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Jar zavítala
aJ do nášho
obchodu!
H

ýčkajte sa spolu s MATMAZEL a doprajte si pocit sviežosti
a jedinečnosti s našou novou jarnou kolekciou!

Pastelové odtiene, ktoré si zamilujete na prvý
pohľad, sa dostávajú túto sezónu na popredné
priečky. Poriadna dávka inšpirácie v podobe
jemných farbených outfitov dorazila práve
k vám! Kvetinové motívy, geometrické tva-
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ry či pásiky v kombinácii s týmito jemnými
pastelovými farbami sú základom našej jarnej
kolekcie. Nechajte čierne obdobie za dverami
vášho šatníka a stavte na jarné energizujúce
farby, ktoré do ulíc vnesú čerstvý vietor.

Nechajte sa zlákať spolu s MATMAZEL a osviežte váš jarný styling jemnými
pastelovými farbami a zažiarte ako nikdy
predtým. Predajňu MATMAZEL nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.
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Lukáš „Pucho“
Púchovský
„Ja som bol ten
triedny šašo.““

rinášame vám jedinečný rozhovor s Lukášom Púchovksým,
hercom a členom tria Tri tvorivé tvory, ktorí sú majstrami
improvizácie a humoru.

Príhovor

esiac apríl má tradičné pomenovanie „bláznivý“. Čo
sa cien u nás týka,
môžeme to len potvrdiť. V apríli nás
totiž čaká módna prehliadka, ktorá
tradične odštartuje zľavové víkendy. Počas týchto dní budete môcť
v OC MIRAGE nakúpiť za naozaj
bláznivé zvýhodnené ceny.
Naša módna prehliadka je najväčšou módnou udalosťou jari. Preto si
zaslúži aj kvalitný sprievod. Okrem
modelov a modeliek v oblečení,
ktoré nájdete v našich prevádzkach,
na pódiu vystúpia aj Lentilky, Skipy,
Vivas Dance Group a špeciálny hosť
Lukáš Adamec so skupinou TRIO.
Viac o prehliadke sa dozviete na
stránkach nášho časopisu.
S módou kráčajú ruka v ruke aj modeli a modelky. Staň sa jedným
z nich. Elite model look bude u nás hľadať nové hviezdy vo štvrtok
27. apríla.
Tento mesiac nám predstavia študenti svoj krásny kraj. Súťaž Vitajte v našom regióne sa uskutoční 26. apríla.
Tradíciou u nás býva aj Fauna Fest. Ani v tomto mesiaci to nebude
inak. Už 2. apríla si môžete obstarať zvieratko alebo krmivo pre svojho domáceho miláčika.
Nevynecháme ani Tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia každú sobotu. Vaše deti sa tu môžu vyblázniť s obľúbenou animátorkou Adelou.
V apríli by ste nemali obísť ani kníhkupectvo Martinus. Obľúbený nórsky autor Jo Nesbø vydal knihu Smäd. V Martinuse sa o nej
porozprávajú s dvorných prekladateľom tohto spisovateľa, Jozefom
Zelizňákom.
Tento mesiac budú aj veľkonočné sviatky. My si však spomenieme
ešte na fašiangové veselice a to do 12. apríla na výstave fašiangových
masiek „U nás taká obyčaj“.

M

Príďte k nám zažiť zábavu!

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra
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ZAUJALO NÁS

PrEzIlI sM
mEngELEho
diEVčA
motívna téma
pritiahla na besedu do Martinusu
v OC MIRAGE veľa
záujemcov.
Jedna z najpredávanejších slovenských kníh
súčasnosti je postavená na
skutočnom príbehu Violy
Stern Fisherovej, ktorá
prežila štyri koncentračné
tábory.

E

Beseda bola plná emócií.
Redaktorka a spisovateľka
Veronika Homolová Tóthová na téme 2. sv. vojny
neustále pracuje. Venuje
sa aj Jozefovi Gabčíkovi,
nakrútila aj skvelý dokument o atentáte, na besede
vysvetľovala aj historické
súvislosti. Tešíme sa na
jej ďalšie knižné
počiny.

mARkizáCkA
zoStAVA
elácia Reflex
patrí medzi
televízne stálice.
Jej knižnú podobu prišli
do Martinusu predstaviť
jej tvorcovia.
Patrik Herman a Zuzana
Štelbaská navštívili kníhkupectvo v OC MIRAGE,
kde predstavili svoju
knižnú novinku
– príbehy
z relá-

r
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cie Reflex. Na besede ste
sa mohli dozvedieť niečo
aj o ich práci na relácii, ich
tíme a príbehoch, ktoré
naozaj píše sám život.
Patrik Herman so sebou
dokonca priniesol aj sošku
OTO, ktorú získal ako
osobnosť TV publicistiky
práve vďaka relácii
Reflex.

sME sPolu
VRátiLi SmE SA
V čASE
prostred
OC MIRAGE
vyrástlo socialistické mestečko.
Aj vy si občas zaspomínate na tieto časy?
Počas výstavy „Socialisticky žiť, socialisticky
pracovať“ ste mali
možnosť vrátiť
sa v čase.

u

V OC MIRAGE sme
postavili vernú kópiu
vtedajšej obývačky
a mohli ste si obzrieť
tradičné spotrebiče.
A možno sa niektoré
z nich ešte nájdu aj
u vás v domácnosti ...

apríl 2017
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COLLISTAR
Giardini Italiani
Zoznámte sa s novou kolekciou líčenia
Giardini Italiani a nechajte sa okúzliť dokonalosťou
geometrického labyrintu kríkov, záhonov, kvetov
a krovín zdanlivo siahajúcich do nekonečna. Vitajte
v jednom z najčarovnejších miest Talianska v renesančných záhradách Giardini Italiani.
Giardini Italiani Blush
- Eye Shadow - Highlighter
Krásu talianskych záhrad vyjadrila
značka Collistar v hviezdnom
produkte s jemnou hodvábnou
textúrou. Je určený ako multilíčidlo,
ktoré si získava srdcia stále väčšieho
počtu zákazníčok. Skrášlite si ním
všetky časti tváre. Jemné púdre
môžete podľa príležitosti a potreby použiť
ako lícenku, očné tiene, alebo rozjasňovač. Spojenie
perleťových a hodvábnych odtieňov poskytuje ženám
priestor na vytváranie rôznych líčení – bežných,
večerných a príležitostných s rôznou intenzitou
farieb a stupňa žiarivosti. V ponuke nájdete 2 farebné
kombinácie, ktoré sú praktické na rýchlu úpravu
vzhľadu počas dňa, v práci, či na cestách.
€ 29

Double Effect Eye Shadow
Wet&Dry
Silk Effect Maxi Blusher
K obľúbenej lícenke pribúda dvojica
nových odtieňov – zlatoružová a
palisandrová. Tajomstvo lícenky
spočíva v mikročiastočkách púdru s
obsahom hladkých prispôsobivých
pigmentov. Aplikujte pomocou
štetca na líca a skrášlite si ich
úžasne žiarivým spôsobom.
€ 33

