
MIRAGEshopping.sk

LETNÉ
VÝPREDAJOVÉnspiracieI

MIMIMIMIRARARARAGEGEGEGE hshshshopopop ipipipingngng ss.skkkk

Mesačník obchodného centra MIraGe   číslo 9 | ročník XI. | 2020

S
e

p
t

e
m

b
e

r



ZÍSKAJTE DOTÁCIU
AŽ 3 400 € A VYUŽITE 

VÝHODNÝ NÁKUP  
NA SPLÁTKY

ZELENÚ
DOMÁCNOSŤ

UŽ AJ 
NANUK MÁ

OD SSE

sse.sk/ktojeNanuk
sse.sk/splatkovypredaj
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.
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Prinášame vám rozhovor so Žilinčanom Denisom, ktorý 
pod značkou ARTWALL tvorí krásne graffiti nielen v Ži-

line, ale aj v ďalších mestách a obciach na Slovensku.
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

P o prázdninách sa opäť otvárajú školy. Ak ste ešte 
nestihli nakúpiť všetko, čo potrebujú vaše deti 
do nového školského roka, neváhajte a príďte 

na nákupy do OC MIRAGE. Školské pomôcky, ruksaky, 
učebnice, pracovné zošity, kvalitné oblečenie a obuv – to 
všetko nájdete pod jednou strechou. 

S príchodom septembra sa leto u nás nekončí. Stále si 
môžete vychutnať napríklad letný drink na terase s vý-
hľadom na Dubeň a Malú Fatru. Vychutnajte si pohodu 
a relaxujte. Predĺžte si leto spolu s nami!

Tešíme sa na vašu návštevu. 

príhOvOr
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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V ďaka výstave 
z dielne Matice 
slovenskej sme si 

pripomenuli život dvoch 
veľkých slovenských 
mužov. 
Len nedávno ubehlo 
200 rokov od narodenia 
dejateľa Jozefa Milosla-
va Hurbana. Bol prvým 

predsedom Slovenskej 
národnej rady, 

spisovateľ, 
novinár, 

politik a organizátor 
kultúrneho života. Okrem 
Hurbana výstava pred-
stavila aj Jozefa Cígera 
Hronského. Časť života 
prežil v Argentíne. Jeho 
pozostatky sa na Sloven-
sko vrátili až v roku 2010. 
Na výstave ste mohli vidieť 
rôzne rukopisy, výtvarné 
diela, osobné predmety 
a iné dokumenty. 

HurBan a HrOnsKý 
v OC MIraGE



PrEŽILI sME sPOLu
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sprchový Gél 3 In 1 
don´t worry 
be happy 
MEn aGEnT  
Dermacol 
2,29 €

revItalIzačné 
telové MlIeko 
COCOnuT OIL  
Dermacol 
3,79 €

sprchový Gél
Granátové 
jablko
arOMa rITuaL  
Dermacol 
2,29 €

Mydlo na ruky
brazílsky 
kokos
arOMa rITuaL   
Dermacol 
2,29 €

sprchový Gél
brazílsky 
kokos 
arOMa rITuaL   
Dermacol 
2,29 €

telový peelInG 
s kokosovýM 
olejoM 
sun BODY sCruB  
Dermacol 
5,69 €

telové MlIeko 
urýchľujúce 
opálenIe
sOLar BrOnzE  
Dermacol 
9,99 €

Všetky produkty kúpite exkluzívne  v predajni Dermacol v OC Mirage alebo v e-shope www.dermacol.sk.

LETO nEKOnčí!
Starostlivosť o telo by sa po tropickom 
lete nemala zanedbávať. Vďaka vybra-
ným produktom si dokonca môžete 
predĺžiť letné opálenie. príďte do pre-
dajne Dermacol, kde okrem rôznych 
telových mliek so zdravým kokosovým 
olejom, nájdete aj nový rad osviežujú-
cich sprchových gélov. Stavte na značku 
Dermacol a predĺžte si leto!
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„snažím sa dať do diela 
pridanú hodnotu.“

