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Chcete mať vždy prehľad, čo sa u nás práve deje? Kde sú najlepšie akcie 
a kde v daný deň nakúpite najvýhodnejšie? Buďte s nami aj v online svete. 

AKTUALITY 
Z OC MIRAGE

Sociálne médiá sa dnes využíva-
jú viac ako kedykoľvek predtým. 
Mať aktuálne informácie je pre 

dnešné fungovanie naozaj dôležité. 
Sledujte nás preto aj v online priestore 
a nič dôležité vám už neunikne. 

Na web stránke obchodného centra  
www.mirageshopping.sk nájdete 

skvelé a užitočné informácie – otvára-
cie hodiny, poloha obchodov, ich ponu-
ka a oveľa viac. 

Facebooková stránka Mirage OC Ži-
lina a instagramový profil ocmirage 
každý deň prinášajú najnovšie infor-
mácie o udalostiach, ktoré sa u nás 
dejú. Dozviete sa všetko o zľavách, súťa-

žiach, výhodných nákupoch a podobne. 
Okrem toho tu nájdete aj rôzne foto-
grafie a videá zo sveta OC MIRAGE. 

Sledujte naše stránky a majte aktu-
álne informácie vždy poruke. 

MIRAGEshopping.sk

Mirage OC Žilina

ocmirage
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Ako je na tom náš región a aké sú vízie do budúcnosti, 
čo sa oplatí navštíviť na Valentína a aké športy sa teraz 

rozšírili, nám v rozhovore porozprával Štefan Vančík, riaditeľ 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra.
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

F ebruár so sebou prináša obľúbený sviatok sv. Va-
lentína. Ani v tomto období by sme nemali zabud-
núť  na svoje lásky a svojich blízkych. Tú správnu 

inšpiráciu stále nájdete v OC MIRAGE. Či už nakúpite 
jedlo na slávnostnú večeru priamo na treťom poschodí 
alebo si ju objednáte cez donáškovú službu,  objednáte si 
darčeky v obchodoch online s možnosťou vyzdvihnutia 
u nás, či zabehnete priamo do Delikatesa, DM Drogerie 
či potravín Billa. Nápadom sa medze nekladú a darček 
a pozornosť vždy potešia.  
  
Tešíme sa, že ste s nami.  

 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!



ŠTÝLOVÉ AJ PRAKTICKÉ
Predajňa Coin&Brands sa vás už nevie dočkať a je na vás pripravená tak ako nik-
dy. Naše novinky v podobe kabeliek a cestovných kufrov značky Carpisa, či detské 
oblečenie talianskej značky Piaza čakajú iba na vás. Bytové doplnky, oblečenie pre 

pánov aj dámy budú opäť za úžasné ceny. Tešíme sa na vás. 
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„Dúfame, že 
návštevníci budú 

hladní po zážitkoch.“

Malú Fatru môžeme zaradiť medzi naj-
malebnejšie kúty Slovenska. V súčas-
nosti sa mení cestovný ruch na celom 
území, v roku 2020 dostalo toto odvet-
vie naozaj zabrať. Ako je na tom náš re-
gión a aké sú vízie do budúcnosti, čo sa 
oplatí navštíviť na Valentína a aké športy 
sa teraz rozšírili, nám porozprával Štefan 
Vančík, riaditeľ Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malá Fatra. 

Štefan 
Vančík
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Ako by ste zhodnotili minuloročnú 
sezónu?
Minuloročná sezóna bola špecifická, 
hlavne z pohľadu vládnych opatrení. 
Zasiahli náš sektor vo veľkom roz-
sahu, čo sa odzrkadlilo aj na štatis-
tikách v cestovnom ruchu. Pre po-
rovnanie medziročný pokles počtu 
návštevníkov, prenocovaní a tržieb za 
ubytovanie medzi 1. polrokom 2020 
a 1. polrokom 2019 bol viac ako 50 %. 
Momentálne čakáme na štatistiky za 
celý rok, aby sme vedeli vyhodnotiť 
rok 2020, ale predpokladáme, že čísla 
budú podobné. 