Vibrazioni Di Colore Lipstick
Dvojica produktov v jednom výhodnom
balení. Štyri nové odtiene žiarivého rúžu
Vibrazione di Colore Lipstick s farebnou
intenzitou a žiarivosťou lesku dopĺňa nová
transparentná kontúrka Smudge-Proff
Transparent Lip Contour Pencil. Ceruzka
na pery sa nanáša na kontúry pier pred
aplikáciou rúžu. Jej aplikáciou sa minimalizuje
riziko rozmazania rúžu a jeho roztečenie do
drobných liniek v okolí pier. € 23

Záhrada očných tieňov je v
plnom rozkvete vďaka trojici
nových odtieňov – hodvábnych a
žiarivých, obohatených o špeciálnu
mikroperleť. Pre plnú intenzitu
farieb si ich nanášajte navlhčeným
aplikátorom, pre jemnejší, skôr
prirodzený efekt suchým.
€ 16,50

Plumping Gloss
Collagen+Oligopeptide
Objemový lesk s kolagénom
a oligopeptidom je malý
technologický zázrak, ktorý
pomocou efektívneho
koncentrátu funkčných zložiek
viditeľne zväčšuje objem pier a
postupne podporuje ich plnší a
krajší tvar. € 20,90

ˆ

ena je ako chameleón. Do práce nosí biznis štýl, doma niečo ležérne a pohodlné, do mesta príjemné a sexy. V predajni
Mötivi na 2. podlaží OC MIRAGE preto ženy nájdu všetko, čo pre
svoj štýl potrebujú. Oblečieme vás na akúkoľvek príležitosť a vždy
so štýlom. Stačí vojsť...

štýlová
ˆ

vzdy a všadE

dÁmSkA módA

z

kožEnkA

MÖtIvI
Materiál: 100 % viskóza,
podšívka 100 % polyester.
Farba: modrá, žltá.

69,99 €

BLúzkA

koŠEľA

MÖtIvI

MÖtIvI

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

Materiál: 60 % bavlna,
36 % polyamid, 4 % elastan.
Farba: modrá.

59,99 €

39,99 €

SukňA

MÖtIvI

mikinA

MÖtIvI

Materiál: 40 % polyester,
21 % viskóza, 17 % metalizované
vlákno, 16 % polyamid, 6 % elastan.
Farba: strieborná.

59,99 €

Materiál: 100 % bavlna.
Farba: modrá.

79,99 €
04/2017t
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ROZHOVOR

Lukáš „Pucho“
Púchovský
„Ja som bol ten triedny šašo.“
Traja králi improvizácie Juraj „ Šoko“ Tabaček, Stanislav
„Stanley“ Staško a Lukáš „Pucho“ Púchovský sú spolu
už nejakú tu dekádu. 3T sa za tie roky stalo neodmysliteľnou súčasťou žilinského kultúrneho života. Ako trávi
svoj voľný čas člen Tvorivých tvorov Pucho? Kedy zistil,
že chce byť hercom? Ako rieši antistres? Prečítajte si rozhovor pre časopis MIRAGE.

apríl 2017
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ROZHOVOR

Ako ste sa s chalanmi z 3t dali dokopy?
Bolo to pred viac ako dvanástimi rokmi
na Improlige. Je to divadelno-improvizačná súťaž tímov, kde ja so Stanom Staškom
sme mali svoj tím a Šoko mal svoj. Šokov
tím sa však rozpadol a tak hrával nejaký
čas sám. Prišlo rozhodnutie spojiť sa, a tak
sme boli traja. Mali sme dosť fanúšikov,
ktorí sa chodili na túto súťaž pozerať len
na nás a mali sme úspech. Trojminútový
limit, v ktorom sme mali scénky ukončiť,
nám však časom začal byť prikrátky a organizátor Improligy Jozef Abafi navrhol,
10
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aby sme si skúsili urobiť vlastný večer,
čisto len z našich scénok. A tak to celé
začalo.
Kedy ste zistili, že to funguje? Čakali
ste takú popularitu?
Fungovať to začalo našťastie už od začiatku. Na naše prvé vystúpenie prišlo okolo
180 divákov a to nás, samozrejme, nakoplo v tom pokračovať. Popularita nebola
naším cieľom. Chceli sme hlavne zabávať
ľudí a sami si trochu uletieť, oddýchnuť si
a stretnúť sa s kamarátmi. Bol to taký duševno-kreatívny relax. Širšia verejnosť nás

však začala vnímať asi po desiatich rokoch
hrania.
Mali ste aj v detstve takúto schopnosť
humornej reakcie?
Ja som bol ten triedny šašo, ako sa hovorí.
Stále nejaké srandičky, učiť sa mi veľmi
nechcelo, radšej zabávať ostatných a byť
ten stredobod. Takže áno, humor, sranda
a smiech boli na dennom poriadku.
Ľudia ale asi očakávajú, že budete dávať vtipy napočkanie...
Priznám sa, že nie. A ani nie som veľmi na
vtipy, nepamätám si ich.

Okrem improvizácie ste aj herec. Máte
vysnívanú úlohu?
Nerozmýšľal som nad tým. Zatiaľ som
spokojný s tým, čo hrám a rád pôjdem do
akéhokoľvek nového zaujímavého projektu, ktorý ma môže niečím obohatiť.
vraj ste nesnívali o tom, že raz budete
hercom. Kedy nastal ten moment rozhodnutia?
Bolo to asi v druhom ročníku na gymnáziu, keď sme hrali jedno ochotnícke predstavenie. Tam mi divadlo tak zaimponovalo, že som sa ho už nechcel vzdať.

vedeli by ste si teraz predstaviť, že robíte
niečo iné?
Určite áno. Našiel som v sebe istú organizačnú vlohu, ktorá mi pomáha aj
v mojej terajšej práci. Takže produkčný, manažér, či akýsi koordinátor by mi
problém nerobil.
Ako trávite svoj voľný čas, keď si chcete
dať pauzu od humoru?
Všetok voľný čas venujem rodine. Máme
dosť veľkého psa, takže vychádzky do prírody, turistika. Jazdíme na chalupu, tam je môj
najväčší relax fyzická práca. A keď zostane

čas, rád jamujem s kamarátmi hudobníkmi,
to je absolútna antistres aktivita.
Apríl je mesiac bláznov. Čo najbláznivejšie ste zažili vy? Niečo, čo predbehne vaše
bláznivé vystúpenia?
Naše bláznivé vystúpenia nezdolá nič na svete. To je absolútny úlet do iného vesmíru.
Ste rodený Žilinčan. Máte tu alebo niekde
v okolí svoje obľúbené miesto?
Keďže s rodinou naozaj veľa venčíme psa, poznáme všetky doliny a dedinky v okolí Žiliny.
A všade tu je naozaj pekne. No najradšej trávime čas vo Vrátnej doline.
apríl 2017
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dÁmSkA módA

zaMErané
na doPlnky

rásne jarné pastelové farby nesmú chýbať vo vašom šatníku.
V predajni Carpisa, ktorú nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE,
nájdete nielen kvalitné kabelky, ale aj opasky a peňaženky v tých najjarnejších odtieňoch. Oslávte s nami príchod tohto čarovného obdobia novými doplnkami, ktorými rozžiarite svoj deň.

k

kABELkY

CARpISA
Materiál: syntetika.
Farba: kovová, červená, biela,
čierna, zlatá, ibišteková.