Žilinčan denis je skvelý umelec, kto-
rý však namiesto plátna využíva ste-
ny. jeho tvorbu môžete nájsť nielen 
v Žiline, ale aj v iných mestách a ob-
ciach na slovensku. pod značkou 
artwall nájdete krásne graffiti, ktoré 
oživia aj ten najtmavší priestor. 

artwall
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ako sa vlastne zo sprejera stane vy-
hľadávaný umelec? 
Trvalo to niekoľko rokov a žiadalo si 
to množstvo času, úsilia, zlyhaní a po-
dobne. Patrím ešte k mladším umel-
com, ktorý sa ešte formuje, vyvíja, 
experimentuje. Na túto otázku by lep-
šie odpovedal niekto, čo sa tým živí 
aspoň 10 rokov na plný úväzok, má 
rôzne výstavy a presadil sa napríklad 
aj v zahraničí, aby to vedel zhodnotiť 
s nadhľadom. Za seba môžem povedať 
toľko, že som začal viac maľovať mo-
tívy, ktoré sa páčia nielen fanúšikom 
graffiti subkultúry, ale aj ľuďom, kto-
rí graffitmi doteraz pohŕdali. Tiež sa 
snažím dať do diela pridanú hodno-
tu, pointu, nielen vytvoriť dekoráciu. 
Myslím, že hlavne tento fakt ocenia 
ľudia, ktorí ma vyhľadávajú.

Myslíte, že sa ponímanie verejnosti 
o graffiti niekedy zmení?
Záleží čo pod slovíčkom graffiti práve 
myslíme. Verejná mienka je, že pokiaľ 
má graffiti hodnotu a je namaľované 
na správnom mieste, kde nikomu ne-
prekáža, tak je to v poriadku. Lenže 

graffiti má aj svoju temnú stránku, 
ktorá na to všetko v očiach verejnosti 
vrhá zlý tieň. Situácia sa podľa mňa 
nezmení.

Stalo sa vám, že vám iný sprejer 
premaľoval vaše dielo?
Pokiaľ išlo vyložene o graffiti, tak áno, 
tu možno hovoriť o rivalite. Ale naprí-
klad na vytýčených zónach, akými sú 
verejné legálne steny pre graffiti, je 
to bežné a nemá nič s rivalitou. Hlav-
ne v západnej Európe v tých veľkých 
metropolách dielo niekedy vydrží len 
pár hodín. Čo sa týka zákaziek, tie 
obvykle nechávajú ostatní na pokoji, 
ale mne sa už napríklad stalo, že som 
dielo paradoxne našiel poškodené 
inými spôsobmi ako premaľovaním. 
Úmyselným požiarom, politickou 
kampaňou, či drobnými odkazmi na-
čarbanými centrofixkami. 

ako ľudia reagujú na vaše diela? 
Ako pri všetkom, nájdu sa fanúšiko-
via aj kritici. Som vďačný za oboje 
stanoviská, hoci nemám rád neopráv-
nenú kritiku od tých, čo dokážu na 

všetko frfľať, pritom sami nikdy nič 
produktívne nevytvoria.

Kde všade môžeme v Žiline vidieť 
vašu tvorbu?
V rámci Žiliny je veľa mojich prác 
roztrúsených po meste, ale spome-
niem iba tie zatiaľ najväčšie. Ne-
dávno som dokončil menšiu street 
art galériu pod estakádou, kde už 
mám pohromade 6 obrovských ma-
lieb, ďalej panelákové podchody na 
Slovanskej ulici na Vlčincoch spolu 
s bočnou fasádou paneláku na Tul-
skej ulici. Ďalej napríklad podchod 
v Budatíne pri Námestí hrdinov, kde 
mám tiež pár diel. 

aký je proces vašej tvorby? ako 
dlho trvá, kým namaľujete jednu 
stenu?
Je to individuálne, zvyčajne pripra-
vím 2 až 3 návrhy, ktoré sa konzultujú 
a víťazný sa posúva ďalej, zdokonaľu-
je, dolaďuje. Niekedy je to menej kre-
atívne a vychádzam priamo z fotogra-
fie. Čas realizácie záleží od zložitosti 
obrázku, rozmeru a tiež napríklad od 
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náročnosti pracovných podmienok. 
Menšie diela sú otázkou pár hodín, 
tie väčšie trvajú aj niekoľko dní.

