ešte si aj určíte 
cenu sami. Koľko gramov si naberiete, 
za toľko zaplatíte. Cena je 1,25  € za 
100  g. Polievky sú v hodnote 1,20  €, 
no v čase obeda od 11:00 – do 14:00 pri 
porcii jedla nad 200 g je cena polievky 
len 0,60 €.

Okrem slobodného výberu z množ-
stva jedál a veľkosti porcie si môžete 
vyberať aj zo širokej ponuky nápojov, 
aby vám obed lepšie vytrávil. 

Stojí za to vyskúšať takýto systém 
stravovania? V Poprade a Liptovskom 
Mikuláši, kde sa tiež nachádzajú pre-
vádzky „Dobrú chuť“, o tom zákazníci 
vôbec nepochybujú. 

Teší sa na vás kolektív „Dobrej chuti“  
a praje vám chutne prežitý február.

Zájdite si k nám na kvalitný obed alebo večeru. 
Vo vynovených priestoroch si rýchle občerstvenie vychutnáte ako nikdy. 

Tentoraz pozývame na „samoobsluhu“.

FEBRUÁR 2020      |      21

DOBRÉ JEDLO 
V OC MIRAGE



PROGRAM FEBRUÁR

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

 ĽADOVÁ 
SEZÓNA 3
OD 20. 2. 2020   
USA
animovaný
dabing

 VOLANIE 
DIVOČINY
OD 27. 2. 2020       
USA
dobrodružný, 
rodinný
dabing

 OBHAJCA  
NEVINNÝCH
OD 27. 2. 2020       
USA
dráma
titulky

 ROMÁN PRE 
POKROČILÝCH
OD 6. 2. 2020  
CZE
komédia
originálny zvuk

 VTÁKY NOCI  
A FANTASTICKÝ PREROD 

JEDNEJ HARLEY QUINN

OD 6. 2. 2020 

USA
sci-fi, akčný
titulky

 MARIENKA 
A JANKO: 
LES HRÔZY
OD 13. 2. 2020 
USA
horor
titulky

 1917
OD 13. 2. 2020   

USA
vojnový
titulky

 JEŽKO SONIC
OD 20. 2. 2020  

USA 
animovaný
dabing

 ŠARLATÁN
OD 20. 2. 2020  

CZE / IE / PL / SVK
životopisný, dráma,
historický
originálny zvuk

 FANTASY 
ISLAND
OD 13. 2. 2020  
USA 
horor
titulky

 CHLAP NA 
STRIEDAČKU
OD 13. 2. 2020  
CZE
komédia
originálny zvuk

 SVIŇA 
OD 6. 2. 2020  

SVK
thriller
originálny zvuk

 BLOODSHOT
OD 27. 2. 2020  

USA
akčný, dráma,
fantasy, sci-fi 
titulky

 TEMPOS 
OD 27. 2. 2020   
SVK
hudobný, 
životopisný 
titulky

 MÔJ ŠPIÓN 
OD 27. 2. 2020    
USA
rodinná komédia
titulky

 JUDY 
OD 27. 2. 2020    
GBR
hudobný, 
životopisný
titulky
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USA
vojnový
titulky

február
2020

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ
Klára a 12 mesiačikov

Zvedavý sloník
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
90. diel

V OC MIRAGE SA OD JANUÁRA KO-
NALA VÝSTAVA „ANJELI NA HORÁCH“, 
KTORÁ BOLA VENOVANÁ HISTÓRII 
HORSKÉHO ZÁCHRANÁRSTVA. DOR-
KA S NAŠIMI ŽRALOČÍMI KAMOŠMI 
PODNIKLA NEBEZPEČNÚ VÝPRAVU ZA 
DOBRODRUŽSTVOM. NAŠŤASTIE PRE 
NICH, BOLA ŽILKA PRÁVE V SLUŽBE...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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KARNEVAAAAAAAL!

22. 2.  
16.00 − 18.00 h

v Detskom svete 

OC MIRAGE

Súťaž o rodinnú masku

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... 
Túto ľudovú pieseň pozná hádam každý. A všetci aj vieme, 

čo je najlepšie na fašiangoch. Predsa KARNEVAL.
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Preobliecť sa za superhrdinu, 
princeznú, zvieratko, známu 
osobnosť je snom každého 

dieťaťa. A my to našim malým kama-
rátom s radosťou doprajeme. 

