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VýstaVa tradičných
fašiangových masiek a kostýmov
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aždý človek, ktorý bol spätý s prírodou, vnímal celoročný cyklus ako
opakujúci sa kruh, ktorý nemal presný začiatok ani koniec.
Fašiangové zábavy a obchôdzky sú najstabilnejšími prejavmi
kalendárovej obradovosti.

FAŠIANGY, to je symbol veselosti, zábavy
a hodovania. Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde... jedna z najznámejších a na Slovensku
najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po fašiangoch
Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej
noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od
Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi
zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov
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prevláda bujará zábava. Neodmysliteľnou
súčasťou fašiangov boli tradičné fašiangové
hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko-rituálne úkony. Po dedinách šli
v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky:
stará žena, muž v koši, mladucha a mladý zať,
ženamuž, husár na koni, brucháč, ale aj maska
medveďa, turoňa, slameníka a kurina baby,
ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. Dominantným znakom obchôdzok sú aj rekvizi-

ty. V súčasnosti sa na Slovensku oživujú najmä sprievody masiek.
Tieto tradičné fašiangové masky a kostýmy majú možnosť vidieť návštevníci
OC MIRAGE. Výstavu realizuje Požičovňa
krojov a kostýmov pri Matici slovenskej.
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PríhOvOr

ráve držíte v rukách
prvé, pre nás už jarné, vydanie nášho
časopisu.
Určite
už budú prvé teplejšie jarné dni
a slnko nás začne viac lákať do
prírody. Veľa z vás si určite začiatkom roka povedalo, že len čo
sa oteplí, vyrážate športovať. Na
aktívne športovanie vás vieme
dokonale pripraviť. Príprava na
zdravú jar môže vyzerať naozaj
rôzne. Na stránkach nášho časopisu sme pre vás pripravili prehľad
zdravých možností, ktoré nájdete v OC MIRAGE, a ktoré vám
pomôžu pri realizácii projektu
„zdravé ja“. V našom nákupnom
centre máme radi šport a podporíme v ňom naozaj každého.
V priestoroch Mirage si stále môžete pozrieť výstavu Socializmus a koncom mesiaca pribudne aj unikátna výstava Fašiangy.
Deti isto potešia tradičné sobotňajšie tvorivé dielne, rodičov
aj možnosť vyhrať vstupenky do bábkového divadla alebo voľné
vstupy do Detského sveta. Len treba sledovať náš Facebook.
Znova budete mať možnosť nakupovať a objavovať krásy prírody na čoraz populárnejšom Fauna feste.
Čo je pre marec naozaj charakteristické? Celých 31 dní oslavujú knihy. Knihám u nás najlepšie rozumejú v Martinuse. Tento
mesiac si pre vášnivých čitateľov a návštevníkov OC MIRAGE
pripravili tri lákavé besedy. O svojej knihe pre deti prídu porozprávať Pavol Weiss a Jozef Gertli Danglár, neskôr v mesiaci príde
Patrik Hermann a Zuzana Štelbaská, ktorí knižne vydali príbehy
z relácie Reflex.
Poznáte niekoľkokrát vypredaný bestseller Mengeleho dievča?
O tejto knihe príde do obľúbeného kníhkupectva porozprávať
autorka Veronika Homolová Tóthová. Viac o besedách sa dozviete na stránkach časopisu.

P

„Som odchovancom
Agathy Christie.“
rinášame vám jedinečný rozhovor so spisovateľkou, rodenou
Žilinčankou Katarínou Holetzovou.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra
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ZAUJALO NÁS

PrEzIlI sM
SVIAtOK
zAMIlOVANýCH
alentín neobišiel ani
OC MIRAGE.
Páry súťažili o skvelé
ceny.
Získať odmenu za prejavenie lásky? Tri šťastné
páry sa o tom mohli
presvedčiť 14. februára
v OC MIRAGE.
Wellness
pobyt

v
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v Prahe, romantická večera v Habibi a valentínsky
balíček boli odmenou
pre zaľúbených, ktorí
sa zúčastnili súťaže
o najkrajšie vyzdobené
medovníkové srdce. Víťazom srdečne blahoželáme
a prajeme im ešte veľa
lásky vo vzťahu.

sME sPOlu
NEtRAFIlI
DO DIVADlA
tom, že knihy
a divadlo majú
veľmi blízky
vzťah, ste sa mohli
presvedčiť na besede
v Martinuse.
Do obľúbeného kníhkupectva zavítali herci
Mestského divadla v Žiline – Juliána Oľhová
a Michal Tomasy.
Práve oni

O

sú členmi hereckého kolektívu, ktorý zinscenoval
román spisovateľa Alessandra Baricca s názvom
Smith & Wesson. Čítanie
z knihy popretkávali
rozprávaním o hre, jej
nácviku, ale aj divadle ako
takom. Bol to príjemný
kultúrny zážitok.
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AKCIE!
dOmÁcNOSť

Paríz�
Má štýl

to bol v tomto očarujúcom meste módy, určite si so sebou
okrem spomienok priniesol aj jeho atmosféru. Parížsky štýl
sa hodí aj vášmu domovu. Obraz, vankúš, obrus – na detailoch záleží. Navštívte predajňu COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE
a vyčarujte si Paríž aj u seba doma.

K

www

štólY

ObRUSY

COINCASA

COINCASA

Rôzne druhy a veľkosti.

Rôzne druhy.
od 13,90 €

od 22,90 €

na
PODSEDáKY
PREStIERANIA
POD tANIER

COINCASA

COINCASA

Rôzne druhy.
od 10,90 €

Rôzne druhy.
od 4,90 €

FOtORáMIKY

COINCASA
Rôzne druhy.
od 16,90 €

šPERKOVNICA

šálKY

COINCASA

COINCASA

VANKúšE

Rôzne druhy.

COINCASA

od 34,90 €

Rôzne druhy.
od 9,95 €

Materiál: porcelán.
Rôzne motívy.
od 6,90 €

ObRAzY

COINCASA
Rôzne druhy.