akú techniku používate?
K prevedeniu diela používam val-
ček, spreje a štetce. Záleží, aký efekt 
chcem pri prevedení dosiahnuť. Veľ-
mi rád tieto techniky kombinujem 
a  využívam skvelé vlastnosti každej 
z nich. Valček je ideálny na veľké plo-
chy, k podkladom, sprejovaním sa dá 
krásne tieňovať, robiť rôzne efekty 
a štetcami sa dá dosiahnuť maximál-
ny kontrast a hlavne malé detaily. 
Ale občas si zvyknem pomáhať, na-
príklad pri sprejovaní si vopred vy-
režem šablóny.

Kde hľadáte inšpiráciu? 
V grafickom dizajne, reklame, archi-
tektúre, prírode, u ostatných umelcov, 
z osobných zážitkov... Ak maľujem 
pre niekoho, kto má svoju predstavu, 
do toho sa ešte pridávajú aj ďalšie ná-
pady, iný pohľad, ktorý často vyústi 
v niečo zaujímavé, na čo by som sám 
neprišiel.

Tvoríte v interiéroch aj exteriéroch. 
V čom sa odlišujú? Kde pracujete 
radšej? 
Oboje majú svoje za a proti. Interiér je 
škodlivejší pre zdravie, kvôli výparom 
zo sprejov popri práci. Hoci nosím 
respirátor, z dlhodobého hľadiska to 
môže mať dôsledky na zdravie. Na-
proti tomu je obrovskou výhodou, že 
ma neobmedzuje počasie či tma. Čiže 
rozdiel je pri vetraní, obmedzeniach 
a určite aj v životnosti maľby, keďže vo 
vnútri na maľbu nevplývajú poveter-
nostné podmienky, prach z cesty a po-
dobne. Radšej ale pracujem v exteriéri.

Vedeli by ste si vybrať zo svojich 
diel, ktoré má pre vás najväčší výz-
nam?
Áno, sú to tie, ktoré sa mi podľa môj-
ho úsudku najviac podarili, prípadne 
si vyžadovali najviac námahy pri na-
vrhovaní a realizácii.

Máte nesplnený sen?
Pokiaľ hovoríme o maľovaní, praco-
vať na kvalitných projektoch v zahra-
ničí, aby som sa z lokálneho umelca 

stal medzinárodným. Hoci už mám 
niečo za sebou aj mimo Slovenska, 
je to ešte len v začiatkoch. Určite tiež 
spolupráca s ikonami svetového stre-
et-artu a  murálnych (nástenných) 
malieb, prípadne zaujímavo skombi-
novať moju prácu s inou profesiou, 
napr  architektúrou, reklamou alebo 
napríklad ako súčasť hudobných vi-
deoklipov atď.

Ste zo Žiliny, určite navštevujete aj 
OC Mirage. aké prevádzky by ste 
odporúčali návštevníkom?
Priznám sa, že nie som typ, čo trávi 
veľa času v nákupných centrách. Keď 
už som v OC MIRAGE, najčastejšie 
si idem pozrieť oblečenie, obuv, dro-
gériu, alebo nejakú drobnosť... Ne-
chcem písať konkrétne, čo by som 
odporúčal, je tu veľa dobrých prevá-
dzok, ktoré navštevujem, ten zoznam 
by bol dlhý.

www.artwall.sk
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NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

PREMIÉRA

Zvedavý sloník

Neprebudený

PREMIÉRA
Sála BDŽ (14+)

CYKLUS 
VEČERNÉ STREDY 

PRE MLÁDEŽ 
A DOSPELÝCH 

Sála BDŽ (14+)

NEDEĽNÉ 
PREDSTAVENIE 

PRE VEREJNOSŤ
Sála BDŽ (3+)

NEDEĽNÉ 
PREDSTAVENIE 

PRE VEREJNOSŤ
Sála BDŽ (3+)

NEDEĽNÉ 
PREDSTAVENIE 

PRE VEREJNOSŤ
Sála BDŽ (3+)

NEDEĽNÉ 
PREDSTAVENIE 

PRE VEREJNOSŤ
Sála BDŽ (3+)

Neprebudený 
Divadelná adaptácia najznámejšej Kukučínovej novely v réžii Mariána Pecka, 
zachytáva osud mladého obecného husára Ondreja. Vidí svet inak, 
preto je vylúčený zo spoločnosti. Rozhodne sa ľúbiť, preto je terčom posmeškov 
a opovrhnutia. Inscenácia sa venuje témam, ktoré sme v truhlici dedičstva 
spolu s príbormi a obliečkami zdedili po našich predkoch. 

