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áj je pomalou predzvesťou leta. Preto treba myslieť na obnovu vášho šatníka dopredu. Tie najkrajšie letné outfity
nájdete v predajni Mötivi na 2. poschodí OC MIRAGE. Leto – to
sú kvety, ľahké materiály, žiarivé farby, volány. Príďte si po to pravé
pre vás...

dámska móda

Leto vo vašoM M

šatníku

sAko
ToP

mÖtivi
Materiál: 100 % polyester.
Farba: zeleno-ružová.

99,99 €

mÖtivi
Materiál: 100 % bavlna.
Farba: biela, čierna.

29,99 €

ToP / body

mÖtivi
Materiál: 100 % polyester.
Farba: čierna.

49,99 €

ŠATy

mÖtivi
Materiál: 62 % polyamid,
38 % bavlna.
Farba: červená.

overAL

89,99 €

mÖtivi
Materiál: 98 % polyester, 2 % elastan.
Farba: čierna s kvetovanou potlačou.

99,99 €
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predajňa pre ženy
v oC MIrAGe
obliekanie je viac než
funkcionalita

Milí návštevníci
oC MIraGe!

Príhovor

tomto roku sme
už spoločne prežili veľa zaujímavých akcií. Mesiac
máj nebude výnimkou. Priam
láka na príjemné trávenie spoločného času. V tomto mesiaci
oslavujeme lásku a to asi aj tú najsilnejšiu a najčistejšiu - materskú.
Práve mamičky druhú májovú nedeľu oslavujú svoj deň. Pozývame
vás k nám, kde môžete svoju lásku
potešiť milým darčekom. Pozvite
ju do kina alebo na večeru. Po
inšpiráciu nemusíte chodiť ďaleko, všetko nájdete pod strechou
OC MIRAGE. Dobré rady a tipy
nájdete aj na stránkach nášho časopisu.

v

24
Čo nové

Romantické naladenie sa budeme snažiť okoreniť aj netradičnou výstavou. Ak vás zaujímavú včely a všetko s nimi spojené,
nevynechajte „Tisíročnú včelu“. Tak sa volá výstava, ktorú si budete môcť pozrieť od 4. do 25. mája. Súčasťou výstavu budú aj
živé včely. Rozhodne by ste ju nemali obísť.

Máj má lásky
na rozdávanie

Ďalšie živé exempláre nájdete aj na našom tradičnom Fauna
Feste. Prvá májová nedeľa sa bez neho rozhodne nezaobíde.

v oC MIrAGe?

08

Linda
Adamčíková
„Lapkinn“

Tradičné sú aj besedy v kníhkupectve Martinus. V máji sa na
vás tešia spisovatelia Mark E. Pocha a Jana Plauchová.
Na deti teší aj Adela s tradičnými tvorivými sobotami.
Tešíme sa na vás aj my v OC MIRAGE.

„Pri obliekaní veľmi rada
čerpám inšpiráciu z minulosti.“
rinášame vám zaujímavý rozhovor s módnou blogerkou
Lapkinn, ktorá je pôvodom Žilinčanka. Porozprávala nám,
prečo je pre ňu máj výnimočným mesiacom.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Máj
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ZaUJaLO Nás

PrezILI sM
FAŠIANGy,
TuríCe...
red Veľkou nocou,
ktorú sme prežili
v apríli, je obdobie
zábavy a bláznenia. Fašiangy nám v OC MIRAGE
pripomenula zaujímavá
výstava.
Pod názvom „U nás taká
obyčaj“ ste si mohli pozrieť
rôzne tradičné masky,
ktoré sa dodnes
používajú

P
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vo fašiangových sprievodoch na dedinách. Táto
tradícia je spojená so
začiatkom pôstneho obdobia, preto sa ešte predtým
treba poriadne nasýtiť
a zabaviť. Kroje na výstave
patrili Požičovni krojov
a kostýmov pri Matici
slovenskej.

sMe sPoLu
ZábAvNé duo
v MArTINuse
pisovateľ a ilustrátor sú tá
správna dvojka
pri tvorbe knihy.
Tajomný mlyn
v Karpatoch napísal
Pavol Weiss a ilustroval
Danglár. Táto dvojica
zavítala do kníhkupectva

s

Martinus
v OC MIRAGE.
Beseda sa niesla
v znamení vtipov
a smiechu. V knihe
vystupuje päť akčných
dievčat, s ktorými nie
je nuda. Tá rozhodne
nebola ani s tvorcami knihy.

Máj 2017
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ZaUJaLO Nás

ˆ

ˆ

znaCka Pre zeny,
ktoré vedIa,
Co ChCú
ˆ

Z

načku Magenta založila v roku 2001 módna návrhárka Ágnes
Dankó. Podľa jej presvedčenia je obliekanie viac než funkcionalita.