PlECHOVé
DózY

od 16,90 €

COINCASA
Rôzne druhy.
od 6,90 €
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Super
ocenila
Supe

www.eiffeloptic.sk

Nájdete nás
na 1. poschodí oproti
predajni Lindex
Superbrands Slovenská republika
ocenila značku eiffel optic cenou
Superbrands 2014, 2015 a 2016.

VÝHOD

ROZHOVOR

Katarína
Holetzová
„Som odchovancom
Agathy Christie.“
rodená Žilinčanka sa písaniu venovala odjakživa.
O vlastnej knihe ju však musel presvedčiť až manžel
tomáš. Krimi príbeh smrť prekliatych z oblasti Kysúc
sa stal hitom, prvý náklad je už vypredaný. Katarína
holetzová sa znova pustila do písania, takže sa môžeme tešiť na nový prípad z okolia Žiliny.
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ROZHOVOR

Písali ste články pre rôzne médiá. Kedy ste
si ale povedali, že chcete napísať knihu?
Literatúru som vždy považovala za „najvyšší
level“ písania, mala som, a mám, pred ňou rešpekt. O vlastnej knihe som síce fantazírovala
dlhé roky, ale chýbalo mi odhodlanie. Myslela som si, že je to prirodzený vývoj, že človek
proste dospeje a robí kompromisy, akými pre
mňa bola práca v novinách či reklame. Zlenivela som. Keď celý deň sedíte v redakcii a píšete články, nechce sa vám prísť večer domov
a znova ťukať do klávesnice. Málokto si to totiž uvedomuje, ale kreatívna práca je fakt záťaž
na mozog. Ale našťastie sa mi živote vyskytol
Tomáš – môj manžel, ktorý je odporcom
kompromisov a tvrdí, že keď niečo v živote
chceme, musíme to vyskúšať, pretože šanca
je len jedna. Podpichoval ma tak dlho, kým
som si nesadla za počítač a nedostala príbeh
z mojej hlavy. Nebolo to jednoduché, musela som sa zaťať, venovať písaniu všetky voľné
dni, naučiť sa trpezlivosti a ešte si aj ukrojiť zo
všetkých tých prázdnych hodín strávených
nad Facebookom či telkou. Ale stálo to za to.
Priznám sa, že na začiatku som ani neverila,
že knihu dopíšem do konca, potom som neverila, že ju niekto vydá a teraz stále neverím
tomu, že má úspech.
10
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Dej je zasadený do prostredia Kysúc, do
imaginárnej obce. Ale niektoré príbehy sú
reálne...
Terovce podľa mapy naozaj neexistujú, ale
nájde sa v nich takmer každá dedina z nášho
regiónu. Uveriteľnosť je podľa mňa základom
dobrej krimi a skladá sa z detailov. Milujem
príbehy, ktoré vám porozprávajú cudzí ľudia
vo vlaku, ide z nich človečina. V Smrti prekliatych je veľa životných osudov, ktoré som
započula, alebo odpozerala, a ozvláštnila nimi
hlavnú dejovú líniu. Moji kamaráti sa už pomaly boja rozprávať mi historky, pretože sa
môže ľahko stať, že ich pri písaní použijem.
Zaujímavé je, že mnohokrát práve tie najmenej uveriteľné veci, sú skutočné. Bohužiaľ,
stalo sa, že jeden muž, ktorého príbeh som do
knihy zapracovala pod zmeneným menom,
sa v ňom našiel a nebol práve nadšený. Oveľa
jednoduchšie preto funguje táto „reálnosť“
pri opise prostredia a vytváraní atmosféry.
Napríklad dejiny Teroviec sú historickým mixom viacerých obcí v okolí Žiliny, napríklad
Semeteša či Zázrivej. Rovnako pristupujem aj
k písaniu dialógov. Musia byť uveriteľné, aby
sa nestalo, že miestni alkoholici majú slovník
ako bratislavský kaviarenský intelektuál. Aj
ako čitateľa ma táto nereálnosť rozčuľuje.

Vznikol hlavný hrdina René Juhász podľa
niekoho?
René Juhász je opakom hrdinov, ktorí vystupujú v súčasných trileroch či detektívkach. Nemá na bruchu kocky a namiesto
balenia žien v bare dáva prednosť videohrám. Jeho vlasy majú farbu oranžového zvýrazňovača a za nič sa nevie zbaviť
maďarského prízvuku. Či takého človeka
poznám? Osobne nie, ale verím, že niekde
určite existuje. Je totiž strašne ľudský, tak
trochu zbabelý, tak trochu smiešny, a predsa mu celý čas držíte prsty, pretože mu
rozumiete. Chcela som hlavnú postavu,
pri ktorej si čitateľ povie, že mu niekoho
pripomína. Keď som „vytvárala“ Reného,
inšpirovalo ma viacero ľudí z môjho okolia, dokonca aj ja sama. Nemám síce ryšavé
vlasy, ale tiež sa viem poriadne červenať,
keď sa na mňa niekto uprene pozerá.
Prvý náklad knihy sa vypredal. Bude René
Juhász riešiť ďalší prípad?
René sa stal súčasťou našej domácnosti,
nemohla by som sa ho len tak zbaviť a písať
o niekom inom. Môj manžel tvrdí, že máme
manželský trojuholník, pretože o ňom rozprávam, ako keby naozaj práve sedel u nás