Neprebudený  

Ryba Rohatá alebo 
Toto nie je ryba
Divadelná inscenácia zaoberajúca sa témou znečistenia vôd odpadom 
a následne jeho recykláciou prináša najmenším deťom nielen zábavu 
a vizuálny zážitok, ale i poučenie. 

Akčantyrok 
Hra pre deti o ľuďoch, skvelom pláne, armáde 
korytnačiek a láske... 

Najlepšia rozprávka 
o Červenej čiapočke 
Veselá klauniáda plná pesničiek, ktorú Vám zahrajú štyria smiešni 
a popletení herci.

Zvedavý sloník  
Chcete vedieť, odkedy majú slony dlhé choboty? 
Tak poďte s nami do Afriky! 
Inscenácia získala ocenenie Dosky 2015 za Najlepší kostým.

4. 9. 18:00

9. 9. 18:00

6. 9. 16:00

13. 9. 16:00

20. 9. 16:00

27. 9. 16:00

ORGANIZOVANÉ 
PREDSTAVENIA
PRE ŠKOLY (3+)

22. 9. 

29. 9. 

23. 9. 

30. 9. 

24. 9. 
25. 9. 

Inscenáciu z verejných 
zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia 

Neprebudený

Akčantyrok

ORGANIZOVANÉ 
PREDSTAVENIA 

PRE ŠKOLY
Sála BDŽ (14+)

ORGANIZOVANÉ 
PREDSTAVENIA 

PRE ŠKOLY
Sála BDŽ (3+)

8. 9. 

16. 9. 

10. 9. 
11. 9. 11:00 

8:30
11:00

9::00
10:30
9::00
10:30
9::00
10:30

8:30
11:00

9:00
10:30

9:00
10:30

9:00
10:30

9:00
10:30

9:00
10:30
9:00

10:30

9. 9. 9:00

17. 9.
17. 9.

Sála BDŽ Divadelná Žilina 202014. 9.







MLIEKO na 
OPaľOvanIE 
s OF 30, 
sundance 
200 ml / 3,99 €

PánsKE TuHé 
sPrCHOvaCIE 
MYDLO, 
alverde 
60 g / 5,69 €

TuHý 
KOnDICIOnér 
na vLasY, 
alverde 
60 g / 5,19 €

BB KréM, 
trend IT uP 
30 ml / 4,79 €

PaLETKa 
KOrEKTOrOv, 
s.he 
3,99 €

PúDEr 
na LíčKa, 
s.he 
3,49 €

DETsKá 
PríBOrOvá saDa , 
babylove 
3,99 €

DETsKá 
sKLEnEná Fľaša, 
babylove 
4,59 €

dm drogerie markt 
– vŽDY DOBrý náPaD  

Vstúpte do sveta skvelých cien! V dm drogerie markt 
v OC MIRAGE vždy nájdete to, čo potrebuje a navyše 
za skvelé ceny. Vyskúšajte aj vy kvalitné výrobky obľú-
bených značiek balea, sundance, alverde, trend It Up, 
s.he a babylove. V dm nakúpite pre celú rodinu. 
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NAJTICHŠIE 
NEROZBITNÉ

10-ROČNÁ ZÁRUKA
2 NÁHRADNÉ KOLIESKA 

KOLIESKA DOSTUPNÉ 
V RÔZNYCH FARBÁCH

cena od 99,95 €
25/2019T



So zľavami nekončíme
príďte nás navštíviť do našej predajne Coin & brands, ktorá 
je preplnená zľavami a nádhernými kúskami do domácnosti, 
ktoré si nemôžete nechať ujsť. Nádherné župany, paplóny, 
vankúše, doplnky do kuchyne či kúpeľne za úžasné ceny. 
Zľavy, ktoré siahajú až do -70 % platia tiež na nádherné sla-
mené kabelky, ktoré vyniknú na kúpalisku či na pláži. Výber 

je naozaj široký a uspokojí každého zákazníka. 