Kde ste najviac pocítili príliv turis-
tov, a kde, naopak, ich úbytok?
Najväčší príliv turistov sme zazname-
nali pri individuálnej turistike, resp. 
cykloturistike. Ak to situácia povoľo-
vala, chaty v našom regióne boli na-
plnené. Návštevníci mali záujem ísť 
na dovolenku k nám. Úbytok turistov 

sme nezaznamenali, pretože ľudia si 
na jednodňovú turistiku k nám do re-
giónu (okresu) našli cestu. Ako prob-
lém ale  vnímame to, že síce turisti 
po horách chodili, ale tržby v zaria-
deniach cestovného ruchu boli mini-
málne vzhľadom na opatrenia.

Čomu by mali turisti venovať zvýše-
nú pozornosť? 
Zvýšenú pozornosť by mali veno-
vať opatreniam, ktoré vydal UVZSR 
a mali by vyhľadávať aj iné turisticky 
zaujímavé miesta v našom regióne, 
nielen tie, ktoré sú masovo vyhľadá-
vané. Môžeme spomenúť napr. Zboj-
nícky chodník, vyhliadka na Belských 
skalách, vyhliadkovú vežu na Bobov-
ci, turistickú trasu k studničke Hlad-
ná voda pri Zborove nad Bystricou. 

Ako sa podľa vás bude vyvíjať náv-
števnosť v nasledujúcich mesia-
coch?

Dúfame, že vládne nariadenia sa 
skončia čím skôr a návštevníci budú 
hladní po zážitkoch a budú sa chcieť 
nabažiť či už cykloturistiky, turisti-
ky, kultúrnych pamiatok a rôznych 
iných záľub a návštevnosť, resp. po-
čet prenocovaní, v našom regióne sa 
dostane na rovnakú úroveň tak ako 
pred krízovou situáciou. 

V januári nasnežilo. Ktoré športy 
a kde sa najviac objavili?
Evidujeme zvýšenú koncentráciu 
skialpinistov v regióne. Ďalším 
športom, ktorý je na vzostupe, je 
bežkovanie. My v organizácii sa sna-
žíme, ak nám to poveternostné pod-
mienky dovolia, upravovať čo najviac 
bežkárskych okruhov, či už v Žiline 
na Vodnom diele, medzi Tepličkou 
nad Váhom a Nededzou, v Tercho-
vej, vo Vrátnej, na Bystrickej cyk-
lomagistrále. Turisti tiež využívali 
uzatvorené zjazdovky aj na sánko-
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vanie, čo však môže byť nebezpečné. 
Strediská sa tomu snažili zabrániť, 
avšak návštevníci nerešpektujú ich 
nariadenia.

Vo februári nás čaká deň sv. Valen-
tína. Ktoré miesta by ste odporúča-
li na romantický výlet?
Môžem spomenúť napríklad výlet 
na Rozhľadňu Terchovské srdce, pri 
ktorej je nainštalované fotosrdieč-
ko, ktoré rámuje výhľady na obec 
Terchová, ale i Malý a Veľký Roz-
sutec a Boboty. Pred výstupom na 
vysokohorskú turistiku však odpo-
rúčame návštevníkom overiť aktu-
álnu lavínovú situáciu aj dostupnosť 
jednotlivých chodníkov, nakoľko 
v zimnom počasí sa často mení stav 
chodníkov.

Ponúkate Malá Fatra tourist card. 
Ako funguje?
V tomto roku zatiaľ zľavovú kartu 

neponúkame. Uvidíme na základe 
opatrení vlády a selekcii dodávateľov, 
kedy pristúpime k aktivácii karty.

