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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

A ni sme sa nenazdali a máme za sebou nielen 
ďalší mesiac, ale i ďalší rok. Naše obchodné 
centrum je o rok staršie. Výročné 10. narodeni-

ny oslávime ale v inom duchu, než ostatné roky. Máme 
pre vás pripravenú súťaž o ceny v hodnote 500-tisíc eur. 
Začíname v deň našich narodenín, ale vyhrať môžete až 
do mája. Viac sa dozviete na ďalších stránkach nášho 
časopisu a na facebookovej stránke OC MIRAGE.

Sociálne siete v týchto dňoch zohrávajú výnimočnú úlo-
hu. Sledujte preto náš profil na facebooku a dozviete sa 
vždy najaktuálnejšie informácie. 

Prajeme vám príjemný november a veríme, že náš naro-
deninový darček pre vás vám prinesie radosť.    

Príhovor
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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A ko každý rok,  
tento nevynímajúc,  
malo OC MIRAGE  

tú česť hostiť najlepšie  
podujatie, ktoré hľadá 
budúce superhviezdy  
predvádzacích mól. 
Na takéto mólo sa možno 
raz postavia aj dievčatá 
a chlapci, ktorí na konci 
septembra využili možnosť 

a zúčastnili sa castingu 
Elite Model Look. 

Aj tento rok 
prišlo 

množstvo nádejných talen-
tov. Castingom sprevádzala 
ambasádorka projektu mo-
delka Michaela Kocianová. 
V roku 2004 tiež využila 
túto možnosť a odštartovala 
tak skvelú kariéru. Dnes 
sprevádza mladých ľudí 
týmito castingami, radí im 
a drží nad nimi ochrannú 
ruku. Sme radi, že aj vďaka 
OC MIRAGE môžu zo 
záujemcov vyrásť 
nové hviezdy. 

VykrOčili 
za SVOjím SnOm
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P revádzky v OC 
MIRAGE vždy 
ponúkajú množ-

stvo skvelých zliav. Ale tie 
najlepšie ste zažili vďaka 
našim zľavovým víkendom.
Ani tento rok sme nevy-
nechali jesenné dni plné 
dobrých nákupov. Vďaka 
našej kupónovej knižke ste 
mohli na nákupoch ušetriť  

stovky eur. Obľúbené 
zľavové víkendy 

sa konali 
v čase 

od 2. do 4. a od 9. do 11. 
októbra. Takto ste mohli 
využiť inšpiratívnu jeseň, 
nakúpiť nielen nové obleče-
nie a obuv, ale aj množstvo 
skvelých doplnkov do bytu 
či kancelárie. A pritom 
vaša peňaženka rozhodne 
neutrpela. Tešíme sa z vašej 
návštevy a dúfame, že si 
túto skvelú akciu zopaku-
jeme aj na jar.    

S nami 
VŽDy ušetríte

2.10.  20203.10.  20204.10.  2020

   9.10.  202010.10.  202011.10.  2020

 www.mirageshopping.sk

zľava na všetko okrem už zľavneného tovaru, zľavy sa nekombinujú

10% ZĽAVA NA ZNAČKY: SENCOR, PHILCO, FIELDMANN, SODASTREAM, SAGE A YENKEE V PREDAJNI  PLANEO ELEKTRO

2.-4. 9.-11. október 2020

2.podzemnépodlažie

30%
10% NA JEDEN KUS  SORTIMENTU 20% NA DVA KUSY  SORTIMENTU 30% NA TRI A VIAC KUSOV  SORTIMENTU V PREDAJNI  OVS KIDS



PRVÁ POMOC PRI PORUCHÁCH 
V DOMÁCNOSTI!
Nečakané poruchy v domácnosti dokážu často za-
skočiť aj skúseného domáceho kutila. Vymknutie 
prievanom sa dá zvládnuť aj vo vlastnej réžii, ale 
pokazený plynový kotol, vyhorený istič či upcha-
té odpadové potrubie by ste mali nechať na od-
borníka. Vedeli ste, že zručného opravára môžete 
mať NONSTOP v zálohe?

Havárie v domácnosti za vás vyrieši Stredoslovenská 
energetika, a. s., so svojou asistenčnou službou pre 
domácnosti SSE Opravár a SSE Opravár PLUS. 