Tešíme sa na vašu návštevu!
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
96. diel

Prázdniny v OC Mirage bOli Pre 
našiCh kaMarátOv Plné zábavy, 
OddyChu a letnej POhOdy, na 
ktOrú budú ešte dlhO sPOMínať. 
letO sa však POMaly, ale istO 
kOnčí a tak si Žilka, dOrka, 
tOMáš a Marián uŽívajú zvyšné 
Chvíle...

Ďalšie dObrOdruŽstvá nájdete v nasledujúCOM čísle časOPisu Mirage.
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Na začiatku nás testovali rov-
nako rodičia, ako aj deti. 
Počas celého pôsobenia sme 

skúsenosti pretavili do inovácií a no-
viniek v rámci klubu. Po úspechu 
denných táborov cez letné prázdni-
ny, ako odozvu na potreby rodičov, 
otvárame od septembra opäť KLUB 
PLUS pre deti predškolského veku. 

V klube bude denne maximál-
ne 12  detí. Pravidelné dlhodobé 
návštevy detí v našom klube budú 
nielen o hraní a zábave vašich ra-
tolestí ale aj o zachovaní indivi- 
duálneho prístupu ku každému dieťa-
ťu a jeho potrebám. 

Podrobnejšie informácie žiadajte 
v DETSKOM SVETE v OC MIRAGE 
na 4. podlaží u vedúcej prevádzky 
Mgr. Evy Mihaličkovej, alebo na čísle 
0911 390 064, prípadne cez e-mail 
detskysvet@mirageshopping.sk.

Členstvo v KLUB PLUS vám zabezpečí:
• vždy miesto pre vaše dieťa,
• zvýhodnenú cenu formou týždenného 

alebo mesačného paušálu,
• možnosť opatrovania detí už pred  

otváracími hodinami OC MIRAGE,
• postupné navykanie dieťaťa na kolektív,
• ustálený kolektív detí,
• program pre deti v klube vytvára  

školený pedagóg,
• vlastnú oddychovú zónu pre vaše dieťa.

PRAvidLÁ v detSKOm Svete:
1. Zaregistrujte svoje dieťa na recepcii - uveďte 

meno dieťaťa, priezvisko, vek. V prípade, že 
dieťa má zostať v kútiku bez rodičov, treba 
uviesť kontakt na rodiča.

2. Deti do troch rokov budú mať vlastný dozor. 
Prosím, pripravte si preukaz poistenca na 
vydokladovanie veku dieťaťa. 

3. Prosíme konzumovať nápoje len v priestoroch 
na to vyhradených. Nenosiť si vlastné jedlo 
- s výnimkou dojčenskej stravy a drobného 
občerstvenia pre dieťa (keksík, ovocie).

4. Z kapacitných dôvodov môže byť odmietnutý 
vstup dieťaťa do Detského sveta, tak isto,  
aj keď si odmietne obliecť vestu/tričko.

5. Dieťa do 3 rokov prijmeme na pobyt bez 
rodiča len v prípade voľnej kapacity, alebo na 
objednávku aspoň deň vopred.

6. Ak rodič zostáva v detskom kútiku, preberá 
zodpovednosť za svoje dieťa - hračky nevhod-
né pre deti do 3 rokov sú označené.

DETsKý 
KLuB PLus  

uŽ OD sEPTEMBra
Detský svet v OC MIRAGE od začiatku svojho 

fungovania nie je len detská herňa. 
Je plnohodnotným klubom pre rodičov s deťmi.    



Predajňu CARPISA nájdete 
na 1. podlaží OC MIRAGE.