39,99 — 49,99 €

kABELkY

oPASkY

CARpISA

CARpISA

Materiál: syntetika.
Farba: kovová, červená, biela,
čierna, zlatá, ibišteková, svetložltá,
tyrkysová, svetlomodrá, ružová.

Materiál: syntetika.
Farba: čierna, ibišteková, svetlomodrá, biela, modrá, svetložltá,
ružová, červená, tyrkysová.

29,99 €

9,99 €

PEňAžEnkY

CARpISA
Materiál: syntetika.
Farba: svetložltá, svetlomodrá,
biela, kovová, ibišteková, čierna,
ružová, červená, tyrkysová, zlatá.

19,99 €

mAnikúRA
zRkAdiELko

CARpISA
Materiál: syntetika.
Farba: strieborná, zlatá.

5,99 — 10,99 €

12
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ZAUJALO NÁS

v novoM šatE
V

marci sa v predajni obľúbených kabeliek a doplnkov Carpisa
rozhodli pre jarné upratovanie.

Zmena vizáže obchodu naozaj prospela.
Okrem pohodlného nákupu si teraz môžete
užiť aj skvelý výber kabeliek, ktoré nenájde-

te nikde v okolí. Buďte originálna a zájdite
si po novú kabelku do vynovenej predajne
Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE.

apríl 2017
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módA

štýlovo za
dobrú cEnu

14
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predajni OVS na 1. podlaží OC MIRAGE nájdete najnovšie módne trendy z Talianska za skvelé ceny. Krásne
šaty pre dámu sú v ponuke už od 9,95 €. Páni majú možnosť
vybrať si zo širokej ponuky tričiek v skvelej kvalite už od 9,95 €.
Neváhajte, nákup v OVS vám peňaženku rozhodne nezaťaží.

v

12/2016t

eti si zaslúžia len to najlepšie. A môžu byť pritom aj
štýlové. To najkrajšie z detskej módy nájdete v predajni OVS KIDS na 2. podlaží v OC MIRAGE. Je tu všetko aj
pre tie najmenšie deti. Vyberte si zo širokej ponuky oblečenia pre deti vo výbornej kvalite za skvelé ceny.

12/2016t

apríl 2017

detSkÁ módA

d
hravá
dEtská Móda
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N

ajväčšia jarná módna udalosť sa už blíži.
Apríl bude naozaj bláznivý.

Okrem najnovších módnych trendov, ktoré nájdete v prevádzkach OC MIRAGE, sa
môžete tešiť aj na bohatý kultúrny program.
Začíname 21. apríla o 14.00 h.
Svoje tanečné umenie predvedú Letnilky a dámska tanečná skupina Vivas Dance
Group. Môžete sa tešiť aj na vystúpenie detskej tanečnej skupiny Skipy. Zlatým klincom
a hosťom tohtoročnej prehliadky bude Lukáš
Adamec so skupinou TRIO. Zaradí sa tak do
bohatého zástupu známych osobností, ktoré
u nás vystúpili: Mária Čírová, Dáša „Mamba“
Šarközyová, Dominika Mirgová, Martin Harich, Majk Spirit, Igor Kmeťo st., Gitana,...

Pre deti je pripravený sprievodný
program v čase od 14.30 do 16.00 h. Môžu
skúsiť maľovanie na tvár, súťaž v maľovaní
na tričká a nakoniec sa zabavia na detskej
diskotéke.
Módna prehliadka sa ani tento rok nezaobíde bez detskej kolekcie. Deti budú tento
rok obliekať a obúvať prevádzky OVS KIDS
a Primigi.
Dobrou správou je, že módna mánia sa po
prehliadke nekončí, práve naopak. Začínajú
zľavové víkendy v OC MIRAGE. Tie si môžete vychutnať v termínoch 21. – 23. apríla
a 28. – 30. apríla.
Inšpirujte sa
v našich predajniach:

Adam
Bepon
Carpisa
Lindex
matmazel
max original leather
mötivi/oltre
oVS, oVS kidS
Primigi
Reserved
tally Weijl
a ďalších...

18
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DETSKÝ PROGRAM
od 14:30 do 16.00 h

• maľovanie na tričká a súťaž
o najkrajšie tričko
- vyhodnotenie súťaže
počas módnej prehliadky
• maľovanie na tvár
• detská diskotéka

O ZÁBAVU SA POSTARAJÚ
ANIMÁTORI
Z DETSKÉHO SVETA

PROgRAm

aPrílový ProGraM P

edinečná módna show, ktorá prináša nové trendy a farby
pre kolekciu jar/leto 2017. Pripravená je prezentácia svetových módnych značiek a butikov priamo v srdci Žiliny.
Okrem samotnej prehliadky je pripravený program aj pre deti
od 14.00 h na -1. podlaží pri sklenenom pódiu – maľovanie na
tvár, súťaž o najkrajšiu maľbu na tričku aj diskotéka.
prehliadka sa uskutoční na -1. podlaží OC MIRAGE
od 16.30 h.

J

SkVELé zľAVoVé
VÍkEndY

21. – 23. 4.
28. – 30. 4.

ákupné maniačky a maniaci, pozor! Využite neuveriteľné zľavy počas dvoch víkendov v OC MIRAGE.
Nepremárnite svoju šancu získať naozaj skvelé kúsky.

n
20 |

PoduJatí v oc MIraGE

ELitE

modEL Look

27.4.

no1 modEL
SEARCh

VitAJtE
V nAŠom
REgiónE

26. 4.

ríďte sa pozrieť na celoslovenskú
súťaž, ktorá je vyvrcholením úsilia
študentsýkm tímov v prezentácií
regiónov Slovenska pod záštitou ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR. O víťazoch rozhodne odborná porota.
podujatie sa uskutoční na -1. podlaží
OC MIRAGE.

d

P

u náS tAká oBYčAJ

FAunA FESt

do 12. 4.

2. 4.

ievčatá vo veku od 13 do 21 rokov s výškou nad
170 cm a muži vo veku od 15 do 23 rokov s výškou
nad 183 cm, prichádza vaša jedinečná šanca! Vo štvrtok 27. apríla sa v OC MIRAGE uskutoční o 15.00 h casting do
najprestížnejšej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model
Look No1 MODEL SEARCH.
Casting sa bude konať na -1. podlaží, začiatok o 15.00 h.