SSE Opravár – rýchla pomoc už za jedno euro

Asistenčná služba pre domácnosti SSE Opravár 
(za 1 euro mesačne) vám ponúka pomoc elektrikára 
i plynára a dokonca aj opravu plynového kotla. Výška 
jednorazovej opravy, ktorú SSE Opravár vykoná bez-
platne, je ohraničená sumou 200 eur. 

Ak sa rozhodnete pre službu SSE Opravár PLUS 
(za 1,90 eura mesačne) zabezpečíte si aj pomoc kú-
renára, inštalatéra, sklenára a zámočníka, ktorý vám 
pomôže nielen s dverami od bytu či domu, ale aj so za-
blokovanými dverami auta. Služba SSE Opravár PLUS 
má stanovený fi nančný limit na jednorazovú opravu 
až 800 eur a v prípade potreby máte nárok aj na tele-
fonickú právnu konzultáciu, zabezpečenie náhradné-
ho ubytovania a sťahovacie služby. 

Nečakaná porucha? Volajte!

Asistenčná linka SSE Opravár je dostupná nonstop, 
vrátane víkendov a sviatkov. Stačí zavolať a operátor 
vám podľa opísaného problému pošle profesionálnu 
technickú pomoc, ktorá najneskôr do dvoch hodín prí-
de a dá všetko do poriadku.

Viac info nájdete na sse.sk/sseopravar, na infolinke  
0850 444 888 alebo v zákazníckom centre SSE v Žiline. 

sse.sk/sseopravar
sse.sk/ktojeNanuk

SSE
OPRAVÁRA

UŽ J 
NA VŽÍA

UŽ OD
MESAČNE

1 €

SSE 20-059 PR clanok OPRAVAR 190x260-Mirage.indd   1 14.10.20   13:45
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„Pri tvorbe aj 
v súkromnom živote 

som spontánna.“

talentovanú umelkyňu zo sta-
rej Ľubovne ste v našich konči-
nách mohli spoznať vďaka výsta-
ve v Gbeľanoch. V rozhovore nám 
prezradila, na čom momentálne 
pracuje, aký je jej sen a napríklad, 
aj to, kedy by sa mala vrátiť s vý-
stavou do Žiliny. ak by ste chceli 
od lucie vlastný obraz, neváhajte 
a pozrite si jej značku lart. 

lucia 
rubeljová

NoveMber 2020      |      09
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Umelecké sklony sa u vás prejavi-
li už v detskom veku. Čo vás vtedy 
najviac bavilo vytvárať? Máte odlo-
žené nejaké svoje detské práce?
Pamätám si, ako som celé leto trávila 
u starých rodičov v malej dedinke pri 
Starej Ľubovni. Moje prvé výtvory sa 
vynárali na kartónových papieroch, 
ktoré mi dedko nosieval z potravín. 
Mojím umeleckým nástrojom bola 
tesárska ceruzka, ktorej hrot mi 
dedko strúhaval nožom pri piecke. 
Maľovala som postavičky ešte v čase, 
keď deti vnímajú len určité časti tela. 
V období, keď maľujú „hlavonožcov“, 
sa môžem pochváliť výtvorom na 
zadnej strane môjho rodného listu 
(smiech), kde som ako trojročná na-
maľovala dve postavičky so všetkými 
časťami tela vrátane detailov, ako je 

presný počet prstov či všetky prvky 
tváre. Talent si všimlo okolie, keď 
som po skončení rozprávky nama-
ľovala Flinstonovcov či iné cartoon 
postavičky, ktoré všetci okamžite 
spoznali.

Čím sa inšpirujete pri tvorbe? 
Máte nejaký rituál?
Momentálne sa inšpirujem na-
príklad aj súčasnou situáciou, 
keď vznikol obraz „DNEŠNÉ DNI“. 
Okrem iného ale aj všetkým, čo ma 
obklopuje, či sú to už sociálne siete, 
moji odberatelia, či ľudia, ktorí mi 
fandia alebo mi dávajú rôzne výzvy 
či námety. Rituál nemám asi žiadny. 
V tomto som rovnako ako aj v súk-
romnom živote spontánna, teda aj 
čo sa tvorby týka.

Máte široký záber pôsobnosti. Dá-
vate prednosť skôr tvorbe obrazov, 
obálok kníh alebo iných dizajno-
vých kúskov?
Momentálne sa zapájam do projek-
tu ilustrovania knihy, ale zatiaľ viac 
prezradiť nemôžem. Okrem iného 
budem mať aj vlastnú knihu (detská 
náučná literatúra), kde budú, samo-
zrejme, moje ilustrácie a v súčasnosti 
pracujem na jej forme. Okrem toho 
spúšťam e-shop s oblečením, kde 
budú moje ručné maľby či potlače 
mojich diel na odevoch. 