Príďte sa zabaviť 22. februára od 
16.00 do 18.00 h. na fašiangový kar-
neval v Detskom svete. Čakajú na vás 
animátori, rôzne súťaže a diskotéka. 
Kreativite v maskách sa medze ne-
kladú. Zapojte fantáziu, budeme od-
meňovať tie najlepšie masky. A pozor! 
Vyhlasujeme jedinečnú súťaž o ro-
dinnú masku. Víťazná rodina získa 
poukaz do Detského sveta na vstup 
rodič + dieťa v hodnote 50 eur. 

Už teraz sa tešíme na vaše kreatív-
ne a originálne nápady.  



shop 24|7
carpisa.com
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VALENTÍNSKE MENU

Oslávte svoju lásku na výnimočnom mieste. Počas valentín-
skeho obdobia od 10. do 29. februára ide láska cez žalúdok aj 
v Reštaurácii Dubná Skala. Nechajte sa zlákať exkluzívnym 
romantickým menu v jednom z troch prevedení, podľa zná-
mych zamilovaných dvojíc.

Z prvého menu Kleopatra a Cézar vyberáme zeleninové sushi 
maki so sójovou omáčkou zvýraznenou wasabi, nakladaným 
zázvorom a wakame šalátikom. V prevedení Kate a William  
si pochutnáte aj na  grilovanej bravčovej panenke v prosciutte 
s  paštrnákovým pyré, mrkvovým chipsom a zeleninkou tem-
perovanou v rozmarínovom masle. A určite vám ulahodíme aj 
s menu Rómeo a Júlia a jeho neodolateľným suflé z belgickej 
čokolády. Dobrú chuť!

Predajňu CARPISA nájdete 
na 1. podlaží OC MIRAGE.

MENU

ARABSKÁ KÁVA S KARDAMÓNOM

POSTUP:
Vodu v džezve uvaríme na cca 80 °C, pridáme 2 malé ly-
žičky kávy, premiešame a čakáme, kým sa na káve nezač-
ne tvoriť pena. Pena začne stúpať, v tento moment kávu 
odložíme a  rýchlo premiešame. Postup zopakujeme tri-
krát. Kávu dochutíme cukrom a môžeme si vychutnať prí-
jemnú chuť a arómu kávy.

INGREDIENCIE:
Arabská mletá káva s mletým kardamónom, voda (100 ml), 
cukor (podľa chuti). 



Obec sa nachádza v blízkosti Žiliny a do roku 
1990 bola ešte jej súčasťou. Zo žilinského le-
soparku sa do Rosiny dostanete za pomerne 
krátku chvíľu aj pešo.  

Obec Domaniža je s 1560 obyvateľmi jednou 
z  najväčších obcí Považskobystrického okre-
su. Obklopená Strážovskými vrchmi poskytne 
krásne výhľady. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

H istória: Najstaršie údaje o Rosine siahajú do 12. sto-
ročia. Roku 1135 tu stálo 16 kôlní (chatŕč), v ktorých 
bývali osadníci. O 10 rokov neskôr v obci hlásal Bo-

žie slovo kňaz Paulus Rosinaj v reči slavianskej. Obyvatelia 
boli v tom čase ešte pohanmi. Najstaršia písomná pamiatka 
o Rosine je z roku 1341 (spomína sa ako Rozina, 1386 Rosna, 
1416 Rossina, 1508 Rosyna, 1598 Rozzina, 1808 Rosyna; maď. 
Roszina, Harmatos). Rosina patrila do roku 1848 strečnian-
skemu panstvu, okrem rokov 1685 – 1773, keď patrila jezuit-
skému rádu v Žiline.

Pamiatka: Kaplnka sv. Jozefa na Lipovci z roku 1730. 
Je to najstaršia murovaná stavba v obci. Patrila jezuitskému 
rádu. V obci boli zrejme až do zrušenia ich rehole pápežom 
v roku 1773. Po obnovení jezuitskej rehole v roku 1814 sa ich 
pôsobenie v Rosine už neobnovilo.

Atrakcia: Plastika sv. Jána Nepomuka je národná kul-
túrna pamiatka. Stojí na rokokovo zdobenom pilieri z roku 
1796. Nachádza sa v centre obce vedľa obecného úradu. Na 
Slovensku a v celej Strednej Európe patrí svätý Ján Nepomuc-
ký medzi najväčšmi uctievaných svätých. Na soche v Rosine 
je zobrazený ako drží v ruke svoj jazyk. Zaujímavosťou je, že 
v roku 2001 sochu poškodil vandal – odlomil mu ruku. Keďže 
sa nenašla, kamenár Stanislav Hodas mu urobil novú.