v obývačke. Smejem sa, že keby to viem skôr,
vymyslím si niekoho atraktívnejšieho. Takže
odpoveď je áno, druhá kniha je na ceste a znova sa bude točiť okolo Reného a jeho druhého
veľkého prípadu. Nezmenila som ani prostredie. Dej sa síce neodohráva v Terovciach, ale
opäť na vidieku na severnom Slovensku. Pozornému čitateľovi tentoraz možno neunikne
podobnosť miesta činu s Kuneradským zámkom, ktorý ma fascinoval už ako dieťa. Milujem tunajšie okolie, je magické a plné príbehov. Je skvelou kulisou tajomných prípadov.
Som prekvapená, ako pozitívne naň reagujú
nielen Žilinčania, ktorí ho poznajú, ale aj ľudia z celého Slovenska, či dokonca zahraničia.
Myslím, že zohralo veľkú rolu aj pri úspechu
knihy, ktorej prvý náklad vyslovene zmizol zo
skladu v priebehu dvoch mesiacov. Aj preto je
pre mňa vydanie druhej knihy veľká zodpovednosť. Pôvodne som ju chcela dokončiť už
do Vianoc, ale obávam sa, že samotné písanie
ešte chvíľu potrvá. Stále dúfam, že fanúšikovia
Reného Juhásza sa k jeho novému prípadu
dostanú už cez leto.
Nechceli by ste napísať aj knihu zo žilinského prostredia?
Každé väčšie mesto, rovnako aj Žilina, má
svoje tempo, svoj typický rýchly život, ktorý
je pri písaní trilerov väčšinou výhodou. Ale ja
som odchovancom Agathy Christie, baví ma
psychológia postáv, staré domy na samote,
ktoré odhaľujú svoje tajomstvá. Samozrejme, neviem, čo príde po tejto pripravovanej
knihe. Či sa vidieku a hlbokých lesov sama
„neprejem“. Vyrastala som na Solinkách a sídlisko s množstvom osudov, ktoré sa skrývajú
za plastovými oknami, má pre mňa tiež veľké

čaro. Ale to všetko sú zatiaľ len špekulácie.
Hlavu mám aktuálne ponorenú v druhej knihe a neviem celkom jasne premýšľať nad tým,
čo bude potom, kým to teraz René nedá celé
do poriadku.
Počas svojej kariéry ste zažili všeličo - písali pre viacero médií, robili ste manažérku
kapely, teraz prednášate na vysokej škole.
V akom prostredí sa cítite najlepšie?
Na škole sa cítim výborne, pracujem na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy
a prostredie je kreatívne a živelné. Rovnako
ako samotní študenti. Celkovo ma baví ten
„tvorivý hluk“, ktorý tam panuje a panoval aj
v novinách či na koncertoch. Nabíja ma to
energiou. Na druhej strane, keby som si mohla vybrať, najradšej by som celý deň strávila
v župane nad knihou ponorená vo vlastnom
svete. Otázne je, či by to potom so mnou niekto vydržal. Ja totiž strašne veľa rozprávam,
a keď som celý deň sama, musím naplniť svoju
dennú rozprávaciu kvótu po večeroch.
Chceli by ste pokračovať v dráhe spisovateľky a venovať sa písaniu naplno?
Áno. Momentálne ma však písanie kníh neuživí natoľko, aby som svoje ďalšie aktivity zabalila. Ale bez školy a bez písania recenzií pre
Magazín o knihách, kde aktuálne prispievam,
by mi bolo tiež smutno. Ak by sa to podarilo
a ja by som bola spisovateľka na plný pracovný úväzok, musela by som nájsť nejaké riešenie, možno by som sa mohla roztrojiť?
Keby ste si nevybrali novinárske remeslo,
kam by asi viedli vaše kroky?
To si naozaj neviem predstaviť. Profesionál-

ne som sa nikdy nevenovala ničomu inému
ako písaniu, či už pre noviny, agentúry, alebo
aj teraz v škole. Chvíľu ma lákal ešte film, ale
primárne to stále bolo len o príbehoch a imagináciách, len v inej forme. Doteraz sa všetky
moje aktivity pretavili do textu. Bavilo ma
robiť s kapelami, manažovala som výbornú
žilinskú skupinu Swan Bride. Ale s odstupom
času to tiež vnímam najmä ako inšpiráciu
a nie ako povolanie. Pravda je, že okrem písania vlastne nič iné ani neviem. Na strednej
škole mi išiel dejepis a slovenčina, takže by zo
mňa mohol byť možno ešte právnik alebo učiteľka? Netuším. Ale obávam sa, že kniha by si
ma našla bez ohľadu na to, v akej kancelárii by
som sedela osem hodín denne.
Keď ste doma v Žiline, ktoré miesto určite
nevynecháte?
Nikdy nevynechám návštevu mojich rodičov.
Keďže som z domu odišla v devätnástich, Žilina sa mi spája s bezproblémovým obdobím.
Akoby zamrzla v čase môjho odchodu. Je to
miesto, kde sa netreba starať o bežné záležitosti, nemusím chodiť do práce, platiť účty, variť
ani prať, nikdy nechýba toaletný papier na záchode, a keď zmeškám autobus, otec po mňa
príde autom. V Žiline som znova nedospelá.
Večer ideme s mamou do kina, alebo na nákupy, cez deň sa prechádzame so psom v okolí Trnového, kde naši žijú, a v zime lyžujeme.
Bohužiaľ, po desiatich rokoch v Bratislave už
nie som v kontakte s toľkými starými kamarátmi, ako kedysi, čo ma mrzí. O to viac ma
potešilo, koľko bývalých spolužiakov a známych sa objavilo na mojej žilinskej besede
v Martinuse na jeseň minulý rok. Veľmi si ich
podporu vážim.
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ZAUJALO NÁS

PONúKAME:
ručné umývanie
interiéru a exteriéru
kompletné tepovanie automobilu
parou - veľmi krátka doba schnutia
čistenie a impregnácia kože
Voskovanie
dezinfekcia ozónom
odstraňovanie
nálepiek

ˆ

Daj sI uMyt autO
v OC MIraGE
K

ým si nakúpite, postaráme sa o vaše auto. Parkovanie v Oc MiraGE
môžete využiť aj na skrášlenie auta.

Autoumyváreň DAJUMYŤ využíva technológiu umývania automobilov pomocou horúcej vodnej pary. Táto technológia je ekologická, účinná voči mastnote,
plesniam, aj roztočom. Je tak šetrná nielen k automobilom, ale aj k životnému
prostrediu.
12
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Okrem tejto unikátnej technológie využívame anglickú kozmetiku Star-Brite, na
čistenie a ochranu nanotechnológiou využívame slovenské výrobky Isokor.
Jednoducho – zaparkujte v OC MIRAGE,
využite naše služby a z podzemnej garáže
vyjdete ako noví.