Vedeli by ste si zo svojich diel vy-
brať pre vás to najvzácnejšie?
Najvzácnejšie sa asi vybrať nedá. 
Ale mojím najobľúbenejším die-
lom je Indiánka. Ale z obrazov mám 

10     |  



rada aj čiernobiele akty, aj poľov-
nícke témy. 

Na čom teraz pracujete?
Momentálne pracujem na viacerých 
dielach a projektoch. Vždy mám 
rozpracovaných viac obrazov, aby 
to nebolo stereotypné a aby ma to 
bavilo. 

Máte nesplnený sen?
Samozrejme, tých by bolo viac, ale 
ak by som mala vypichnúť aspoň 
jeden: Veľmi by som raz chcela mať 
svoju vlastnú predajňu s obrazmi, 
oblečením a mojimi knihami. Bol 
by tam ateliérový kútik, aby to bolo 
zaujímavé pre odberateľov a zákaz-
níkov. Osobný kontakt je vždy prí-
jemnejší ako ten online.

Keby ste sa mohli s niekým stretnúť, 
kto by to bol a prečo? Čo by ste mu 
povedali?
Určite by to bol Salvador Dalí a Walt 
Disney, a asi by som ich prosila 
o spoluprácu. Samozrejme, určite by 
som im vzdala hold. 

Robíte aj obrazy na objednávky. 
Aké tipy vaši klienti preferujú? 
Prídu s predlohou, témou alebo 
vám nechávajú voľnú ruku?
Venujem sa predovšetkým svojej 
tvorbe a nápadom, ale určite ma-
ľujem aj na objednávku. Kópie diel 
nerobím, skôr ich použijem ako 
inšpiráciu. Pri objednávkach do-
stanem určité indície, ktoré potom 
prenesiem na plátno. A áno, voľná 
ruka je základ.

Čo by ste poradili začínajúcim 
umelcom?
Určite to, aby tvorili podľa svojich po-
citov, aby sa nesústredili na štatistiky 
a podobné záležitosti a predovšet-
kým, aby sa nebáli plátna ani farieb. 
Samozrejme, treba zainvestovať do 
propagácie.

Do Žiliny ste zavítali vďaka vašej 
výstave v Château Gbeľany. Ako sa 
vám páči náš kraj? 
Kraj je veľmi krásny, nádherné pros-
tredie a príjemní ľudia. V roku 2020 
som mala mať priamo v Žiline vý-
stavu, ale kvôli Covidu sme ju mu-
seli presunúť na budúci rok. Takže 
verím, že som vo vašom kraji nebola 
naposledy. 

www.lart.sk
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PRIPRAVUJEME

Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

Lovci duchovŠkaredé káčatko
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Od polovice novembra máte jedinečnú možnosť 
zúčastniť sa súťaže Stieracia mánia. Ak nakúpite 
v tej pravej predajni nad 10 € a dodržíte postup, 

ste v hre o ceny v hodnote 500 000 €. Čím viac nákupov 
spravíte, tým je šanca na výhru väčšia. Súťaž trvá až do 
konca mája. Želáme veľa šťastia!

radi nakupujete? v oC MIrAGe vás za to odmeníme. 
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte skvelé ceny!

Stieracia mánia
Kto Stiera, 

vyhráva

Ako sa do súťaže 
Stieracia mánia zapojiť?  

Je to jednoduché! 

1. Do súťaže sa môžete zapojiť nákupom  
v označenej predajni. Predajňa bude označená 
nálepkou, ktorú nájdete pri vchode do predajne.  

2. Za nákup nad 10 € získate stierací žreb.
3. Stierací žreb v sebe ukrýva výherný kód, ktorý  

je možné uplatniť na www.rondogo.sk/vyhra,  
resp. v aplikácii rondo Go (ioS, Android).

4. Následne môžete súťažiť o desiatky cien  
každý deň. 

5. Čím častejšie nakúpite, tým máte väčšiu šancu 
na výhru. 

Držíme palce v súťaži!

NoveMber 2020      |      15
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Skôr ako sa vyberiete na romantickú vychádzku pestrofarebnou jesennou 
prírodou či mestom, vydajte sa s nami na potulky svetom čižiem a čižmičiek. 