Rôzne vaky 
za skvelé ceny.
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rEsTOvaný PaK CHOI s MasLOvOu rYBOu

Poznáte už pak choi? Ide o pomerne málo známu listovú ze-
leninu, druh čínskej kapusty, s jemnou sladkastou chuťou. 
Veľmi blahodarne pôsobí na zdravie, znižuje krvný tlak. Vo 
veľkom množstve obsahuje kyselinu listovú, vitamíny C, K, 
E, beta karotén ako aj vzácny minerálny selén. 

Pak choi sa čoraz častejšie objavuje aj v našich končinách 
a receptoch, vychutnať si ho môžete napríklad v obľúbenej 
žilinskej reštaurácii Dubná Skala. Určite vás príjemne pre-
kvapí zladená chuť maslovej ryby pečenej na bylinkách s cit-
rusovou soľou v spojení s restovaným pak choiom a jemným 
cviklovo-zemiakovým pyré.

tIp: 
Pak choi výborne využijete predovšetkým pri restovaní alebo 
grilovaní, v spojení s cesnakom a zázvorom. Výživovú hodnotu 
môžete podporiť aj mliečnym kvasením pri výrobe kimchi. 

MEnu

MuTaBEL   

pOStUp:
Baklažán umyjeme a vložíme do rozohriatej rúry na 
180  °C na 15 min, po upečení necháme vychladnúť. Po-
tom ho prekrojíme a vyberieme zmäknutú dužinu. Tú 
rozmiešame v miske, pridáme Tahini sezamovú pastu, 
jogurt, soľ, olivový olej, dôkladne premiešame a necháme 
zachladiť v chladničke. Podávame s arabským chlebom za 
studena.

INGREDIENCIE:
Baklažán (250 g), Tahini sezamová pasta (75 g), biely jogurt 
(50 g), soľ a olivový olej podľa chuti.  



Obec sa nachádza v Rajeckej doline na úpätí 
Lúčanskej Fatry, teda o krásne prostredie tu 
nie je núdza. A skrýva v sebe hrdú minulosť 
a krásny poklad.       

Obec Čelkova Lehota leží v Strážovských vr-
choch v južnej časti Domanižskej kotliny. Je ob-
klopená horami a lesom a nájdete v nej nečaka-
né prekvapenia.   

KaM za KrásaMI v OKOLí MIraGE
tRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Kunerad mohol vzniknúť ako služobníc-
ka osada s chovom bravov. Slovo kuneraz s výz-
namom brav je doložené v Žilinskej knihe z roku 

1473. Názov obce môže mať tiež pôvod v osobnom mene 
Konerád ako rovnomenný vrch (248 m) pri Plášťovciach, 
doložený už v roku 1331 a 1478. 

Pamiatka: Kuneradský zámok dal vybudovať gróf Bal-
lestrém v rokoch 1914 – 1916 vo vyššej časti Kuneradskej 
doliny nad obcou. Je to unikátna budova v štýle modernej 
secesie podľa vzoru francúzskej architektúry. Počas 2. sve-
tovej vojny zámok vypálili, pretože bol sídlom partizánske-
ho štábu. Po rekonštrukcii kaštieľ slúžil ako liečebný ústav. 
Počas rekonštrukčných prác v roku 2010 bola strecha zni-
čená požiarom a zámok poškodený vodou pri hasení a od-
vtedy je zámok opustený. Naposledy zámok vyhorel v roku 
2018. Ale stále sa tu konajú akcie v súvislosti so SNP a sna-
žia sa o jeho opravu. 

atrakcia: Kuneradský kostol začali stavať na cintoríne 
v máji roku 1986 ako dom smútku so zvonicou. Keďže sa 
prezvedelo o zámeroch veriacich dobudovať stavbu ako kos-
tol, štátne orgány zakázali pokračovať v začatom diele. Stavbu 
uzamkli a vrátili ju veriacim až po udalostiach v novembri 
1989. Názov Kostol Povýšenia sv. Kríža dostal práve kvôli 
tomu, že si veriaci pri jeho budovaní prešli „krížovou cestou“. 

Turistika: Z Kuneradu vedú dve turistické trasy, ktorými 
sa dostanete na Martinský hrebeň. Obľúbeným vrchom je 
Veterné (1437 m n. m.) alebo Veľká lúka (1476 m n. m.).