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 je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

F

mARtinuS
BESEdA
S JozEFom zELizňákom

ozývame vás na zaujímavú besedu s prekladateľom Jozefom
Zelizňákom o novom aj starom
Jo Nesbø-vi.
Beseda bude v kníhkupectve
Martinus.sk od 17.00 h.

P

20. 4.

edzinárodná 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.

M

tVoRiVé
diELnE

vždy
v sobo
o 15.0 tu
0h

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

M

1. 4. | 8. 4. | 15. 4. | 22. 4. | 29. 4.
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ZAUJALO NÁS

kvalIta
PrE vašE nohy
S

poločnosť Baťa je najväčším predajcom obuvi v Českej a Slovenskej
republike. Najnovšiu pobočku otvorili v OC MIRAGE v Žiline.

Baťa vsádza na prepojenie dlhoročných
tradícií a inovácií a vďaka svojej politike sa
radí medzi najvýznamnejších českých a svetových výrobcov obuvi. Spoločnosť, ktorú
založil Tomáš Baťa pred viac než stodvadsiatimi rokmi, dlhodobo investuje do vývoja nových technológií a materiálov. Cieľom
je ponúknuť zákazníkom rodinné zázemie
aj dizajnovú obuv za príjemné ceny.
Sieť obchodov na Slovensku tvoria
takmer dve desiatky predajní. Spoločnosť

ročne vyrobí okolo 150 miliónov párov
topánok. Veľkú pozornosť preto venuje
inováciám a zvyšovaniu štandardov vo svete obuvi. Topánky od Baťu sa pýšia celým
radom certifikátov a využívajú množstvo
špeciálnych patentovaných technológií zameraných prioritne na pohodlnú a zdravú
chôdzu.
Vo viac než päťdesiatich krajinách, v ktorých spoločnosť pôsobí pod jednotným
názvom Baťa Shoe Organisation, pritom

stále dodržiavajú hodnoty zakladateľa Tomáša Baťu. Dnes už známym heslom „Náš
zákazník, náš pán“ sa riadi viac než 40-tisíc
zamestnancov.
Vďaka dlhodobému dôrazu na špičkový zákaznícky servis a záujem o zákazníka
a vďaka širokej ponuke modernej a pohodlnej obuvi za skvelé ceny získal Baťa
v roku 2016 od spotrebiteľov ocenenie
najdôveryhodnejšej spoločnosti v oblasti
obuvníctva.
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Výroba v českej republike
V Dolnom Němčí, malej továrni pri Uherskom Hradišti, ešte dobre poznajú tajomstvo starého poctivého remesla. Topánky tu
šijú stále ručne. V roku 1971 bol práve tu založený výrobný závod spoločnosti Svit, ktorý v roku 1992 prevzala firma Baťa, a.s. Dnes
zamestnáva 140 ľudí, špecializuje sa na
výrobu vychádzkovej obuvi značky Weinbrenner a tunajší odborníci vyrobia ročne
až 200 000 párov obuvi. Za zákazníkmi ich
z Dolného Němčí denne mieri až 1200 párov podľa náročnosti výroby jednotlivých

modelov. Prakticky celá výroba obuvi sa tu
navyše vykonáva manuálne!
Každý pár obuvi vyrobený v Dolnom
Němčí sa počas výroby dostane do rúk desiatok zamestnancov. Ich ručné práce a nadšenie,
ktoré jej venujú, sú skutočne neoceniteľné.
Značka Baťa sa práve vďaka tomu posúva na
mimoriadnu pozíciu v porovnaní s ostatnými
obuvníckymi impériami. Obuv z Dolného
Němčí je určená nielen pre obchody Baťa po
celej Európe, ale aj pre ďalších odberateľov
z Českej republiky a zahraničia.

Okrem výroby klasickej obuvi je továreň v Dolnom Němčí najväčším výrobcom obuvi pre diabetikov v Českej
republike.
Nápady a nevtieravý pohľad do odboru
vnášajú aj mladí umelci. Tunajšia továreň
totiž dlhodobo spolupracuje so študentmi stredných a vysokých škôl so zameraním na dizajn. Pre ich tvorbu im zadarmo
poskytuje materiály a zariadenia, vrátane
možnosti samotnej výroby nimi navrhnutých vzoriek.

noVé technolóGIe
CLimAtEC

inSoLiA

Základom topánok climatec je
špeciálna vložka, ktorá odvádza
vlhkosť von. neustála cirkulácia
vzduchu vnútri obuvi zabraňuje
poteniu nôh a takisto nepríjemnému zápachu. súčasťou stielky sú
takisto uhlíkové vlákna, ktoré majú
antibakteriálne a protiplesňové
účinky. stielka je zároveň odolná
proti deformácii, a tak si dlhšie
zachováva svoj správny tvar. tieto
jedinečné vlastnosti robia z obuvi
climatec dokonalý módny doplnok do kancelárie i na pracovné
schôdzky. a iste ju oceníte i vo svojom voľnom čase.

ak hľadáte pohodlie a eleganciu na
celodenné nosenie, Insolia je tou
správnou voľbou do práce i na voľný čas. Vďaka odľahčeniu prednej
časti chodidla sa hmotnosť prenesie na pätu a tým sa znižuje bolesť
chodidiel a prstov. stabilita členkov
dostáva chodidlo do správnej polohy, čo zabráni bolesti kolien, členkov a zmierni celkové napätie nôh.
a nezanedbateľnou informáciou je
takisto tá, že obuv s technológiou
Insolia ovplyvňuje držanie tela,
ktoré je potom o dosť stabilnejšie
a chôdza istejšia a plynulejšia.
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a detailoch záleží. Tvoria spolu dokonalý celok. Krásne doplnky si zaslúži aj vaša domácnosť. Podávajte čaj v originálnych hrnčekoch, prekvapte návštevu krásnym prestieraním, vložte
svoje spomienky na fotografiách do decentných rámikov. V predajni COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE nájdete pre svoj
domov tie najlepšie doplnky.

dOmÁcNOSť

PrE krásnu n
doMácnost�
oBRuSY

COINCASA
Rôzne druhy a veľkosti.
od 22,90 €

ŠtóLY
nA StôL

COINCASA

PREStiERAniA
Pod tAniER

COINCASA
Rôzne druhy.
od 4,90 €

Rôzne druhy.
od 13,90 €

utERákY

COINCASA
Rôzne druhy.
od 6,90 €

FotoRámikY

COINCASA
Rôzne druhy.

VAnkúŠE

od 6,90 €

COINCASA
Rôzne druhy.
od 24,90 €

ŠáLkY
So Sitkom

COINCASA

koBERCE
do kúPEľnE

Rôzne farby.