Prezradíme vám pár zaujímavostí o tomto najstaršom druhu obuvi. 

16     |  

VeĽkÝ SPrieVODCa 
SVetOm čiŽmičiek

Vedeli ste napríklad, že anglické pomenovanie heeled patrí čižmám na 
podpätkoch? Nízke či vysoké, ihličky alebo hrubé podpätky, siahame 
po nich vždy, keď chceme byť sexy a elegantné. Krásne zvýrazňujú kriv-
ky našich nôh a kombinovať ich môžeme s úzkymi džínsami, elegant-
nými nohavicami, ako aj s krátkymi sukničkami.

Shooties sú obľúbené členkové čižmičky, ktoré sú praktickým mixom 
topánok a klasických čižiem. Prechodíme v nich celú jeseň a dodávajú 
nám dievčenský šmrnc. Kombinovať ich môžete napríklad s džínsami 
a oversize svetrami či pončom. 



nech už sa rozhodnete osviežiť svoj 
šatník ktorýmikoľvek trendy čižmičkami, 

pozrite si ponuku OUTLETU CCC, kde 
nakúpite všetok tovar s 50% zľavou. 

s prehľadom určite nájdete tie správne 
čižmy, v ktorých si užijete krásy 

zimného počasia. 

NoveMber 2020      |      17

Keď sa povie rain, možno začnete šípiť, že tentoraz sa budeme točiť 
okolo daždivého počasia. Gumáky uzreli svetlo sveta už v roku 1800 
a spočiatku ich nosili aristokrati, neskôr farmári a nakoniec vojaci. 
Dnes patria v rôznych prevedeniach, štýloch a farbách do šatníka 
každej praktickej ženy, ktorá chce mať v daždivom počasí nôžky 
v suchu a zároveň byť šik.

Pre všetky odvážne ženy sú tu čižmy, ktoré sa označujú aj cowboy. Na-
priek tomu, že si obľubu získali ešte v časoch, keď sa prériami preháňali 
prví kovboji, stále sú nadčasovo moderné a šik… Na jeseň ich môžete 
skombinovať s džínsami a flanelkou a so šálkou horúceho čaju si urobiť 
krásny večer na terase chaty. 

Wide Calf je označenie, ktoré sa používa pri čižmách s rozšírenou lýtko-
vou časťou a lemom. Krásne sa hodia ženám s barokovejšími krivkami, 
ktoré chcú byť sexy a príťažlivé. Stačí, keď si k nim oblečú šaty strihu 
lahodiacemu krivkám a moderný kabát a určite z nich žiaden muž ne-
spustí oči. 

Ďalší typ čižiem, ktorý by určite nemal chýbať v našom šatníku, sú šnu-
rovacie lace up – ideálne pre všetky rebelky, ktoré dávajú prednosť svie-
žemu mladíckemu štýlu. Šik sú zladené s oversize kabátom a veľkými 
pestrými šálmi. 



Do zimy 
s veľkým 
štýlom

Zima sa blíži, pripravte sa na ňu. v predajni Coin & brands na vás čakajú krásne je-
senné a zimné kúsky od rôznych známych značiek ako je Guess, Ferre, Koan, Tommy 
Hilfiger, Trussardi, Patrizia Pepe a mnoho ďalších. všetky kúsky sú trendové a nadča-
sové a skvele doplnia váš šatník. S nami navyše ušetríte. Značkové oblečenie a do-

plnky do domácnosti u nás nájdete v zľavách až do výšky 80 %.  

ZľAvY až do 80 %!
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viAnoce 
sú už ZA dverAmi...

Predajňu Coincasa
nájdete na 1. podlaží
v OC MIRAGE

23/2019T
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
98. diel

O našich dievčatách je dávnO známe, 
Že rady nakupujú a predOvšetkým 
tOpánky. tie by dOkázali nakúpiť 
tOpánky aj na plutvy našich ŽralO-
čích kamarátOv. našťastie pre ne, 
v Oc mirage OtvOrili nOvú predaj-
ňu Obuvi. kvalitné tOpánky sa na 
výlet hOdia...
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Ďalšie dObrOdruŽstvá nájdete v nasledujúcOm čísle časOpisu mirage.
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POzOr, POzOr, 
SúťaŽíme!!!