číslo
pre zákazníkov

0904 155 322

Marec 2017
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ZAUJALO NÁS

OC MIraGE
– stvOrEné PrE vašE
štíhlE ja

Z
14 |

imným športom odzvonilo, ale to neznamená, že sa športovať
nedá vôbec. Je tu jar a s ňou veľa možností ako začať alebo
pokračovať v zdravom pohybe. síce sa to nezdá, ale leto sa blíži...

OC MIRAGE vás chce na ceste za vaším
štíhlejším ja podporiť čo najviac. Pre ženy
je tu ideálna možnosť cvičenia v čisto ženskom súkromí. Na 4. poschodí sa nachádza
Contours – fitness pre ženy. Skúsené trénerky vám pomôžu so správnym cvičením
aj stravovaním.
Dôležitou súčasťou chudnutia či posilňovania je výživa. V OC MIRAGE vám ponúkame hneď niekoľko možností ako sa posilniť. Navštívte predajňu BioTech USA, kde
ponúkajú široký sortiment výživových doplnkov pre profesionálnych, aj rekreačných
športovcov. Predajňu nájdete na -1. podlaží.
Tu sa nachádza aj naozaj lahodné pokušenie
– čerstvé Ugove šťavy. Chutným nápojom si
doplníte vitamíny raz dva.
Zdravé stravovanie je ideálnym doplnkom pri cvičení. Libanonská kuchyňa

v reštaurácii Habibi ponúka ľahké obedy
a večere, z ktorých si určite vyberie každý
„diétujúci“ športovec. Alebo stačí zájsť na
dobrý šalát do reštaurácie Level 7.
Správny športovec potrebuje aj kvalitné oblečenie. V predajni 4F na 2. podlaží
OC MIRAGE nájdete športovcov telom
aj dušou, ktorí do svojich produktov dávajú aj skúsenosti. Už 12 rokov táto firma podporuje profesionálnych aj amatérskych športovcov.
Hľadáte svoju obľúbenú značku Adidas? Zájdite do predajne Stripes na
-2. podlaží OC MIRAGE.
Ak by ste si chceli, skôr ako začnete
s cvičením, najprv dôkladne naštudovať niečo o zdravom stravovaní, pohybe, posilňovaní, či behaní, stačí zájsť do
kníhkupectva Martinus. Tu vám ochot-

né kníhkupkyne poradia, ktorá kniha by
bola pre vás vhodná.
Šport však nie je len pre profesionálov.
Myslíme aj na rekreantov, ktorí si u nás
môžu vydýchnuť napríklad pri bowlingu.
Na 4. podlaží OC MIRAGE zažijete veľa
zábavy pri dobrom pohybe. Môžete so
sebou zobrať aj deti, pre ne je tu možnosť
využiť detskú bowlingovú dráhu.
V OC MIRAGE máme šport radi,
podporujeme zákazníkov v športových
aktivitách, ale vieme, že byť profesionálnym športovcom je naozaj ťažké. Stať sa
ním je snom mnohých mladých. Preto
OC MIRAGE podporuje a sponzoruje
napríklad aj mladých futbalistov. Veríme, že starať sa o seba, mať disciplínu
alebo sa aspoň zdravšie stravovať, má
svoj zmysel.
Marec 2017
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PROgRAm

MarCOvý PrOGraM PO

27. 3. – 12. 4.
F

ašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania.
Pozývame vás na výstavu tradičných fašiangových masiek a kostýmov, kde budete môcť vidieť masky starej
ženy, muža v koži, mladuchy, husára na koni a mnoho ďalších.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

Socialisticky
pracovaŤ,
cky Žiť!
socialisti

VýStAVA

SOCIAlIzMU

do 12. 3.
P

ríďte si zaspomínať na unikátnu výstavu, v ktorej sa
vraciame späť do čias socializmu. Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE. Vidieť môžete
vernú kópiu obývacej izby z čias normalizácie, podobnú tej
z kultového filmu Pelíšky, dobové výrobky, nábytok, hračky,
športové potreby a mnoho ďalšieho.
Výstavu si môžete pozrieť na -1. podlaží OC MIRAGE.

16 |

PODujatí v OC MIraGE

MERANIE
OčNéHO P
tlAKU 16. 3.

ozývame vás na bezplatné meranie
vnútroočného tlaku, ktorý je rizikovým faktorom pre rozvoj zeleného
zákalu. Zelený zákal predstavuje skupinu
ochorení oka, ktoré vedú k progresívnemu
poškodeniu zrakového nervu.
Meranie sa uskutoční na -1. podlaží
od 15.00 h.

MARtINUS.SK
bESEDA S VERONIKOU
HOMOlOVOU tótHOVOU
ozývame vás na jedinečnú besedu
s jednou z autoriek knihy Mengeleho dievča, ktorá patrí k najpredávanejším titulom už niekoľko mesiacov.
Beseda bude v kníhkupectve
Martinus.sk od 17.00 h.

P

bESEDA S PAVlOM
WEISSOM A JOzEFOM
GERtlI DANGláROM

9. 3.

bESEDA SO zUzANOU
štElbASKOU
A PAtRIKOM HERMANOM

15. 3.

21. 3.

ozývame vás na besedu s Patrikom Hermanom a autorkou
Zuzanou Štelbaskou, ktorí prídu predstaviť knihu o skutočných príbehoch z prostredia relácie REFLEX.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus.sk od 17.00 h.

P

5. 3.
M

redzinárodná burza, kde si môžete
aj kúpiť exotické vtáctvo, akváriové
rybky a potreby, terárijné zvieratká, krmivá a pod. Vstupné 1 euro.
Burza bude na 2. podlaží vedľa predajne
Šperk Holíč od 9.00 do 12.00 h.
Vždy
v sobo
o 15.0 tu
0h

ozývame vás na besedu so slovenským autorom Pavlom Weissom o jeho prvej knihe pre detských čitateľov
– Tajomný mlyn v Karpatoch, ktorú ilustroval Danglár.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus.sk od 17.00 h.