COINCASA

8,90 €

Rôzne druhy.
od 24,90 €

koŠÍkY

COINCASA
Rôzne druhy.
od 8,90 €

VEľkonočné dEkoRáCiE

COINCASA
Rôzne druhy.
od 5,90 €
26
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www.eiffeloptic.sk

Nájdete nás
na 1. poschodí oproti
predajni Lindex
Superbrands Slovenská republika
ocenila značku eiffel optic cenou
Superbrands 2014, 2015 a 2016.
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PREČO JE ŠOKO
STÁLE SPOKO?
ŠOKOJÚCI ROZHOVOR
S NOVOU TVÁROU SSE
Žilinský rodák, herec, stand-up komik,
jedna tretina Troch tvorivých tvorov a momentálne aj nová tvár spoločnosti Stredoslovenská energetika, (SSE) a.s. Juraj „Šoko“ Tabaček
nám porozprával o jeho hereckej kariére,
o príprave kampane pre SSE aj o tom, ako
v súkromí relaxuje a dobíja energiu.

Obligátna otázka na úvod.
Ako si sa dostal k herectvu?
Prvý kontakt bol cez moju sestru, ktorá účinkovala v ochotníckom súbore
Makovice. Potom som sa v trinástich
dostal k súťažiam v improvizácii, čo
mi vlastne zostalo. Od ochotníckych
predstavení som sa dostal až k štúdiu
herectva v Banskej Bystrici... ktoré
som neskončil :). Vtedy som už však
hrával v mestskom divadle v Žiline
a v martinskom divadle a nakoniec
som dostal ponuku v Žilinskom bábkovom divadle.

Viem o tebe, že si sa na rozdiel
od iných hercov nepresťahoval
do Bratislavy a zostávaš verný
rodnej Žiline. Máš k nášmu regiónu taký silný vzťah alebo len rád
šoféruješ?
Áno, mám silný vzťah k nášmu regiónu. Chcem fungovať v Žiline a budem
sa brániť tak dlho, ako to pôjde, aby
som sa nemusel presúvať bližšie
k Bratislave. Mám dve deti, starší syn
chodí do školy a už tam má vybudované sociálne väzby. Žilina pre mňa bola
vždy dôležitá aj naďalej zostáva.
Máš v Žiline či okolí nejaké obľúbené miesta, napríklad na výlety
s rodinou?
Myslím, že neexistuje v okolí Žiliny
kopec, na ktorom by som nebol.
Na gymnáziu som mal kamaráta,
s ktorým sme pochodili takmer celé
okolie. Doliny poznám aj ako sme ich
prechádzali s mojím tatom, ktorý mi
to všetko ukazoval. Všetky smery sú
mi známe, takže z toho ťažím, keď
chcem ísť niekam s rodinou. Napríklad
Turská dolina je super na prechádzku,
teraz je tam aj asfaltová cesta, takže
sa tam dá ísť na bicykloch.

V stand-upoch si si vytvoril také
smiešne šušľajúce alter-ego. Inšpiroval ťa niekto, koho poznáš, alebo
sa tento týpek zrodil v tvojej hlave?
Zrodil sa v mojej hlave a je výsledkom
dlhoročného hrania v 3T (Tri tvorivé
tvory), čo je naše žilinské zoskupenie.
Tam sa vyproﬁlovala šušľajúca postavička, ktorá mi pomáha, a používam ju
preto, lebo mi akoby uľahčuje fabuláciu. Myslím, že keď šušlem, zmení sa
mi aj kód myslenia, a tým pádom som
schopný generovať väčšie „bujačiny“,
ktoré ľudí nejakým spôsobom bavia.
A podľa mňa ich bavia preto, lebo veci,
ktoré rozprávam, sa dajú celkom dobre
predstaviť.
Okrem stand-upu si v povedomí
divákov zarezonoval aj ako večne
spoločensky unavený Tunel zo
seriálu Horná Dolná. Zjavne ťa tieto
pochybné charaktery bavia.
Som presvedčený, že keď človek
siahne po charaktere, ktorý je intelektuálne menej obdarený, tak potom
môže prinášať aj silnejšie odkazy bez
toho, aby to ľudia nejak hodnotili. Len
ich to možno na chvíľu zaskočí. Preto
mám tie postavičky rád, lebo sa dajú

využiť na to, aby prekvapili v akomkoľvek momente, keď povedia niečo
hodnotné.
Aj pri fotení pre aktuálnu kampaň
SSE si hýril smiešnosťami a vtipnými hláškami. Kam na ne chodíš?
Nechodím na ne nikam, tak som sa vyliahol a tak fungujem. Jednoducho sa
mi stávajú a veľakrát som zaskočený,
čo je moja hlava schopná vygenerovať. Som presvedčený, že improvizácia je silná časť môjho života. A keď
už človek robí improvizáciu a dáva jej
v živote veľký priestor, tak zistí, že sa
dá použiť na širokom poli pôsobnosti,
z čoho potom pramení kreativita.
Prezraď nám, prečo si sa rozhodol
stať tvárou novej kampane SSE?
Oslovila ma reklamná agentúra, ktorú
vnímam dlhodobo, na Slovensku má
dobré meno a pre mňa to bola istá garancia. Druhá vec však je, že tam bol
silný element lokálpatriotizmu, ktorý
mňa vždy zaujímal a bola to príležitosť spojiť sa nejakým spôsobom so
Žilinou.
Predpokladám, že ako správny žilinský lokálpatriot si aj ty zákazníkom
SSE. Máš nejaký tajný recept, ako
ušetriť na energiách?
Samozrejme, som zákazníkom SSE,
máme aj chalupu na Makove, ktorá je
odberným miestom. Tam veľakrát príroda zariadi výpadok elektrickej energie pre sneh alebo povodne a vtedy
vlastne zisťujem, že sa dá existovať
aj bez elektriny. A ako inak ušetriť?
Veľa energie spotrebuje stand-by režim spotrebičov, ja sa to teda snažím
vypínať. A keď odchádzam na dlhší
čas z bytu, tak povypínam všetky veci,
ktoré môžu byť odpojené, teda okrem
chladničky.
V kampani SSE vystupuješ ako muž
mnohých tvárí, okrem iného aj ako
opravár. Trúfal by si si aj na zložitejšie elektrikárske opravy, než
je výmena žiarovky či nahodenie
poistiek?
Áno, trúfal, ale iba pod dohľadom odborníka. Napríklad na chalupe som robil pomocníka elektrikárovi, ktorý nám
tam riešil kompletne novú elektroinštaláciu. Keď napríklad potrebujem