Turistika: Kam v okolí Rosiny? Je to ľahká odpoveď – hoci-
kam. Z obce sa ľahko dostanete na tajné chodníčky, ktoré spá-
jajú Rosinu s Višňovým. Pekná prechádzka je na letisko Viš-
ňové, na Lipovec alebo pokojne aj na vŕšok nad obcou, odkiaľ 
sú krásne výhľady. Alebo sa z Rosiny môžete vydať po ceste do 
Trnového, kde vás čaká aj príjemné odpočívadlo. 

Doprava: Do Rosiny sa veľmi ľahko dostanete zo Žiliny au-
tobusmi SAD. Z hlavnej autobusovej stanice stačí nastúpiť na 
smer Višňové. 

História: Počiatky obce siahajú do mladšej doby bron-
zovej. Dokazujú to stopy osídlenia v tunajšej lokalite. 
Nie sú však v intraviláne terajšej obce, ale smerom 

na západ v oblasti "Lazy a Brezne". Prvé osídlenie bolo skôr, 
než bol postavený domanižský hrad na Skalke. V podhradí 
neskôr vyrástla i obec Domanyz. 

Pamiatka: Najvýznamnejšou pamiatkou a dominantou 
obce je gotický, renesančne prestavaný, Kostol sv. Mikuláša 
zo 14. storočia, ktorý postavili na mieste románskej rotundy. 
Podľa písomnej správy sa v obci nachádzal kostol už v r. 1268. 
Počas uplynulých storočí bol viackrát prestavovaný. Súčasný 
stav je z roku 1940. V kostole sa nachádza ranobarokový oltár 
Panny Márie Nanebovzatej z roku 1643. Ku kostolu vedie aj 
drevená krížová cesta. 

Atrakcia: Kaštieľ sa nachádza v obci na jej konci smerom 
na Malé Lednice nad bývalým poľnohospodárskym druž-
stvom, je obklopený lesom. Poslednou majiteľkou kaštieľa 
bola barónka Melánia Schwaben Durneissová. Tá ho pred 
druhou svetovou vojnou darovala deťom. V súčasnosti je ne-
obývaný. Počas vojny tu boli umiestnení aj chlapci z Hitlerju-
gend za účelom predvojenskej výchovy. Od roku 1978 tu bol 
zriadený detský domov pre deti od troch do osemnásť rokov. 

Turistika: Síce je obec v inom okrese aj kraji, od obce Fač-
kov je vzdialená príjemným turistickým chodníkom len 6 km. 
Po ceste sa nachádza napríklad jaskyňa na Líščej. Táto trasa 
križuje aj Rajeckú cyklomagistrálu. Keby ste sa rozhodli ísť po 
modrom chodníku na opačnú stranu, dostanete sa do obce 
Vrchteplá. Obec leží v Strážovských vrchoch, teda o krásne 
výhľady nebudete mať núdzu.  

Doprava: Verejnou dopravou sa musíte presunúť buď do 
Považskej Bystrice alebo Rajca. Potom sa už prostredníctvom 
SAD dostanete priamo do obce Domaniža.  
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Predstavujeme obec: Rosina Predstavujeme obec: Domaniža

Predajňu CARPISA nájdete 
na 1. podlaží OC MIRAGE.
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Romantika vás nebaví. Máte radi dobrodružstvo, 
pri ktorom nechýba dávka napätia a neistoty. Zažiť 
ho na vlastnej koži však teraz nemôžete. Povinnosti 
vás zdržiavajú v meste. Vyberte sa preto do kníhku-
pectva Martinus a siahnite zatiaľ po dobrodružnej 
literatúre. 

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Nový rok sa pre vás nezačal práve najšťastnejšie. Po 
sviatkoch sa vám nahromadila práca a ešte vo feb-
ruári ste v časovom sklze. Nervozita a stres však ni-
komu neprospieva. Treba sa poriadne odreagovať. 
Skúste s priateľmi Bowling Mirage. Dobrá hra vám 
zdvihne náladu.