P

FAUNA FESt

DEtSKý
PROGRAM
tVORIVé
DIElNE
ilé deti, čakáme na
vás každú sobotu
na -1. podlaží pri zábavných tvorivých dielňach.

M

4. 3. | 11. 3. | 18. 3. | 25. 3.

Marec 2017
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Svetový týžden zeleného zákalu (glaukómu)
12. - 18. marca 2017
v spolupráci s

VIETE, AKÝ JE VÁŠ VNÚTROOčNÝ TLAK?
PRíďte
na bezPlatné
meranie!
Kde:

OC mirage

Kedy: 16. 3. 2017 od 15.00 h.
Zvýšený vnútroočný tlak je rizikovým faktorom pre rozvoj zeleného zákalu. Zelený zákal predstavuje
skupinu ochorení oka, ktoré vedú k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu. To môže priamo
viesť k nenávratnej strate zraku a nakoniec až k slepote. Presná príčina zeleného zákalu je však
neznáma.1

©

Novartis 2017

Novartis Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/A, SK-821 04 Bratislava, Slovakia

SK1702587040

ˆ

n

ZAUJALO NÁS

10 najCastEjšíCh OtázOK
O zElEnOM záKalE
enechajte si ujsť príležitosť 16. 3. od 15.00 h v Oc MiraGE
nechať si bezplatne premerať vnútroočný tlak, ktorý je rizikovým
faktorom pre rozvoj zeleného zákalu.

1. Čo je to zelený zákal?

5. Ako sa prejavuje zelený zákal?

Glaukóm je skupina chronických ochorení,
pri ktorých dochádza k progresívnemu poškodzovaniu zrakového nervu a dráhy. Najväčšie nebezpečenstvo tohto ochorenia
spočíva v absencii klinických príznakov,
preto pacienti nevyhľadajú odbornú pomoc
včas. Zelený zákal je druhou najčastejšou
príčinou slepoty v Európe aj vo svete a najčastejšou príčinou straty zraku.

Existuje viac foriem tohto ochorenia. Najčastejšie sa vyskytuje chronická forma glaukómu
s otvoreným uhlom, ktorá je zákerná tým, že
dlho nemá žiadne príznaky. Len občas sa
objavuje pobolievanie hlavy alebo očí. Menej
častá je záchvatová forma glaukómu, keď náhla a prudká bolesť očí a hlavy, svetloplachosť,
farebné kruhy okolo svetiel, sčervenanie oka,
prípadne nevoľnosť so zvracaním upozornia
na prudký vzostup vnútroočného tlaku a privedú pacienta k lekárovi ihneď.

2. Čo spôsobuje zelený zákal?
Všetky príčiny zeleného zákalu nie sú ani
v súčasnosti známe. Dôležitú úlohu zohráva zvýšený očný tlak a zhoršenie prekrvenia zrakového nervu. Zelený zákal však
môže vzniknúť aj pri normálnom očnom
tlaku. Naopak, mnoho ľudí má zvýšený
vnútroočný tlak, a pritom u nich nedôjde
k rozvoju typických glaukómových zmien.
Tento stav sa volá očná hypertenzia.

3. Aká je normálna hodnota
očného tlaku?
Udávaná hranica medzi normálnym a zvýšeným vnútroočným tlakom je 21 mmHg,
ale vzhľadom na väčší počet vyvolávajúcich príčin glaukómu býva táto hranica
veľmi individuálna.

4. Aké sú ďalšie rizikové faktory
vzniku zeleného zákalu?
Glaukóm môže vzniknúť prakticky kedykoľvek v priebehu života, ale väčšia pravdepodobnosť rozvoja tohto ochorenia je vo
veku nad 40 rokov a s vyšším vekom stúpa. Ďalšími rizikovými faktormi sú výskyt
glaukómu v rodine, krátkozrakosť aj vysoká
ďalekozrakosť, úrazy oka. Riziko ochorenia
na zelený zákal sa zvyšuje pri kardiovaskulárnych ochoreniach, migréne, vysokom
alebo veľmi nízkom krvnom tlaku, cukrovke a liečbe steroidmi.

6. Ako sa dá toto ochorenie včas
rozpoznať?
Jedinou možnosťou včasného diagnostikovania tohto ochorenia je preventívne vyšetrenie, ktoré by mal absolvovať každý
človek nad 40 rokov. Chorý človek vôbec
nemusí trpieť bolesťami oka alebo zmenami
vo videní, preto veľmi často o svojom ochorení nevie a nevyhľadá oftalmológa.

7. Aké vyšetrenia patria k diagnostike glaukómu?
Na potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy
glaukómu nestačí iba zmeranie vnútroočného tlaku. Pri podozrení na zelený zákal je
nevyhnutné kompletné vyšetrenie očí, ktoré
v súčasnosti obsahuje aj špecializované vyšetrenie zrakového nervu pomocou digitálnych
zobrazovacích metód (OCT, HRT, GDx).

8. Dá sa glaukóm vyliečiť?
Zelený zákal sa nedá úplne vyliečiť, choroba
sa dá udržiavať včas nasadenou, dostatočnou
a pravidelnou liečbou. Úspešnosť terapie závisí od štádia, v ktorom sa choroba zachytila.

nervu. Lieky sa aplikujú vo forme očných
kvapiek. Ak sa nedosiahne zníženie očného tlaku kvapkami, pristupuje sa k laserovej
a chirurgickej liečbe. Glaukómový záchvat
patrí medzi akútne stavy a vyžaduje často urgentný chirurgický postup.