Detský svet v oC MIrAGe si pre vás pripravil skvelú súťaž. 
vystrihnite kupón, zbierajte pečiatky a súťažte o skvelé ceny. 

PODmienky SúťaŽe: 
- vystrihnite kupón z časopisu
- zbierajte pečiatky za návštevu Detského sveta
- vyplňte údaje a kupón odovzdajte na recepcii DS
- súťaž trvá od 1. októbra do 30. novembra 2020
- 1. decembra 2020 vyžrebujeme troch výhercov

Ceny: 
1. Usporiadanie narodeninovej oslavy 
 pre 5 detí v Detskom svete 
 (1 hodina s animátorom, občerstvenie a výzdoba). 
2. vstupy do Detského sveta 
 (dieťa + rodič) v hodnote 25 €. 
3. vstupy do Detského sveta 
 (dieťa + rodič) v hodnote 15 €. 

menO a PriezViSkO rODiča

e-maIL

Pečiatka za kaŽDú náVšteVu DetSkéhO SVeta

PrIHláSeNíM Do SúťAže SúHlASíTe So SPrACovANíM oSobNýCH úDAJov

mobIL



Predajňu CARPISA nájdete 
na 1. podlaží OC MIRAGE.

VýPREDAj

25/2019T
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eSPuma

Pri objavovaní netradičných receptov a chutí sa môžete stretnúť 
aj so zaujímavou špecialitou espuma. Tento hit španielskej ku-
chyne je vlastne jemná pena s výraznou chuťou. Pripravuje sa 
na studený aj teplý spôsob, na sladko aj slano, najčastejšie k do-
zdobeniu jedál, ale aj ako samostatný chod. 

PoSTUP: 
Na domácu prípravu studenej espumy vám stačí klasická šľa-
hačková fľaša na bombičky. Rozpustenú želatínu zmiešate 
s ovocím, zeleninou či bylinkami podľa vlastnej fantázie a pre-
pasírujete. Hladkou zmesou potom naplníte bombičkovú fľašu 
a dáte poriadne vychladiť. Pred podávaním fľašou ešte zatraste 
a servírujte nadýchanú penu.

TIP ŠÉFKUCHárA: 
Malinová espuma sa výborne hodí k čokoládovým dezertom, 
akým je napríklad belgické suflé.

menu

taBOule 

PoSTUP:
Petržlenovú vňať, cibuľu a paradajky nakrájame najemno. 
Burgul namočíme do horúcej vody a necháme zmäknúť. 
Všetky suroviny spolu zmiešame. Zmes ďalej dochutíme 
olivovým olejom, citrónovou šťavou, soľou a korením su-
mak. Servírujeme na listovom šaláte. 

INGreDIeNCIe:
Petržlenová kučeravá vňať (200 g), malá cibuľa (1 ks), paradaj-
ky (100 g), olivový olej (5 PL), citrón (1 ks), burgul malý (drvená 
pšenica, 5 g), soľ, sumak (orientálne korenie, 2 g).  

Ilustračný obrázok



Obec sa nachádza v Rajeckej doline asi kilometer 
od mesta Rajec. Preteká ňou Rajčianka a nachá-
dza sa v krásnom prírodnom prostredí.         

Obec sa skladá z dvoch častí – Dolný Lieskov 
a Tŕstie. Obe majú čo ponúknuť. Ležia v krásnom 
prostredí so skvelými možnosťami pre turistiku.  

kam za kráSami V OkOlí miraGe
TreNČIANSKY krajžIlINSKý kraj

História: Najstaršia písomná správa o obci je až 
z roku 1407. V tomto roku sa jej dedičným richtá-
rom stal Štefan, syn rajeckého richtára Lamber-

ta. Samotný názov obce je doložený z roku 1407 ako Yese-
now, z roku 1474 ako Jasenyowe, z roku 1478 ako Jesenowe, 
z  roku 1773 ako Jasenowe, maďarsky Jaszenova, Jaszenó, 
Jeszenye. Obec patrila panstvu Lietava. 

Pamiatka: Kaplnka Božského Srdca Ježišovho stojí 
v strede obce. Pochádza z roku 1924. Vo veži sa nachádzajú 
dva zvony – malý a veľký. Keďže je centrom obce, stáva pri 
nej aj vianočný stromček.  