Kto sa môže stať členom OOCR 
Malá Fatra a aké výhody má z člen-
stva?
Členom sa môže stať samospráva 
alebo podnikateľský subjekt – máme 
rôznych členov, či už sú to hotely, 
reštaurácie, turistické centrum a iné. 
Výhody pre členov OOCR Malá Fatra: 
možnosť aktívne ovplyvňovať smero-
vanie cestovného ruchu v regióne, 
podieľať sa na rozvoji cestovného ru-
chu v regióne, možnosť čerpania do-
tácie na vložené členské príspevky až 
do 100 % výšky vložených členských 
príspevkov, spoločný marketing des-
tinácie – online marketing, printová 
reklama, atď., vydávanie propagač-
ných materiálov, účasť na výstavách 
a veľtrhoch cestovného ruchu (doma, 
zahraničie – Česko, Poľsko, Maďar-

sko), regionálna karta pre návštevní-
kov zariadení OOCR Malá Fatra. 
  
Máte vy osobne nejakú turistickú 
srdcovku? 
Ja nemám konkrétnu turistickú srd-
covku, páči sa mi všetko, čo príroda 
ponúka. Rád chodím do prírody na 
turistiku, rád behám v prírode, tiež 
mám záľubu v bežkovaní. Na bežko-
vanie som nahovoril aj manželku, za-
páčilo sa jej, tak už bežkujeme spolu.   

Čo by ste odporúčali nevynechať 
pri návšteve Žiliny? 
Určite odporúčam návštevu Rosen-
feldovho paláca, kde môžu návštev-
níci nájsť stálu expozíciu Bábok 
v  podkroví, knihársku dielňu Lidy 
Mlichovej a rôzne iné výstavy a podu-
jatia podľa aktuálneho programu. 
Taktiež by som odporučil návštevu 
Burianovej veže, z ktorej je možné 
obdivovať krásy Žiliny a okolia. 
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24. 1. 2021 16:00
27. 1. 2021 18:00 31. 1. 2021 16:00

Filemon alebo 
OzlomKŔŔK domov 

Najlepšia rozprávka 
o Červenej čiapočke 

2021
január

10. 1. 2021 16:00
13. 1. 2021 18:00 

17. 1. 2021 16:00
20. 1. 2021 18:00 

Perinbaba Pinokio
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STIERACIA MÁNIA
NAKÚP NAD 10 €

A VYHRAJ SUPER CENY

do 31. 5. 2021

www.mirageshopping.sk
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Zapojte sa do súťaže Stieracia mánia aj vy a získajte 
odmenu za vaše nákupy! O hodnotné ceny vo výš-
ke 500 000 € súťažíme ešte do konca mája. A ako 

môžete vyhrať? Veľmi jednoducho – stačí, ak v označenej 

predajni nakúpite nad 10 €. Za nákup dostanete stierací 
kupón, kde si zotriete kód. Či je výherný, zistíte na stránke  
www.rondogo.sk/vyhra. Čím viac kupónov obdržíte, tým 
máte väčšiu šancu na výhru. Držíme palce a veľa šťastia! 

Súťažiť s OC MIRAGE sa naozaj oplatí. Stačí tak málo 
a získate odmeny, o akých sa vám ani nesnívalo. 

STIERACIA MÁNIA
VYHRAJTE 

SKVELÉ CENY!

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!
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VŽDY NOVÉ 
INŠPIRÁCIE

Predajňu Coincasa
nájdete na 1. podlaží

v OC MIRAGE

13/2020T
ILUSTRAČNÉ FOTO
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
101. diel

V POLOVICI JANUÁRA PARÁDNE NASNE-
ŽILO, ČO NAŠICH KAMARÁTOV VEĽMI 
POTEŠILO. HNEĎ SA VYBRALI K BAZÉNU, 
KDE SA NAKONIEC PORIADNE ZABAVILI... 
KORČUĽOVANIE, STAVANIE SNEHULIAKOV, 
GUĽOVANIE A ROBENIE SNEŽNÝCH ANJE-
LOV SA NAŠIM KAMARÁTOM TENTO ROK 
PREDSA LEN PODARILO.
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Hneď pri vstupe do Detské-
ho sveta sa nachádza naša 
recepcia. Je to náš infor-