Jej cieľom je, aby ženy v oblečení v kvalitne vyrobených kolekciách Magenta prekvitali v ženskosti a aby sa pritom nemuseli vzdať potreby pohodlnosti. Kvalitné
prevedenie a strihy upútajú už od prvého
momentu.
Veríme, že nakupovanie nie je iba
o transakcii medzi predávajúcim a kupujúcim. Je to zážitok, ktorého cieľom je,
aby ženy, vstupujúce do predajne Magenta Shop Žilina, našli tie šaty, v ktorých sa
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im najviac rozvinie ich ženskosť. Naším
cieľom je naladiť sa na vkus a túžbu žien,
ktoré k nám zavítajú. Aby odevy Magenta dostali nový význam v každom svojom
detaile.
V pozadí úspešnej značky Magenta
stojí skupina odborníkov, ktorí so svojím
prístupom a odhodlanosťou viditeľne
a citeľne ovplyvňujú súčasný domáci
trend. Prinášajú týždenne nové limitované kolekcie, ktoré nájdete aj v našej znač-

kovej predajni v OC MIRAGE v Žiline,
ale aj prostredníctvom našej FB stránky
Magenta shop Žilina. V súlade s potrebami novej doby si naše limitované kolekcie
viete zakúpiť nielen osobne v OC MIRAGE v Žiline. Doručujeme aj do 24 hodín
alebo na presný termín, ktorý si zvolíte.
Veríme, že tu si každá žena nájde to svoje
„naj“.
Módna značka Magenta je určená pre moderné ženy, ktoré vedia, čo v živote chcú.

Máj 2017
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ROZHOVOR

Lapkinn
„Pri obliekaní veľmi rada
čerpám inšpiráciu z minulosti.“
Pre módnu blogerku Lapkinn, pôvodom Žilinčanku,
je tohtoročný máj výnimočným mesiacom. Z Lindy
Adamčíkovej sa stane vydatá pani. Aké šaty si vybrala na túto príležitosť? Aké oblečenie sa jej v súčasnosti
páči najviac? Ako vyzerá práca na jej blogu? Dozviete sa
v rozhovore pre časopis MIRAGE.

08
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ROZHOVOR

Máj je lásky čas a pre vás to bude tento
rok platiť dvojnásobne. Bola príprava
svadby náročná?
Príprava svadby pre nás nebola náročná.
Samozrejme, keďže obaja sme pracovne
a časovo vyťažení, museli sme si všetky
činnosti v rámci príprav podrobne plánovať, aby sme to stihli. Obaja sme si však
predsvadobné plánovanie užili a už teraz
nám niektoré milé povinnosti veľmi chýbajú.
Ako dopadol výber svadobných šiat?
Mali ste presnú predstavu?
Po pár hodinách od okamihu, keď ma
Dominik požiadal o ruku, som si uvedomila, že nemám žiadnu predstavu
o šatách. Ale to sa rýchlo zmenilo. Dlho
som však váhala, či si dám svadobné šaty
ušiť alebo si ich požičiam. Nakoniec som
túto dilemu vyriešila tak, že budem mať
jedny požičané „Pronoviasky“ na obrad,
na hostinu nádherné ušité šaty od slo10

|

venskej módnej návrhárky žijúcej v Prahe Lay Sedlákovej a tretie popolnočné
z dielne Ferka Mikloška.
Obaja pracujete aj na vašom blogu. Sú
chvíle, keď sa vyslovene na niečom nezhodnete?
Niekedy nastanú takéto chvíle, keďže sme
obaja tvrdohlaví. Najčastejšie prichádzajú
vtedy, keď sa veľmi začnem „starať“ do Dominikovej roboty ako napríklad výber miesta na fotenie alebo fotografií na blog. Avšak,
stáva sa to len zriedkavo a vždy to vyriešime
kompromisom a dohodou k spokojnosti nás
oboch. Komunikácia je v takýchto prípadoch
veľmi dôležitá.
Ako sa začala vaša cesta módnej blogerky?
Začala sa na základe podnetu od mojich
kamarátov. Páčilo sa im, ako sa obliekam
a chceli, aby som sa s nimi delila o módne inšpirácie. Preto som si založila blog Lapkinn.

Po približne roku a pár mesiacoch som získala ocenenie Bloger roka v kategórii Móda.
Tento titul rozbehol celé blogovanie ešte
viac. Dnes o ňom môžem povedať, že je to
moja ďalšia práca, ktorú milujem a neviem
si bez nej predstaviť život. Vďaka blogu som
dostala mnoho zaujímavých ponúk a vysnívaných možností, za ktoré som vďačná.
Čakali ste, že sa blog takto rozbehne?
Spoznávajú vás ľudia bežne na ulici?
Nečakala som to, keďže som začala blog
robiť ako svoje hobby a relax. Aj dnes je
tomu tak, len je to zároveň pre mňa tiež
vysnívaná práca a koníček v jednom, ktorý je však náročný, ale veľmi ma baví. Navyše, môžem vďaka blogu pracovať aj so
svojím manželom, čo ma neskutočne teší
a vážim si to. Som rada, že ma ľudia spoznávajú na ulici, hoci je to pre mňa stále
v dobrom zmysle slova zvláštny pocit.
Niekedy ma však ani nezastavia a skôr mi
len potom píšu, že ma videli na tom a tom