Atrakcia: Kostol Božského Srdca Ježišovho vysvätili 
v roku 2000. Existuje však zaujímavý záznam, ktorý hovorí 
o tom, že v 14. storočí stál v obci iný kostol. Jeho existencia 
by svedčila o jej vzniku prinajmenej o sto rokov skôr, než je 
o Jasenovom prvá písomná zmienka. Bol postavený v gotic-
kom slohu, a neskôr dvakrát prestavaný: v období baroka 
a napokon v roku 1882 v neorománskom štýle.

Turistika: Rajecká dolina je plná kopcov a miest, kde 
príroda ukazuje svoju dokonalú krásu. Z Jasenového to 
máte napríklad blízko na obľúbený Žibrid (867 m n. m.). Je 
to druhý najvyšší vrch Súľovských vrchov. Na jeho vrchole 
sú mohutné skalné bralá, z ktorých je dobrý výhľad na zá-
pad do Súľovskej koltiny.

Doprava: Do Jasenového sa dostanete veľmi jednoducho 
autobusovými spojmi SAD zo Žiliny smerom na Rajec. 

  

História: História Dolného Lieskova sa datuje do 
roku 1327 ako Maior villa Lyzkocz, patrila Mik-
lošovi Balogovi. Bola to časť vyňatá z majetku 

košeckého hradu, v roku 1330 pod názvom Leskouecz, 
Lieskowecz, v roku 1943 už pramene rozlišovali Malý a Veľ-
ký Lieskovec, v roku 1598 to už bola obec Lieskowecz a od 
roku 1773 sa datuje aj ako obec Dolný Lieskov. Prvá písom-
ná zmienka o Tŕstí pochádza z roku 1300. 

Pamiatka: Neoddeliteľnú časť histórie Dolného Lies-
kova tvorí miestny rímsko-katolický Kostol sv. anjelov 
strážcov. Bol postavený v roku 1754 v barokovom štýle. 
Kultúrno-historickú hodnotu majú i oltáre a kazateľnica 
s krstiteľnicou pochádzajúce z 2. polovice 18. storočia.

Atrakcia: V Dolnom Lieskove sa nachádza kaštieľ zo 
17. storočia s rozsiahlym parkom so vzácnou 350-ročnou 
lipou. V besiedke, vytvorenej medzi jej hrubými rame-
nami, písal maďarský spisovateľ Kálman Mikszáth dielo 
„Dáždnik svätého Petra“. Uprostred parku je rybník s ma-
lým ostrovčekom. 

Turistika: Cez miestnu časť Tŕstie prechádza zele-
no-značkovaná turistická trasa z Považskej Bystrice cez 
Radotinskú tiesňavu do obce Zliechov. Pre cyklistov je tu 
vybudovaných viacero cyklotrás. 

Doprava: Verejnou dopravou, vlakom alebo SAD, sa mu-
síte presunúť buď do Považskej Bystrice.  Potom sa už pro-
stredníctvom SAD smerom na Pružinu dostanete priamo 
do obce. 
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Predstavujeme obec: Jasenové Predstavujeme obec: Dolný Lieskov
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Ak ste premýšľali nad zmenou zamestnania, je 
práve vhodný čas. Ak chcete začať podnikať, je 
vhodný čas. Dôležitá je však príprava a treba začať 
od začiatku – od šatníka. Business look vám pridá 
na dôveryhodnosti – preto zájdite na nákupy do 
predajne Adam. 

váhy (24. 9. – 23. 10.)

Nezabúdajte pozorne počúvať deti, venovať im svoj 
čas. Deti hrajú vo vašom živote totiž dôležitú úlohu, 
aj keď možno vy sami dieťa nemáte. Pri hre s nimi 
prídete na iné myšlienky. Vypustíte starosti. Po 
nové hry pre tieto výnimočné deti zájdite do pre-
dajne Alltoys.     

Čo váS TIeTo MeSIACe 

ČAKá v oC MIrAGe

?

horoskoP

ryby (20. 2. – 20. 3.)

November je už taký – chrípkový. Prechladnutiu 
a  chorobám sa dá predísť, len treba mať dob-
rú imunitu. Vitamíny C a D nájdete v lekárňach 
v  OC  MIRAGE. Takisto by ste mali doplniť aj 
prírodné vitamíny v podobe štiav z UGO Fresh. 
A chrípka vás už neprekvapí.  