matívny bod. Tu sa zaregistrujete 
a dostanete pokyny. Ak by ste mali 
nejaké otázky, stačí sa opýtať. Dôle-
žité je, aby ste mali so sebou preu-
kaz poistenca vášho dieťaťa, ktorým 
sa dokladuje jeho vek. Je nutné ne-
chať na seba aj kontakt. Prijímame 
väčšinou deti nad tri roky. Ak má 
však vaše dieťa menej rokov a po-
trebujete si niečo vybaviť a nechať 
ho u nás bez vás, musíte sa objednať 

aspoň deň vopred. Takéto malé deti 
majú totiž samostatný dozor. Malé 
občerstvenie (keksík alebo ovocie) 
a dojčenská strava sú povolené, ale 
inak sa v našich priestoroch nesmie 
jedlo konzumovať. V Detskom svete 
prijímame všetky deti, ale môžeme 
si vyhradiť právo neprijať vaše dieťa, 
ak je choré. Je to najmä kvôli zdraviu 
ostatných detí. 

Ďakujeme za rešpektovanie na-
šich pravidiel, ktorými sa snažíme 
zabezpečiť u nás bezpečné miesto 
pre vaše dieťa.
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Neváhajte a kontaktujte nás 
telefonicky na číslach 0911 390 064 
a 041/500 3000, 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 SVET 
V OC MIRAGE

Netrpezlivo čakáme, kým sa znova otvoria dvere do 
Detského sveta. Keď sa tak stane, určite budeme 
radi, ak k nám zavítate. Už teraz sa na vás tešíme. 
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MENU

ORIENTÁLNE ŠPAGETY

POSTUP:
Špagety uvaríme. Na panvicu si dáme olej, cibuľu, cesnak, po-
pražíme a pridáme hovädzie mleté mäso. Dochutíme arab-
ským korením, pridáme paradajkové pyré a premiešame. Do 
hlbokého taniera uložíme špagety a prelejeme zmesou. Na 
záver posypeme petržlenovou vňaťou a teplé podávame.

INGREDIENCIE:
Špagety (130 g), mleté hovädzie mäso (50 g), paradajkové 
pyré (50 g), nakrájaná cibuľa (3 g), cesnak (2 g), varený cícer 
(10 g), petržlenová vňať (3 g), slnečnicový olej (3 g), arabské 
korenie (2 g).

ILUSTRAČNÉ FOTO

Predajňu Coincasa nájdete 
na 1. podlaží v OC MIRAGE



Obce ležia vedľa seba na severnom okraji Do-
manižanskej kotliny obklopené Strážovskými 
vrchmi a ich najmalebnejšou časťou - Súľovský-
mi vrchmi.     

Obec leží v pohorí Javorníky a na severozápade 
susedí s Českou republikou. Hornú Marikovú 
tvorí 108 osád (v súčasnosti ich je veľký počet 
zaniknutých). 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Do 15. storočia sa v písomnostiach uvá-
dzala osada Čierna, od tohto času sa už uvádzala 
samostatne Veľká Čierna a Malá Čierna. Na úze-

mí dnešnej obce Veľká Čierna bolo sídlo Púchovskej kul-
túry zo zlomu letopočtu. Obec sa spomína od roku 1361 
ako Nagh Cherna, postupne menila svoje názvy a od 1927 
ju poznáme ako Veľká Čierna. Malá Čierna sa ako osada 
Lietavského panstva po prvýkrát spomína 6. marca 1471 
v darovacej listine kráľa Mateja Korvína ako Kys Charma. 
Súčasnú podobu má názov obce od roku 1927. 

Pamiatka: Kostol sv. Cyrila a Metoda vo Veľkej Čier-
nej bol postavený v rokoch 1969 – 1974. Podnetom na jeho 
výstavbu bolo výročie smrti sv. Cyrila. V Malej Čiernej sa 
nachádza Kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý bol postavený 
v rokoch 1936 – 1940, rekonštruovaný bol na začiatku 90-
tych rokov.