Doprava: Do Kuneradu sa dostanete veľmi jednoducho 
autobusovými spojmi SAD zo Žiliny. 

 

História: Bola založená na základe zákupného prá-
va v 1. polovici 14. storočia. Najstaršia písomná 
zmienka o obci pochádza z roku 1471.  Názov obce 

i jej história je spätá s príslušníkmi starého zemianskeho 
rodu Čelko, písané v historických prameňoch tiež Cselkó. 
Príslušníci tohto rodu mali významné miesto nielen v deji-
nách regiónu, ale aj ďaleko za jeho hranicami. 

Pamiatka: Kostol v Čelkovej lehote bol postavený v ro-
koch 2000 – 2004. Kostol svätých Petra a Pavla postavili 
veriaci a vysvätil ho v roku 2004 Mons. Marián Chovanec. 
Azda najstaršou pamiatkou v obci je však zrubová zvonica 
z roku 1807.

atrakcia: Pod pojmom Včelí svet nájdete v Čelkovej Le-
hote unikátne včelie kráľovstvo s vyrezávanými figurál-
nymi úľmi. Je to dielo miestneho včelára Alexandra Čelka. 
Okrem veľkého úľu pre osem včelích rodín stojí v záhrade 
aj sedem figurálnych úľov znázorňujúcich väčšinou histo-
rické postavy, ktoré vytvorili rezbári z okolia. Nájdete tu 
sochy Štefana Závodníka, národovca a farára z neďalekej 
Pružiny, sv. Ambróza, patróna včelárov, pápeža Jána Pav-
la II. a Lurdskú jaskyňu s Pannou Máriou, ale aj medveďa. 

Turistika: Z Čelkova Lehota sedlo sa môžete vybrať po 
zelenej smerom na Strážov (1213 m n. m.) a potom aj do 
Čičmian po Ceste SNP alebo opačným smerom na Podska-
lie. Spoločnosť vám budú robiť krásy Strážovských vrchov. 
Obľúbenou však zostáva aj cyklotrasa smerom na Mojtín 
cez obce Ďurďové a Pružina. 

Doprava: Verejnou dopravou, vlakom alebo SAD, sa musí-
te presunúť do Považskej Bystrice. Potom sa už prostredníc-
tvom SAD dostanete priamo do obce Čelkova Lehota. 
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Predstavujeme obec: Kunerad Predstavujeme obec: Čelkova Lehota
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

September vás zapojí do pracovného kolotoča, 
s  menším aj veľkým úsilím uskutočníte úspešne 
veľa projektov. V práci vás budú oceňovať. Takéto 
tempo sa však nedá udržať večne. Na každý pra-
covný deň vás môže nakopnúť dobrá káva v Caffé 
Trieste. 

váhy (24. 9. – 23. 10.)

Ak nemáte doma psa ani mačku, je čas, aby ste si 
ich zadovážili. Udržia vás na dobrej energetickej 
úrovni, prinesú vám do života veľa radosti. Každý 
domáci miláčik by mal dostávať to najlepšie. Zájdi-
te do Pet Center a vyberte to pravé.    

ČO VáS tIEtO MESIACE 

ČAKá V OC MIRAGE

?

hOrOSkOp

ryby (20. 2. – 20. 3.)

Vaša situácia sa do budúcnosti zlepší. Ak ste zača-
li novú prácu, novú kariéru, veci budú pokračovať 
dobre, ale strážte si peniaze. Mali by ste šetriť čo 
najviac. Ak potrebujete niečo nové do domácnosti, 
stačí zájsť do predajne Pepco. 

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Jesenné mesiace sú dôležité, ak ide o pracovné 
úspechy. Ak chcete začať novú kariéru, zmeniť za-
mestnanie, vyčkajte. Teraz určite nie. Aby ste sa 
v  terajšej práci cítili lepšie, skúste upevniť kolek-
tívne vzťahy. Pozvite svojich kolegov na skvelú hru  
v Bowling Mirage. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Jeseň praje srdcu a láskyplným vzťahom. Môžete za-
čať s partnerom spoločne bývať alebo si kúpiť dom. 
Pred vami je ten najlepší čas. S interiérom vášho no-
vého domova vám pomôžu profesionáli z Oresi. Pre-
dajňu nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.  