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Čím viac sa dokážete sústrediť na to, čo chcete, čím 
silnejšia je vaša viera, tým lepší vás čaká výsledok. 
Ak je vaše smerovanie správne, budete sa aj cítiť 
dobre. Podčiarknite tento dobrý pocit a svoju výni-
močnosť aj správnou vôňou z FAnn parfumérie. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Všetky vaše obavy si môžete napísať na papier, a tým 
sa na ne pripraviť. Či už formou denníčka alebo zo-
znamu, keď ich uvidíte napísané, lepšie ich ovládne-
te. Nového pomocníka nájdete v papiernictve ŠEVT, 
ktoré sa nachádza na -3. podlaží OC MIRAGE. 

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Ak máte rozrobený nejaký projekt, je tu čas na 
jeho dokončenie. Ak hľadáte finančnú výpomoc, 
v OC MIRAGE máte niekoľko možností. Zájdite si 
po informácie do Tatra banky, Slovenskej spori-
teľne alebo Home Creditu a vyberte si pre vás to 
najlepšie.    

kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Váš zámer, ktorý máte možno len 
v hlave, je ten, za ktorým si máte 
ísť. Vaša intuícia vám našepkáva 
správne. Preto buďte sami sebou. 
Vykročte za tým správnou nohou. 
A vaše nohy si aj zaslúžia tú najlep-
šiu obuv. V Outlet CCC dokonca aj 
ušetríte. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Ak ste sa v ostatnom čase cítili ako obeť, vypusti-
te tento pocit zo svojho života. Vedzte, že môžete 
zvládnuť naozaj všetko. Vaše sebavedomie by malo 
vďaka prehodnoteniu stúpnuť. A k tomu vám dopo-
môže aj nové oblečenie z predajne Big Star. 

rak (22. 6. – 22. 7.)

Možno sa už dávnejšie zaoberáte myšlienkou, aké je 
vaše životné poslanie. Niekde v hĺbke tušíte, čo to je. 
Rozvíjajte to, čo cítite, že je pre vás to správne. Nad ži-
votom sa rozjíma najlepšie pri dobrej káve alebo čaji. 
Skúste nádherné prostredie v Yogi´s.

škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Ak máte nejaké problémy vo svojom vzťahu, práve 
v novembri je pre vás vhodný čas na ich riešenie. 
Priznajte svoje skutočné pocity ohľadom vášho 
vzťahu. Na takéto posedenie vyskúšajte terasu pri 
reštaurácii Habibi, ktorá vám ponúkne dosť súk-
romia. 

vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Je dobré opustiť komfort domá-
ceho gauča a ísť čerpať energiu 
a silu von, napríklad do prírody. 
Nemusíte podávať práve vrchol-
né športové výkony, aj každo-
denná prechádzka vie byť zá-
zračná. Ani počasie vás nemusí 
odradiť vďaka kvalitnému oble-
čeniu zo 4F. 

baran (21. 3. – 20. 4.)

Urobte jesenné upratovanie vo svojom domove. 
Všetko, čo urobíte pre to, aby ste sa cítili fajn, čo sa 
vášho bývanie týka, bude pre vás veľmi dobré. Daj-
te vo svojom domove priestor novým veciam vďaka 
nákupom v COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE. 
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Nájdite 10 rOzDielOV na obrázkoch

Zaspomínali sme si na skvelé minuloročné narodeniny OC MIRAGE.

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: „… septembrová Reserved kolekcia.“
Výhercovia: Dušana Šinalová, Andrea Štefková, Ľubomír Kovalček. Výhercom srdečne blahoželáme!
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 robil spo- 

kojným

vidlicovito

oblečenie

akže

priekop- 
nícky

Ultra 
Violet

energia 
nápoja

Partial 
Defect 
Tester

kód 
Kiribati

meno 
Olivera

deň, po 
francúzsky

2.

1. meno 
skladateľa 
Janáčka

farebná 
tekutina 

na písanie

New York 
(skr.)

Pomôcky: 
Alro, jour, 

mulero

nočný záb. 
podnik

áno, po rus.

rum. mena

kmeňový 
náčelník

šéf poháňa- 
čov mulíc

taster (čes.)

Tag 
Extra 
Info

vyspelosti, 
vyvinutosti

šplhaj sa
športová 

loď

ozn. tiráka

konštruktér 
1. auta

dánsky 
ostrov

Apogee 
Kick Motor

rúbal

Ouse 
Valley 
Living

ovláda

NoveMber 2020      |      25

A



24/2019T25/2019T Ilustračný obrázok

VýPREDAj