Atrakcia: Zaujímavosťou je určite Kameňolom Barano-
vá, ktorý sa nachádza popri ceste z Rajca na Veľkú Čiernu. 
Ťažia tu dolomit na výrobu betónov, asfaltových, obaľova-
ných zmesí a na výstavbu diaľničných a inžinierskych sta-
vieb, ale použitie nájde aj ako kamenivo pre koľajové lóže 
a reguláciu vodných tokov.

Turistika: Okolité Súľovské vrchy ponúkajú možnosti na 
turistiku. Cez Malú Čiernu vedie žltá turistická značka z Raj-
ca do Vrchteplej. Na tejto trase sa konáva aj Memoriál Lousia 
Crosa – Francúza, ktorý bojoval v SNP. Je to podujatie, na kto-
rom sa môžu zúčastniť turisti aj cykloturisti. 

Doprava: Zo Žiliny sa do obcí jednoducho dostanete zo 
stanice SAD pravidelnými autobusovými spojmi do Rajca, 
kde sa prestupuje na spoje buď priamo do obcí, alebo sme-
rom na Púchov. 

 

História: História obce je do značnej miery spo-
ločná s históriou Dolnej Marikovej. Uhorský kráľ 
Karol Róbert z Anjou daroval dňa 12. júla 1321 

magistrovi Ondrejovi dediny v Marikovskej doline. Medzi 
nimi boli aj dve Lehoty, o ktorých sa predpokladá, že jedna 
bola na území dnešnej Dolnej a druhá Hornej Marikovej 
pod vrchom Javorníkov. Roku 1438 sa obec spomína ako 
Marikowa Lehota.

Pamiatka: V centre obce, v osade Modlatín, sa nachá-
dza rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého. Bol po-
stavený v roku 1765 a v rokoch 1925 – 1926 bol prestavaný 
a rozšírený o novú časť lode s bočnou prístavbou. V osade 
Ráztoka stál drevený kostolík z roku 1949, jediný drevený 
kostol v okrese, ktorý však dňa 11. augusta 2016 z nezná-
mych príčin zhorel do tla.

Atrakcia: V jednotlivých osadách je zachovaná pôvod-
ná zrubová ľudová architektúra (zvýšená podmurovka 
s pivnicou pod izbou a pôvodne so šindľovou sedlovou 
strechou), ktorá je v súčasnosti premieňaná na rekreačné 
chaty a chalupy. V časti Modlatín sa nachádza aj skanzen 
s expozíciou tradičného bývania v Marikovskej doline.

Turistika: Horná Mariková svojou polohou uprostred 
Javorníkov ponúka krásne turistické výlety. Napríklad 
z  osady Medvedinec sa po modrej dostanete do rekre-
ačného strediska Kohútka – Portáš na hlavnom hrebe-
ni. Z osady Ráztoka zasa po žltej na vrch Malý Javorník 
(1 019,2 m n. m.) v hlavnom hrebeni pohoria. Javorníky sú 
na objavovanie priam stvorené. 

Doprava: Zo Žiliny do Považskej Bystrice sa dostane-
te pohodlne vlakom alebo autobusom. Odtiaľ už vedie iba 
autobusová linka priamo do Hornej Marikovej. 
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Predstavujeme obce: 
Malá a Veľká Čierna 

Predstavujeme obec: 
Horná Mariková
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Už vám dochádzajú nápady a hlavne by ste sa rad-
šej zamerali na svoj život. Najmä v súkromí vám 
to trochu škrípe, pretože partnerovi venujete len 
veľmi málo času. V polovici mesiaca je tu však Va-
lentín a vďaka ruži z kvetinárstva Victor môžete 
prelomiť ľady a začať rozhovor.  

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Vaše zmeny sa budú týkať súkromného života. Už 
od začiatku mesiaca budete v bruchu pociťovať 
lietajúce motýle a stretnete človeka, ktorý vo vás 
prebudí romantické city. Opäť dostanete chuť sa 
o seba viac starať. Zájdite preto do predajne Der-
macol a doprajte si. 