10. Existujú nejaké obmedzenia
pre pacientov s glaukómom?
Pacienti môžu sledovať televíziu či pracovať
na počítači bez obmedzení. Čítanie takisto
nemá vplyv na progresiu tohto ochorenia.
Pokiaľ pacient netrpí závažnými výpadmi
v zornom poli, nemá zákaz vedenia motorových vozidiel.
GLAUKÓM môže vážne poškodiť zrak
bez varovania, preto je dôležité rozpoznať
ho včas, začať adekvátnu liečbu a pri dodržiavaní liečebného režimu zachrániť svoje
videnie.
NA PREVENCIU zeleného zákalu sa zameriava odborná aj laická verejnosť. Druhý
marcový týždeň sa každoročne celosvetovo
organizuje akcia s názvom „Svetový týždeň
glaukómu“. Tohto roku sa k akcii pridal aj
LIONS CLUB Žilina, ktorý organizuje meranie vnútroočného tlaku v spolupráci so Žilinským večerníkom a OC MIRAGE, kde sa
bude meranie konať 16. 3. 2017 od 15.00 h.
Všetkých pozývame, urobte niečo pre svoje
zdravie, pretože najlepšia ochrana pred
akoukoľvek chorobou je prevencia.
MUDr. Martina Molitorová

9. Aká je liečba glaukómu?
Cieľom terapie tohto ochorenia je chrániť
zrakový nerv metódami, ktoré znižujú vnútroočný tlak a zlepšujú prekrvenie zrakového
TÝŽDENNÍK SEVERNÉHO SLOVENSKA
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laDOvé
´
KrálOvstvO

dÁmSKA módA

j keď sa väčšina potešila, že už je tu prvý jarný mesiac, tohtoročná krásna zima si zaslúži ešte jednu malú pozornosť. Ľadové
tóny sú totiž nádherným módnym doplnkom. Kombinácia modrej
a bielej sa hodí na každú príležitosť. Originálne kabelky a kufre v týchto farbách nájdete v predajni Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE.

KAbElKA A PEňAžENKY

CARPISA
kaBELka
Materiál: syntetika.
Farba: sivá, tyrkysová, biela,
púdrová, čierna.

39,99 €
PEňAŽENKY

19,99 €

KAbElKY
PEňAžENKA

CARPISA
Materiál: syntetika.
Farba: sivá, tyrkysová, biela,
púdrová, čierna.

KAbElKA A PEňAžENKA

CARPISA

29,99 €

kaBELka
Materiál: syntetika.
Farba: biela, čierna, sivá, hnedá, púdrová.

PEňAŽENka

19,99 €

39,99 €
PEňAŽENka
Farba: sivá, tyrkysová, biela, púdrová, čierna.

19,99 €

KAbElKA
PEňAžENKA
KOzMEtICKá
tAšKA

CARPISA
kaBELka
Materiál: syntetika.
Farba: tyrkysovo-biela,
čierno-biela,
pieskovo-biela
s hadím vzorom.

49,99 €
PEňAŽENka

22,99 €
KOZMETICKÁ TAŠka

10,99 — 15,99 €
20
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KUFRE

CARPISA
Materiál: polykarbonát + ABS.
Farba: červená, tyrkysová, modrá.

89,99 — 110,00 €
09/2016t

ámy, ktoré milujú módu, nakupujú v Mötivi. Taliani vedia,
čo sa nosí a po čom túži ženské srdce. Ak chcete do svojho
šatníka kvalitné a krásne oblečenie, predajňu Mötivi by ste rozhodne nemali obísť. To najlepšie z talianskeho módneho priemyslu za
bezkonkurenčné ceny nájdete v OC MIRAGE na 2. podlaží.

ˆ

zEna,

KtOrá Má štýl

dETSKÁ módA

D

KOžENKA

MÖtIVI
Materiál: 82 % viskóza,
18 % polyester, podšívka
100 % polyester.
Farba: červená.

69,99 €

blúzKA

MÖtIVI

bUNDA

MÖtIVI

Materiál: 98 % polyester,
2 % elastan.
Farba: biela.

Materiál: 100 % nylon.
Farba: béžová.

59,99 €

85,99 €

šAtY

MÖtIVI
Materiál: 98 % polyester,
2 % elastan.
Farba: čierna.

79,99 €

RIFlE

MÖtIVI
Materiál: 89 % bavlna,
9 % polyester, 2 % elastan,
podšívka 100 % polyester.
Farba: modrá.

59,99 €
02/2017t

Marec 2017
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na vEKu
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ódne trendy zasiahnu každú vekovú kategóriu. Existujú obchody, kde nájdete niečo pre „teen“, niečo pre
biznis, niečo pre voľný čas. V predajni OVS na 1. podlaží
OC MIRAGE však nájdete oblečenie pre všetky vekové kategórie. Nakúpi tu celá rodina. A to všetko pod taktovkou najnovších módnych trendov.

M

12/2016t

PrE DEtI

12/2016t

Marec 2017

dETSKÁ módA

hravá MóDa

imné obdobie je konečne na ústupe, prichádza jar.
Deti sa konečne zbavia ťažkých zimných búnd, šálov
a snehúľ. Vieme, že deti neobsedia ani chvíľu, preto by ich
oblečenie malo byť pohodlné a pružné. Hravú módu pre
svojich miláčikov nájdete v predajni OVS KIDS na 2. podlaží OC MIRAGE.

z
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ná
úžas

KOmIKS

Žilka
maráti
a jej ka

58. diel

Február bol Plný lásky, priateľstva a smiechu! V OC MIRAGE
nezabudli osláviť Valentína, počas
ktorého sa mohli dvojice spoločne odfotiť. Naši kamaráti sa
na výstave z čias socializmu na
vlastné oči zoznámili s vecami,
ktoré videli iba vo Filme Pelíšky.
A bol aj maršal Malinovskij!
„Kto sa ide
so mnou
fotiť?”

„Ja!”

„Nie Ja!”
„Pozor,
vyletí
vtáčik!”
V OC MIRAGE sa 14. februára oslavoval Valentín.
V centre sa konala aj
výstava socializmu.

Kamarátom vyšla zaujímavá
pamätná fotograFia...