AKO DLHO BUDE SSE SO ŠOKOM SPOLUPRACOVAŤ
A PREČO OHĽADOM SPOLUPRÁCE OSLOVILI
PRÁVE JEHO?
Odpovedá Miriam Miartušová, vedúca odboru Marketing v spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a.s.
„So Šokom budeme v rámci marketingových kampaní spolupracovať 2 roky.
Vďaka nim sa stane tvárou nielen našich produktov, ale aj celej spoločnosti SSE.
Z prieskumov vyplýva, že zákazníci vnímajú veľké spoločnosti nedostupne,
ťažkopádne, a to sa do určitej miery spája aj s vnímaním značky SSE.
Šoko je mladý herec, ktorý má sympatie verejnosti pre svoje úprimné
vystupovanie, umenie improvizácie a pozitívny postoj k životu. Práve jeho
bezprostrednosť a pozitívna emócia je spoločným menovateľom všetkých
reklamných vizuálov, kde nám Šoko „prepožičiava“ svoju tvár. Pre nás bol Juraj
jasná voľba, je veľmi tvárny, vyzerá vynikajúco ako SSE Opravár či Kominár,
ale aj ako manažér v obleku.
Je to Žilinčan, žije tu s celou rodinou, našu spoločnosť pozná a vníma už
dlhodobo. Veríme, že vďaka spojeniu so Šokom sa nám podarí osloviť široké
spektrum zákazníkov, vrátane mladšej generácie, pre ktorú je téma energie
menej zaujímavá.“

zapojiť zásuvku, tak si nepamätám
úplne, že kde je nulák a kde fáza, ale
vždy si to pozriem na internete, ako
to je, a podľa toho to viem zapojiť.
Okrem stand-upov a účinkovania
v seriáli hráš v Žilinskom bábkovom
divadle a účinkuješ so skupinou Tri
tvorivé tvory. Napriek tomu pôsobíš
stále v pohode a nad vecou. Kde
na to všetko berieš energiu?
Nemám jej toľko, ako sa možno zdá.
Ale keď človek robí niečo takéto
a naozaj tomu verí, vkladá do toho
všetko, čo má, svoju vnútornú
energiu, tak sa mu to potom vráti
cez tých divákov, ktorí sa dobre
bavia. Jednoducho zákon zachovania energie, čo si myslím, že
SSE veľmi dobre pozná :). Je to
o ľuďoch a pre ľudí.
Ďakujeme za rozhovor.

ZAUJALO NÁS
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ko sa mení v apríli počasie, mali by ste skúsiť aj meniť svoj vzhľad.
Po inšpiráciu do nového šatníka môžete zájsť na jarnú módnu
prehliadku v OC MIRAGE.

Každý správny fanúšik módy vie, že po
najväčšej jarnej módnej udalosti v Žiline prichádzajú aj zľavové víkendy. Tento
rok sa prehliadka koná 21. apríla. Zľavové víkendy si môžete potom vychutnať
v termínoch 21. – 23. apríla a 28. – 30.
apríla. Túto jar sú opäť in nové módne
trendy, iné farby a materiály. Preto vás
módna prehliadka isto navnadí na kúpu
nového outfitu. V predajniach Adam,
Bepon, Carpisa, Lindex, Matmazel, Max
original leather, Mötivi/Oltre, OVS, Pri-

migi, Reserved, Tally Weijl nájdete pre
seba to pravé. Spraviť módnu ikonu môžete napríklad aj zo svojej ratolesti. Stačí
navštíviť OVS KIDS alebo Primigi.
Po módne doplnky sa môžete zastaviť
napríklad do vynovenej predajne Carpisa, ktorú nájdete ako vždy na 1. podlaží
OC MIRAGE. Do nášho centra zavítal
azda najznámejší predajca obuvi Baťa.
O technológiách a druhoch obuvi si
môžete podrobne prečítať na stránkach
nášho časopisu.

1. máJ – LáSkY čAS
Po apríli pomaly prichádza aj mesiac lásky. Prvomájové bozkávanie pod čerešňou
môžete okoreniť aj ďalšou romantikou.
Svoju nežnú polovičku isto potešíte šperkom, ktorý vyberiete napríklad v predajniach Klenoty Aurum a Šperk Holíč.
Prípadne si môžete vychutnať dobré jedlo
pri romantickej večeri v reštaurácii Habibi alebo Level 7. Výber je na vás, my vás
môžeme iba inšpirovať.
apríl 2017
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59. diel

Na fauna feste.

„Čaute,
baby, vás
si pamätám
z Bali.“

Ako sa dá v OC MIRAGE nudiť?
Uplynulý mesiac bol opäť programovo bohatý a kamaráti si ho
užili naplno. Už tradične sa konal
fauna fest, kam chodia veľmi radi
pokochať sa rôznymi exotickými
zvieratami. A takisto jednu zaujímavú výstavu vystriedala druhá
- obchodné centrum rozveselili
typické fašiangové masky.

Dorku vystrašila modlivka.

„Ježišmária,
to je
ohava!“

„Ale, Tomáš,
veď je
pôstne
obdobie.“

Výstava fašiangových masiek.

„Spravme
si aj my
karneval!“

„Ale my sme
cudzinci, nás
sa netýka.“

„Dorka, choď
si dať radšej
zmerať očný
tlak.“

„Vidíš to
čo ja?!!!“

A veru sa vyparádili! Len Tomáš
si nezvolil práve tradičnú masku...

Dorke skoro
vyskočili oči z jamôk.

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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V

detSký SVet

Zavítajte
k nám!

Detskom svete v OC MIRAGE vás radi uvidíme.

Idete k nám po prvý raz? Nemusíte sa báť.
U nás nie sme ako v prísnej škole.
Pri vstupe do Detského sveta sa nachádza
naša recepcii, kde sa registrujete. Ak by ste
mali nejaké otázky, stačí sa pýtať. Dôležitou
vecou však je, aby ste mali so sebou preukaz
poistenca vášho dieťaťa, ktorým sa dokladuje
jeho vek. Oboznámia vás aj s našimi pravidlami. Napríklad, do priestorov Detského sveta
sa nevstupuje s jedlom. Ale drobné občerstvenie pre dieťa je povolené.

Registrácia vášho dieťaťa je inak veľmi
jednoduchá.
Ak má však vaše dieťa menej ako tri
roky, a musíte si niečo vybaviť a nechať ho
u nás bez vás, musíte sa objednať aspoň
deň vopred.
Asi jediný problém pri zapisovaní dieťaťa
môže nastať v prípade, ak je dieťatko choré.
Vtedy si musíme vyhradzovať právo neprijať
choré dieťa. Je to aj kvôli zdraviu ostatných
detičiek.

Ďakujeme za rešpektovanie našich pravidiel, ktorými sa snažíme zabezpečiť u nás
bezpečné miesto pre vaše dieťa.