ČO VÁS TIETO MESIACE 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Zbytočne lipnete na veciach, na ktoré momentál-
ne nemáte žiadny dosah. Zamerajte sa radšej na 
prítomnosť, inak vám ujdú všetky dôležité mo-
menty, ktoré sa práve okolo vás dejú. Aby vám už 
nikdy neušli, zvečnite ich vďaka modernej foto 
technike z predajne Planeo Elektro. 

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Február bude vo vašom prípade priať najmä dlho-
dobým vzťahom. Máte veľkú šancu na počatie spo-
ločného potomka alebo sa rozhodnete pre nejaký 
veľmi dôležitý krok. Ak potrebujete náučnú literatú-
ru o tehotenstve, alebo motivačnú knihu, zájdite do 
kníhkupectva Martinus.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Nasledujúce mesiace budú veľmi rušné a nebudete 
mať na priateľov toľko priestoru, ako by ste si želali. 
Na konci roka by ste si to mohli vyčítať, preto radšej 
už teraz venujte pozornosť ich problémom a častej-
šie im volajte. Skvele vám na to poslúžia výhodné 
paušály z Telekomu. 

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Najlepšie urobíte, ak sa nebudete k ničomu vyjadro-
vať a prijmete veci tak, ako sa udejú. I keby sa vám 
to v daný moment zdalo ako tragédia, nakoniec to 
nebude také zlé. Vyložte si preto doma nohy a užívaj-
te si domácu pohodu aj vďaka doplnkom z predajne 
COINCASA.    

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Teraz konečne príde vytúžený re-
lax, ktorý vám pomôže odosobniť 
sa od viacerých vašich ťažkostí. 
Keď sa na ne potom pozriete takto 
s odstupom, podarí sa vám nájsť 
na ne vhodné riešenie. Zapíšte si, 
čo vás trápi do diára so skvelým 
dizajnom z papiernictva ŠEVT. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Po turbulentnom začiatku roka ste už túžili po po-
kojnejšom období. Verili ste tomu, že teraz sa vám 
podarí dostať sa mimo centra pozornosti niekto-
rých ľudí a konečne sa podarilo. Teraz sa môžete 
sústrediť na vlastné projekty a rozbehnúť naprí-
klad prerábku kuchyne vďaka štúdiu Oresi. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Všetci od vás chcú nejaké nové nápady a vás to už 
poriadne unavuje. Kreativita má určité obmedzenia 
a nemôžete sa na ňu spoliehať neustále bez toho, aby 
ste si doprali nejakú pauzu a prišli s novými rieše-
niami. Venujte sa preto kreativite ako relaxu vďaka 
pomôckam z Flying Tiger. 

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Budú sa na vás spoliehať všetci kolegovia. Vaše roz-
hodnutia budú mať tento mesiac cenu zlata. Vždy 
sa vám akoby zázrakom podarí nájsť to správne 
riešenie, ktoré rozuzlí aj náročné problémy. Stres 
zo zodpovednosti z vás určite opadne, ak si dopra-
jete chvíľku v salóne Evelyn Style. 

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Zo všetkého najviac sa sústreďte 
na svoju intuíciu. Dostanete sa 
pred viacero dôležitých rozhod-
nutí, ktoré inak nebudete vedieť 
vyriešiť. Musíte byť odvážnejší 
a  veriť si vo svojich rozhodnu-
tiach. Sebavedomie vám dodá 
aj nové oblečenie z  predajne  
Reserved.  

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Vo februári bude okolo vás panovať romantická at-
mosféra, ktorá vám pomôže nadviazať nový vzťah. 
Nebude to láska na prvý pohľad, ale o to inten-
zívnejšie bude potom vaše ďalšie spolunažívanie. 
Romantiku vám zaručí aj krásna vôňa z predajne 
L´Occitane. 
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Nájdite 10 ROZDIELOV na obrázkoch

S OC MIRAGE sme si zaspomínali na minuloročné valentínske podujatie v hlavnej úlohe so sladkou čokoládou. 

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: „... neteší sa hospodár.“
Výhercovia: Branislav Dujčík a Margita Pajerová. Výhercom srdečne blahoželáme!
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-30% 
na okuliare 
na čítanie

*platí do 31.3.2021
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