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Nasledujúce týždne by ste mali venovať najmä sebe. 
Jeseň vás vyzýva na nápady, projekty, ktoré sa môžu 
realizovať bez akýchkoľvek problémov, a na jar a v lete 
budú veľmi úspešné. Nápady máte, stačí sa zamyslieť 
nad realizáciou. Dobré návody napríklad nájdete 
v knihách z kníhkupectva Martinus.   

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Stres je váš impozantný nepria-
teľ. Každý deň vám môže priniesť 
problém, konflikt aj ochorenie. 
Robte si malé výlety, dožičte odpo-
činok, čas na relaxáciu. Na jeseň je 
na horách krásne, ale potrebujete 
aj dobrú výbavu. Nájdete ju v pre-
dajni 4F. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Na jeseň je dobré zbaviť sa všetkých romantických 
vzťahov, ktoré vám nič nedajú a iba vás ťažia. Ak je 
však váš milostný vzťah v pohode, konečne verte na 
spoločný budúci život. Začnite malými krôčikmi, 
napríklad spoločnou večerou v reštaurácii Habibi. 

rak (22. 6. – 22. 7.)

Vždy ste boli veľmi pozorní voči financiám, teraz sa 
vaše príjmy ešte zvýšia. Je preto vynikajúci čas na 
investovanie, kúpu domu alebo auta. Rozhodne si 
však doprajte to, po čom ste dlho túžili. Nové hodin-
ky či šperky sú skvelou kúpou. Najlepší výber nájdete 
v Šperk Holíč. 

škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Držte sa rozumu a reality, pre ktorú máte dobrý cit. 
Vaše šťastie je v stabilite a vo vašej rodine. Kedy napo-
sledy ste si však dopriali spoločný večer? Zájdite do 
OC MIRAGE na dobrú večeru, do kina alebo vyskú-
šajte 5D kino. Vaša rodina bude nadšená. 

vodnár (21. 1. – 19. 2.)

V práci sa vám bude neskutočne 
dariť vďaka vašim skúsenostiam, 
ale aj šarmu. K tomu vám dopo-
máhajú aj skvelé kúsky vo vašom 
šatníku. Je ale načase doplniť 
zásoby. Odporúčame predajne 
Adam pre pánov a Extra mode 
pre dámy. 

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Leto vám prinieslo veľa optimizmu a na jeseň 
a v zime sa to ešte zlepšuje. Dlhé prechádzky von-
ku na čerstvom vzduchu vám prospejú. Dobijete sa 
a dostanete skvelé nápady. Na prechádzku sa však 
vydajte v pohodlnej obuvi. V predajni Baťa nájdete, 
čo potrebujete. 
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Nájdite 10 rOzDIELOv na obrázkoch

V OC MIRAGE sme si zaspomínali na minuloročný CASTING ELITE MODEL LOOK a tešíme sa na tento rok. 

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: „... v slovenských destináciach.“
Výhercovia: Zdenka Chrenková, Júlia Greňová, Jana Capeková. Výhercom srdečne blahoželáme!
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odfúknem

zápal 
hrtana 
(lek.)

mongolsky 
pastier 

dobytka

starý otec

kilobit 
(skr.)

alebo, 
po česky

jesenné 
vylovo-

vanie rýb

sladkasto
admini- 
stratívny 

orgán
označenie 
anonyma

git, 
po česky

tŕnistý 
záhradný 

ker
pokoj1. 2. larva 

chrústa

onemoc-
nieť

Pomôcky: 
arat, Ava, 

čier

stierač 
prachu

True Type

kôš na ryby

mužské 
meno

prepieraj

zabor

pera (bás.)

skusiť, po 
anglicky

manželka 
(fam.)

kód Kene

kašovité 
jedlo (nár.)

kosiť

čistidlo 
na vane

EČV okr. 
Trenčín

dôvera

modifikácia

integrovaný 
obvod

písmeno 
gréckej 

abecedy

SEptEMbER 2020      |      25



24/2019T
24/2019T

 

24/2019T