Neváhajte a kontaktujte nás
telefonicky na číslach
0911 390 064, 041/500 3000
alebo prostredníctvom objednávkového
formulára na:
detskysvet@mirageshopping.sk

apríl 2017
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RecePty

MEnu

rIZoto s bôboM a jahňacíM MäsoM,
laban bIll chIar

GaštanoVé pIrohy plnené bryndZoU,
Zdobené šalVIoVýM MasloM

postUp
Mäso: Do hrnca si dáme 3 l vody, mäso, cibuľu, bobkový list, škoricu,
rozmarín a povaríme. Keď sa už všetko varí, pridáme soľ, čierne mleté
korenie a arabské korenie. Povaríme na miernom ohni 1 hodinu.
Ryža: Ryžu premyjeme a dáme ju do hrnca s arabským maslom.
Bôb a soľ premiešame a pridáme 1,5 l horúcej vody. Prikryjeme,
20 min. pomaly varíme. Nemiešame. Laban bill chiar: Na malé
kúsky nakrájame uhorku, pridáme jogurt, sušenú mätu a soľ. Dáme
do chladničky. Servírovanie: Do misky dáme mandle, mäso, ryžu.
Vyklopíme na tanier. Laban bill chiar podáme k jedlu.
InGredIencIe
Basmati ryža (250 g), zelený bôb (150 g), jahňacie mäso (600 g),
mandle (30 g), jogurt (600 g), ľadová uhorka (1 ks), cibuľa (1 ks),
škorica celá (1 ks), čerstvý rozmarín (1 ks), bobkový list (3 ks), soľ
(5 g), mleté čierne korenie (3 g), arabské korenie mix (5 g), sušená
mäta (3 g), arabské maslo (holandské, 20 g), paradajka (1 ks),
petržlenová vňať (3 g).

postUp
Gaštany nastrúhame najemno na strúhadle. Pridáme múku, vajce a soľ
podľa chuti a necháme cesto pol hodiny odpočinúť. Bryndzu okoreníme
čiernym mletým korením, pridáme najemno nakrájanú pažítku, poriadne
vymiešame. Maslo si rozpustíme tak, aby bolo mäkké a formovateľné. Šalviu nasekáme a na troche oleja s maslom veľmi krátko osmažíme. Pridáme
ju do mäkkého masla, dochutíme soľou a poriadne premiešame. Maslo zabalíme do potravinovej fólie do tvaru valca a necháme stuhnúť v chladničke. Odpočinuté cesto si vyvaľkáme, vykrojíme kolieska, naplníme bryndzou a vidličkou pritlačíme kraje, aby sa cesto spojilo. V jemne slanej vode
pirohy varíme po vyplávaní ešte 2-3 minúty. Lístky šalvie si pri najslabšom
ohni vysmažíme v oleji, dávame pozor, aby nemal príliš vysokú teplotu.
Horúce pirohy uložíme na tanier, stuhnuté šalviové maslo nakrájame na
krúžky a uložíme na pirohy. Dozdobíme vysmaženými lístkami šalvie.
InGredIencIe (4 porcIe)
Uvarené gaštany (300 g), polohrubá múka (200 g), vajce (1 ks),
bryndza (200 g), maslo, olej, pažítka, šalvia, mleté čierne korenie, soľ.

11/2016t

13/2016t

10/2016t

PREdAJňu CARPiSA náJdEtE
nA 1. PodLAžÍ oC miRAgE

ŽIlInský kraj

trenčIansky kraj

Kysucká galéria v Oščadnici

Gotický kostolík v Sádku

Kultúra v krásnej prírode. Kysuce ponúkajú príjemný výlet aj za daždivého počasia.
a okraji Oščadnice stojí od prelomu 19. a 20. storočia kaštieľ
obklopený rozsiahlym lesoparkom. Tento kaštieľ bol v minulosti poľovníckym sídlom grófa Ballestrema, dnes poskytuje
priestory Kysuckej galérii.
Vznikla v roku 1981 z iniciatívy rodákov a priateľov Kysúc
– JUDr. Antona Blahu a dvanástich výtvarných umelcov (Stanislav
Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel,
Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka), ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel venovali
ako základ galérie. Kysuckú galériu si môžete vyhľadať aj prostredníctvom Google Art Project.
Budova aj s priľahlým lesoparkom sú národnou kultúrnou pamiatkou v chránenej krajinnej oblasti. Teda okrem krásnych výstav v interiéri sa môžete poprechádzať aj vonku. Tu sa nachádzajú aj diela
z medzinárodných sochárskych sympózií. Poprípade môžete využiť
aj neďaleké lyžiarske stredisko Snowparadise Veľká Rača. Že už nie je
sneh? Čo takto vyskúšať bobovú dráhu?

n

kAm ZA
kRÁSAmi

kaM za krásaMI v okolí MIraGE
Obľúbeným a vyhľadávaným miestom
v malej obci Klátova Nová Ves je bezpochyby stredoveký kostolík na vrchu Chríb.

obce k nemu vedie náučný chodník. Začína priamo v centre
dediny a pokračuje na vrch Chríb v katastri Sádku, ktorý je
dnes už súčasťou obce Klátova Nová Ves. Návštevníka kostolík zaujme osobitou starobylou výzdobou i čiastočne zachovanými
stredovekými freskami v interiéri.
Predpokladá sa, že vznikol na mieste staršieho včasnostredovekého hradiska zvaného Čížik. Nedávny výskum nálezov sa domnieva,
že kostol postavili najneskôr v 12. storočí. Z pôvodného malého jednoloďového kostola (8 x 7 m) sa zachovala len severná stena lode.
Neskoršou románskou úpravou kostola bola loď predĺžená smerom
na západ, čím dosiahla celkovú dĺžku 12,5 m. Aj ďalšia románska prestavba bola zameraná na zväčšenie plochy sakrálnej stavby. Tentokrát
ju rozšírili z južnej strany o prístavbu nízkej bočnej lode presvetlenej
malými polkruhovými okienkami. Loď bola na východe ukončená
samostatnou svätyňou, otvorenou do interiéru cez dodnes zachovaný lomený víťazný oblúk.
V období od konca 16. až do konca 17. storočia, keď bol kostol
v rukách evanjelikov, boli jeho múry vo veľmi zlom stave. Preto podstúpil ďalšiu prestavbu. Okrem toho boli v kostolnej lodi vyhĺbené
viaceré krypty rodín Bačkádyovcov, Gostoniovcov a Husárovcov,
ktoré pre nedostatok priestoru rozšírili i mimo plochu kostola. Kostol
však naďalej chátral. Počas nasledujúcich rokov sa už len opravoval
havarijný stav stavby.
V súčasnosti je táto národná kultúrna pamiatka miestom konania
pravidelných výročných omší a obľúbeným cieľom turistov.

z
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Tento mesiac ste rozbehnutý na všetkých frontoch. Po večeroch si túžite
vyhodiť z kopýtka a aj vaše súčasné
pracovné nápady sú pomerne odvážne. No ak je niekto schopný ich realizovať, tak ste to práve vy. Ak chcete zažiť niečo bláznivé, vyberte sa na horor
alebo na krkolomnú húsenkovú dráhu
do 5D Cinema na 3. podlaží.

horoskop
� vás tEnto MEsIac
co
�
caká
v oc MIraGE

?

Budete plný empatie a ľuďom vo svojom okolí radi poradíte. Ak sa niekto
ocitne v úzkych, sami sa ponúknete.
Viete byť ale nápomocný aj sám sebe?
Zameraním sa na problémy iných potláčate svoje vlastné. Doprajte sa psychohygienu. Trebárs si zveľaďte svoj
príbytok. Inšpirácie nájdete v CoinCasa na 1. podlaží.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Máte ideálne obdobie pre väčšie investície, ale tiež finančné zisky. Z vášho pracovného prostredia sa zamerajte na osoby mužského pohlavia, môžu byť pre vás
prínosom. Mali by ste budiť dobrý dojem, ako vnútorný,
tak i vonkajší. Vylepšite si svoj biznis casual šatník v predajni Gant na 1. podlaží.