„Týmto rádiom možno
zachytíme
frekvencie
kámošiek
veľrýb.“

„To je iné
retro... “

A že bol ozaj horúci!
„V minulosti
mali kuchyne
mojej obľúbenej
farby.““

„Pripravíme
v nich špeciálny
nápoj - Horúcu
lásku”

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.

24
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dETSKÝ SVET

Jar

v Detskom svete
r

oztápajúci sa sneh a blížiace sa veľkonočné
sviatky priam ponúkajú tvorivú inšpiráciu.

V Detskom svete na 4. podlaží OC MIRAGE sa vaše deti nikdy nenudia. Okrem
množstva hračiek a hier sme si pre ne pripravili aj tvorivé nedele. Nielen hrou sa deti
učia, preto chceme rozvíjať aj ich tvorivosť.
Prichádza jar, rozkvitajú stromy, svieti slnko, príroda sa prebúdza. Do sviatkov Veľkej
noci zostáva niekoľko nedieľ, ktoré sme sa
rozhodli venovať detskej kreativite.

Tešíme sa každému malému výtvarníkovi a už sme zvedaví, čo všetko sa dokáže
zrodiť v detskej mysli.
neváhajte a kontaktujte nás telefonicky
na číslach
0911 390 064, 041/500 3000
alebo prostredníctvom objednávkového
formulára na:
detskysvet@mirageshopping.sk

Marec 2017
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REcEPTy

MEnu

naMUra

čUčorIedkoVý MUffIn

PostUP
Špagety uvaríme. Na panvicu si dáme olej, cibuľu, cesnak,
popražíme a pridáme hovädzie mleté mäso. Dochutíme arabským
korením, pridáme paradajkové pyré a premiešame. Do hlbokého
taniera uložíme špagety a prelejeme zmesou. Na záver posypeme
petržlenovou vňaťou a teplé podávame.

PostUP
Vajcia spolu s cukrom poriadne vyšľaháme v miske s elektrickým
mixérom. Potom, za stáleho šľahania, pomaličky prilievame olej, kyslú smotanu, múku, prášok do pečiva a soľ. Keď máme cesto hotové,
zamiešame doň čučoriedky. Pečieme vo forme na muffiny pri teplote
200 °C po dobu 25 minút.

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), olej slnečnicový, arabské korenie (2 g).

InGredIencIe (4 PorcIe)
Vajcia (2 ks), cukor (200 g), olej (125 ml), polohrubá muka (250 g),
prášok do pečiva (1 ks), kyslá smotana (250 ml), štipka soli, čučoriedky
(môžu byť mrazené, 200 g).

11/2016t

13/2016t

10/2016t

PREDAJňU CARPISA NáJDEtE
NA 1. PODlAží OC MIRAGE

KAm ZA
KRÁSAmI

KaM za KrásaMI v OKOlí MIraGE
ŽIlInský kraj

trenčIanskY kraj

Rozhľadne

Vrch na vrchu

môžete využiť napríklad aj rozhľadňu na Marťákovom kopci v obci Zákopčie na Kysuciach. Obec je zaujímavou aj vďaka tomu, že ju spája asi sedemdesiat osád, ktoré sú roztrúsené v Holovskej, Kordišovskej, Ruľcovskej, Polievkovskej a Kľukovskej
doline. A do jednej tejto osady sa dostanete, ak sa vyberiete na Marťákov kopec. Najprv prejdete časťou u Holých, kam vás cesta nasmeruje
po žltej značke. Plynulo prejdete po osade Blažková. Cesta vás zavedie
až k rázcestiu, kde sa môžete rozhodnúť pre viacero krásnych trás.
Naša trasa vedie priamo na Marťákov kopec. Cieľom je vyhliadka,
z ktorej budete mať pri dobrej viditeľnosti Kysuce ako na dlani. Môžete
spočítať aj kopce Malej Fatry, dovidieť na krásy Beskýd a Javorníkov.
A ak počasie naozaj dovolí, aby ste sa stali tým povestným „Bystrozrakým“, dovidíte až do Západných Tatier. Rozhľadňa je kamenná a drevená, pripomína strážnu vežu. Siaha do výšky 14 metrov. V jej blízkosti
sa nachádza prístrešok, kde môžete zložiť svoje unavené nohy a oddať
sa dobrému pocitu, že Slovensko je naozaj krásna krajina.

ento sčasti skalnatý vrch (1135 m n. m.) sa nachádza
medzi obcami Handlová a Podhradie. Vybrať sa môžete dvoma turistickými značkami – červenou trasou
z Hadlovej alebo modrou trasou z obce Cigeľ. Pozor, značky
však vedú popod vrch, aby ste nakoniec svoj cieľ neminuli.
Vrch je vyhlásený za prírodnú rezerváciu a tvorí ho zväčša
skalnaté bralo. Rezerváciou je však najmä kvôli zmiešaným lesom, ktoré miestami pripomínajú prales.
Aby sme však neboli stále len oficiálny, pohľad z Bieleho
kameňa (alebo aj Bielej skaly, ako sa sem-tam nazýva) naozaj
stojí za to. Z tohto miesta budete mať krásny výhľad na Veľkú
a Malú Fatru, Kremnické a Banskoštiavnické vrchy a najmä
Handlovú.
Pokojne sa môžete vybrať aj ďalej po turistických trasách
a vrcholoch, keď už ste zamierili tak vysoko. Veď Bielym kameňom sa v podstate cesta len začína.

Ponúkajú naozaj prekrásny spôsob vidieť
doďaleka. Stať sa na chvíľu „Bystrozrakým“
je lákavá ponuka. .

M

Keď je vám vrch Vtáčnik málo, je tu aj zaujímavý Biely kameň. Nemali by ste ho
obísť.

t
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Hviezdy naznačujú, že vašou slabinou
sú pracovné vzťahy. Buďte obozretný,
aby ste sa vyhli konfliktom, a mlčte
ako ryba, aby vaše slová neboli zneužité proti vám. Najlepším spoločníkom
vám bude v tieto dni kniha. Kúpte si
nový úlovok do vašej knižnice v Martinuse na 2. podlaží.

horoskop
� vás tEntO MEsIaC
CO
�
CaKá
v OC MIraGE

?