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Milujete pohyb, ale nemáte radi fitnescentrá. Ste 
zástancom peších prechádzok, auto využívate mini-
málne. Sľúbili ste si, že sa pohybu budete venovať 
ešte viac. Zájdite do prírody. V zime však musíte mať 
tú správnu výbavu, ktorú zoženiete v predajni 4F.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Všade samá romantika. Máte spokojný vzťah, ale 
rozhodne ho neženiete do extrémov. Bonboniéry 
a kvety sa vám zdajú dosť neosobné. Viete predsa, čo 
poteší vás oboch – dobrá večera v príjemnom pro-
stredí. Vyskúšajte exotickú kuchyňu v reštaurácii 
Habibi. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Vianoce vás doslova vyšťavili a financií nemáte naz-
vyš. Pritom vám však do domácnosti chýba niekoľko 
vecí. Viete ale, že nákup nesmie zaťažiť vašu peňa-
ženku. Vyskúšajte predajňu Pepco na -3. podlaží. Na-
kúpite tu všetko, čo potrebujete. 

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Do nového roka ste vstupovali s pár predsavzatiami. 
Je február a vy ste nedodržali ani jedno. Zhodiť pár 
kilogramov bolo hlavným bodom. Treba však už za-
čať. Najlepšie spravíte, keď sa pôjdete poradiť o výži-
vových doplnkoch do predajne BioTech USA. 

 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Vďaka Valentínovi všetko doslova 
svieti načerveno. A vám sa táto 
farba nesmierne páči. Hneď máte 
chuť kúpiť si niečo červené do 
šatníka. V predajni Terranova na 
1.  podlaží OC MIRAGE nájdete 
skvelé kúsky za skvelé ceny. Stačí 
vojsť a nájsť si niečo s vašou obľú-
benou farbou. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Váš byt sa vám zdá ošumelý. Už nesvieti ako cez 
Vianoce – všetky ozdoby išli naspäť do krabi-
ce. Veselá hravosť ozdôb vám však akosi chýba. 
V predajni bytových doplnkov COINCASA nájde-
te všetko pre váš domov. Stačí pár ozdôb a budete 
sa v byte opäť cítiť príjemne. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Zima a chladné počasie vám nerobí dobre. Máte stále 
chladné ruky, vaša pokožka trpí, vlasy pod čiapkou 
nemajú voľnosť. Všetky škody na vašom tele, ktoré 
zima pácha, sa dajú veľmi ľahko odstrániť. Zájdite do 
drogérie DM, kde vám ochotne poradia. 

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Sviatok sv. Valentína ste odjakživa považovali za spo-
ločenský trend, ktorý sa za niekoľko rokov stal totál-
nych hitom. Vaša polovička však tento sviatok priam 
zbožňuje. Skúste však niečo bez srdiečok – napríklad 
dobrý zákusok v cukrárni Monarch na 3. podlaží. 

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Stále nemôžete prísť na to, čo 
vám chýba? Ste so sebou akosi 
nespokojný, ale nie v zásadných 
veciach. Skúsili ste masáže na 
uvoľnenie, boli ste si posedieť 
s priateľmi, ale zisťujete, že je to 
niečo na vás. Chcelo by to mož-
no iný strih vlasov – kaderníctvo 
Evelyn je na vás pripravené. 

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Všetci sa na Valentína idú zblázniť kvôli červeným 
ružiam. Tie sú podľa mnohých symbolom lásky. Vás 
to ale nebaví. Máte iné svoje obľúbené kvety. Kvety 
Victor rozhodne nemajú iba ruže. Kúpte svojej dra-
hej jej obľúbený kvet. Bude vám vďačnejšia. 
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Nájdite 10 ROZDIELOV na obrázkoch

V OC MIRAGE si ešte do 12. 2. môžete pozriet zaujímavú vystavu ANJELI NA HORÁCH. 

Krížovka
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: „... povianočných zliav a výpredajov.“
Výhercovia: Margita Panáková, Miroslav Vrbický, Vladimír Halaj. Výhercom srdečne blahoželáme!

1
4

. 
F

E
B

R
U

Á
R

 „
K

Á
Ž

E
“.

.. 

dnu 
(hovor.)

zarastú 
perím

Jozef 
(dom.)

podľa, 
po česky

trvajúca 
2 doby

meno 
Bonaparta odleje počítačová 

hra ako piskoty pluh, po 
esperantsky

1.

2.

poháňal oko, 
po anglicky

súhlas

oersted

Pomôcky: 
KERO, 

skiplugo

fáza, po 
anglicky

bite (expr.)

časť Viedne

futbalový 
klub

príjemne 
(hovor.)

predložka

prístroj na 
štiepenie 

jadra

liehovina

regionálna 
komora

Basic Life 
Support

skloň

laur, 
po rusky

trend

dvojhláska

otočka

starorím.
peniaz

FEBRUÁR 2020      |      29



24/2019T