Ak ste bez partnera, pochytí vás nálada na „lov“. Zoznamovanie sa bude pre vás hrou. Pokiaľ to náhodou nevyjde,
nebudete sa cítiť porazený a veľmi rýchlo sa otrepete. V partnerských vzťahoch vládne idylka. Podporte ju pozvaním
na netradičnú, no výbornú večeru do Habibi restaurant na
3. podlaží.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Nenakladajte si na seba viac ako zvládnete utiahnuť. Máte
trochu priveľké oči čo sa týka množstva úloh či pracovných
zakázok. Rýchlo pocítite preťaženie, čo nepridá vášmu
zdraviu ani psychike. Práca nie je zajac, neutečie. Radšej si
doprajte skrášľovaciu a relaxačnú návštevu v salóne Evelyn
style na 3. podlaží.

Blahodarný vplyv planét posilňuje vašu vitalitu. Bude vám
vlastný optimizmus a obrovský elán, vďaka ktorému si jarné
obdobie ešte viac užijete. Hoci vám jarná únava nehrozí,
vystríhajte sa chorobám. Zabehnite do lekárne Dr. Max
(-3. podlažie, vchod od Terna) a zásobte telo vitamínmi.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Nenechajte si ujsť žiadnu príležitosť k rozšíreniu vašich
znalostí. Doba je náročná a vy chcete byť predsa konkurencieschopný. Máte vhodné obdobie na vstrebávanie
informácií, či už prostredníctvom vzdelávacích kurzov
alebo kníh. Odbornú i náučnú literatúru na doma nájdete
v kníhkupectve Martinus na 2. podlaží.

Začiatok nového mesiaca bude rušný, priam hektický. Je
možné, že v práci budete v jednom kole, no energia vám
nechýba. Oddýchnete si prakticky až koncom apríla. Náš
tip je: dopujte sa počas mesiaca zdravými ovocnými a zeleninovými šťavami z Ugovho baru na 1. podlaží. Tak vás ani
výdych na konci mesiaca nepoloží.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

V poslednej dobe vás to k rodinnému krbu veľmi neťahalo.
Situácia sa ale mení a vaše domáce záležitosti sa opäť hlásia
k slovu. Pre tento mesiac je u vášho znamenia typické
porozumenie s príbuznými. Vyberte sa spolu do dobrej
cukrárne. Torty a zákusky z Monarchu na 3. podlaží potešia
malých i veľkých členov rodiny.

Nezadaní majú veľké šance na zoznámenie, ktoré sa stretnú
s úspechom len vtedy, ak nebudú tlačiť na pílu. Nepokúšajte
sa urýchliť váš fyzický kontakt. Naopak, zadaní nebudú
svojej polovičke venovať takú pozornosť ako cudzím.
Váš nezáujem sa ho môže dotknúť. Napravte to milou
pozornosťou z klenotníctva Aurum na 1. podlaží.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Ak si budete istý sám sebou, s čím v podstate nemáte
problém, vaše okolie to rýchlo vycíti. Pre príslušníkov
opačného pohlavia to bude silno príťažlivé a aj v práci
budete mať u nich protekciu. Znásobte svoju prirodzenú
auru príjemnou vôňou. Vo Fann parfumérie na -1. podlaží
si ľahko vyberiete svoju srdcovku.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Planéty vás ovplyvnia v tom, že budete dosť náladový.
Nemusí sa to vyplatiť hlavne pri komunikácii s nadriadenými. Dávajte si pozor na jazyk, nepíľte si pod sebou konár. Náplasťou na zlú náladu môžu byť nákupy.
Navštívte najväčšiu módnu predajňu Reserved v meste
– v OC MIRAGE na -2. podlaží.

�
krízovka

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.

pomôcky:
Aik, ija,
ám, ónyx

zlikviduje

1.

snívať,
po anglicky

aurélia
(dom.)

3.

zručný
kúsok
eskamotéra

výpočtová
technika

športový
klub v
štokholme

2.

zmyl

posvätný
čiernobiely
polodrahokam

urob
zdravším

ˆ

tEPlý aPríl ...

Správne znenie minulej tajničky: „... mráz, bude dobrý ovos rásť.“
Výhercovia: Otília Habalová, Zuzana Bodiová, Terézia Kiššová. Výhercom srdečne blahoželáme!

direktoriát

ani raz
odvážne

robí
(expr.)

thermal
neutron
activation
analysis

zabijak

ugniavil

hlas (odb.)

zvuková
zhoda
vo veršoch

však,
po
maďarsky

európska
liga

ryčanie

priam

ečV okr.
humenné

4 (rím.)

severské
zviera

bocianovitý
vták
citoslovce
žiaľu

vypuklina
na chrbte
predložka

náznakovite

ruská
rieka

4.

tenisový
úder

nájdite 10 rozdIElov na obrázkoch

Patrik Herman z markízackého Reflexu zavítal do Martinusu, aby nám predstavil knihu Reflex - Skutočné príbehy.
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kiNO

ProGraM aPríl
Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

príďte aj vy do štvorsálového najkrajšieho multikina na Slovensku.
podrobný rozpis programu budeme uvádzať na internetových stránkach
a v týždennom letáku multikina.

StER CENtURY CINEMAS
NáJdEtE NA 3. pOdLAŽí v OC MIRAGE.
power
ranGers

Nájdete nás aj na Facebooku:

MULtIKINO StER CENtURY CINEMAS ŽILINA

Vo VeľkoM
štýle

OD 6. 4. 2017

OD 6. 4. 2017

USA
akčný, sci-fi
dabing, titulky

USA
komédia
titulky

3d

chatrč
OD 13. 4. 2017

USA
dráma, fantasy
titulky

stratené
Mesto Z
OD 20. 4. 2017

USA
akčný, dobrodružný
titulky
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protI sVojej
krVI

rýchlo
a ZbesIlo 8

OD 13. 4. 2017

OD 13. 4. 2017

GBR
akčný, krimi, dráma
titulky

USA
akčný
titulky

Vlk Z králoVských
VInohrad

OD 27. 4. 2017

OD 20. 4. 2017

CZE, SVK, FRA
dráma, komédia
originálny zvuk

cIrcle
USA
thriller, sci-fi, dráma
titulky

baby šéF
OD 20. 4. 2017

USA
animovaný
dabing

pápeŽ
FrantIšek:
ModlIte sa Za Mňa

OD 27. 4. 2017

ARG
životopisný, dráma
titulky

cUky lUky
FIlM
OD 20. 4. 2017

SVK
komédia
originálny zvuk

Uteč
OD 27. 4. 2017

USA
trhiller, horor
titulky

NOVÉ

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