Niekto z vášho okolia si vás chce omotať okolo prsta, aby vás využil k svojmu zámeru. Dávajte si pozor na falošných priateľov a obdivovateľov. Tým,
ktorým naozaj dôverujete, venujte
svoj čas. Kedy ste boli spolu naposledy na kávu? Vyberte sa do John Coffee
na 3. podlaží a užite si spoločné chvíle.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Vaša finančná situácia je rozporuplná. Na jednej strane
vám peniaze pribúdajú, na strane druhej miznú počas
bezhlavých nákupov. U partnera pochopenie nenájdete,
nad vašimi besnými investíciami len krúti hlavou. Ak to
potrebujete, nasýťte sa, ale rozumne. Sledujte zľavy, ktoré vám ponúkajú prevádzky OC MIRAGE.

Na vzostupe je vaše umenie všetko „obkecať“. S touto devízou máte veľkú šancu, aby ste získali nových klientov, prácu
snov alebo uzavreli dôležité kontrakty. Aj vy však potrebujete občas vypnúť baterky. Dajte si pauzu pri dobrom filme
v multikine Ster Century Cinemas na 3. podlaží, kde si s úľavou môžete zavrieť ústa.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Tento mesiac to bude chcieť zapracovať na upokojení nervovej sústavy. Partner to s vami myslí dobre, ale vy máte pocit, že vás kontroluje. Na nože môžete byť aj s rodinou, a to
len kvôli ich pripomienkam. Nič nedáte za to, keď si sadnete
nad sladkú dobrotu a pouvažujete o ich slovách. Tie najlepšie zákusky nájdete v Monarchu na 3. podlaží.

Zapojte svoju povestnú pevnú vôľu a nepodľahnite
nerestiam. Tými môžu byť prehrešky proti zdraviu, ale
i nadmerné utrácanie peňazí. Neuškodí vám hospodárnejšie
zaobchádzanie s financiami. Ak potrebujete niečo do
domácnosti či na seba, dobrou a úspornou voľbou je
predajňa Pepco na -3. podlaží.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Zamerajte sa na úpravy vášho príbytku. Znalosti interiérových architektov akoby boli vaše vlastné, srší z vás kreativita. Výhodou je aj fakt, že sa v tejto záležitosti zhodujete
s rodinou. Partner prispeje pár nápadmi, ale hlavne bude
velebiť tie vaše. Inšpirácie nájdete v predajni CoinCasa na
1. podlaží.

Nie je každý deň nedeľa a nie vždy sa darí na všetkých frontoch. V práci vám hádžu polená pod nohy, vaše finančné
rezervy nie sú bohviečo, ale čo je isté, v náručí svojej polovičky zabudnete na nepriazeň osudu. Platí to pre nové
lásky aj dlhoročné vzťahy. Vezmite jeho alebo ju na dobrú
večeru do Habibi na 3. podlaží OC MIRAGE.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Nie je to síce zvykom, ale mnohí príslušníci vášho znamenia
pocítia alergiu na intelektuálne náročnejšiu činnosť. Nové
plány a projekty si nechajte preto na neskôr. Hviezdy
sľubujú, že už o mesiac budete euforicky prekypovať
prácou! Teraz si radšej doprajte vaňu... Voňavé kúpele vám
zabezpečí kozmetika L´Occitane na 1. podlaží.

Odmietate viesť zložité debaty s vašou polovičkou
a necítite sa na riešenie zásadných záležitostí. Potrebujete
akoby oddych od aktívneho života. Radšej by ste len tak
sadli a príjemne poklebetili. Nech sa páči, stačí navštíviť
príjemnú kaviareň jojcafe na -1. podlaží a dopriať si
chutnú pauzu.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Ste mimoriadne výkonný v práci, v láske sa len tak vznášate a hviezdy prajú aj vašim športovým aktivitám a záľubám. Zdá sa, že všetko je tak, ako má byť, ale netreba zabúdať na to najdôležitejšie – zdravie. Podchyťte ho v pravý
čas vitamínmi, čajmi a výživovými doplnkami z lekárne
Dr. Max (vchod od Terna na Nám. A. Hlinku).
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Ľudia okolo vás môžu mať pocit, že by na komunikáciu
s vami potrebovali manuál. Ste precitlivený, kde čo sa
vás dotkne. Pracovné schôdzky si odložte na posledné
dni v mesiaci. Nečakaným výbuchom sa vyhnite športovaním. Predajňa Stripes na -2. podlaží vás zaodeje od
hlavy po päty.

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.

�
Krízovka
Pomôcky:
pina,
Sden, Vrťo

osnoval

1.

ložné časti
nákladných
automobilov

mihnutie

rozorávaj

neprevaľujú

okáľujeme

limba
(bot.),
po česky

2.

citoslovce
radosti

výhradné
právo

operation
Military
kids

ˆ

na jOzEFa ...

Správne znenie minulej tajničky: „... zamrzne i kolo mlyna.“
Výhercovia: Pavla Škodova, Matúš Ozaniak, Martina Kureková. Výhercom srdečne blahoželáme!

hračka, po
anglicky

obsahujúca
protirečenie

alkoholický
nápoj

dravý vták
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na obliečky
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poberala
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lepením

slovenský
futbalový
tréner

nájdite 10 rOzDIElOv na obrázkoch

V OC MIRAGE sa na sv. Valentína opäť stretli zamilované páry, ktoré súťažili v zdobení perníkov o zaujímavé ceny.
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PREVÁDZKY,
KDE MOŽNO
UPLATNIŤ
ZĽAVU

* Za každých 10 jázd zľava v OC Mirage 10 - 20 %

CESTUJTE

ZADARMO!
S KARTOU SAD ŽILINA VYUŽITE

ZĽAVU NA NÁKUP 10-20%
INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM CENTRE SAD ŽILINA
V OC MIRAGE ALEBO NA WWW.CESTUJTEZADARMO.SK