mieste. Navyše, veľmi často spoznávajú aj
Dominika, ktorého oslovujú ako „vy ste
partner tej blogerky“. Smejeme sa na tom,
že ho ľudia registrujú takto, napriek tomu,
že na fotografiách sa objavuje len príležitostne a hlavne sa venuje foteniu.
Ako vyzerá práca na jednom vašom
blogovom príspevku?
Práca na príspevku, napríklad outfitovom
poste, pozostáva z viacerých krokov. Patrí
k nemu nafotenie outfitu. Fotíme to, čo
mám na sebe počas bežných dní v práci
alebo na stretnutiach. Dominik k tomu
vyberie lokáciu a nafotíme outfit. Sme
zohratá dvojka, takže nám to trvá okolo
15 minút, príležitostne aj viac. Následne
fotky doma na Macu selektneme a vyberieme maximálne desať. Dominik ich
farebne upraví, ja napíšem článok a môžeme ho publikovať. Často si príspevky
plánujem dopredu, takže to, čo nafotíme,
vypublikujeme až o týždeň či dva.

Keď už sme pri blogu - čo vlastne znamená Lapkinn?
Názov blogu vznikol od oslovenia Lapka. Volalo ma tak dievčatko Kristínka namiesto môjho mena Linda. Z toho vzniklo privlastňovacie prídavné meno Lapkinn. Keď sa na blog
pridal môj manžel, tak pribudlo druhé N.
Určite sledujete módne trendy a blogy.
Inšpirujete sa nimi alebo idete vlastnou
cestou?
Na sledovanie módnych blogov mi nezostáva veľa času, skôr sledujem niektoré moje
obľúbené blogerky na sociálnych sieťach.
Módne trendy sledujem, no nie som ich
otrokom. Nechám sa nimi inšpirovať, ale
zároveň si idem vlastnou cestou. Viem, že
niektoré z trendových vecí sa mi hodia, iné
nie, preto sa im radšej vyhýbam.
Aký je váš najobľúbenejší kúsok v skrini?
Mám pocit, že každé obdobie sa mi spája
s iným obľúbeným kúskom. Nikdy to nie

je len jeden, ale je ich viacero. Aktuálne si
„ulietavam“ na výšivkách a nášivkách a tiež
na veciach v púdrovo ružovej farbe.
Vyštudovali ste politológiu. Dajú sa tieto
odvetvia nejako skĺbiť?
Určite áno. Myslím, že pri viacerých odvetviach je možné prepojenie napriek tomu, že
sa zdajú na prvý pohľad maximálne odlišné.
Je tomu tak aj pri móde a politológii. Často
sa pristihnem pri tom, že okrem samotných
slov, gest a mimiky sledujem i oblečenie politických predstaviteľov. Pri obliekaní veľmi
rada čerpám inšpiráciu z minulosti.
Ste rodená Žilinčanka, už dlhšie žijete
v Košiciach, kde budete mať aj svadbu.
Uvažovali by ste nad návratom na sever?
Návrat do rodiska je určite jedna z alternatív
v budúcnosti. Avšak momentálne mám prácu a svoje zázemie v Košiciach, takže zatiaľ
som verná východu.
Autor fotografií: Dominik Babušík
Máj 2017
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dámska móda

Farebná
eLeGanCIa

to tvrdí, že elegantný outfit sa musí skladať len z jednoduchých farieb ako biela, čierna alebo sivá? Skúste nový trend
v biznis štýle a dolaďte svoje oblečenie výraznou kabelkou. Modrá
a červená vám zaručene rozžiaria každý outfit. Krásne doplnky nájdete v predajni Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE.

k

kAbeLkA A PeňAžeNky

CARpISA
Materiál: syntetika.
Farba: čierno-biela,
pieskovo-biela, tyrkysovo-sivá.

49,99 €
PEňAŽENKy

kAbeLky

25,99 €

CARpISA
Materiál: syntetika.
Farba: čierno-biela, pieskovo
-biela, tyrkysovo-sivá.

49,99 €

doPLNky

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

kAbeLkA A PeňAžeNky

9,99 €

CARpISA

ZRkaDIELKO
Farba: strieborná, zlatá,
tyrkysová, ibišteková, červená,
horčicová.

Materiál: syntetika.
Farba: čierno-biela,
pieskovo-biela, tyrkysovo-sivá.

5,99 €

49,99 €

ORGANIZéR
Farba: ibišteková, modrá,
červená, tyrkysová, horčicová.

PEňAŽENKy

25,99 €

15,99 €
TAšTIČKy
Farba: ibišteková, modrá,
červená, tyrkysová, horčicová.

5,99 — 9,99 €

kuFre

CARpISA
Materiál: polykarbonát + ABS.
Veľkosť: S / M / L
Farba: červená, čierna, biela.

79,99 — 110,00 €
12
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4. – 25. 5.
Výstava o včelách,
včelárstve a mede.
OC MIRAGE -1. podlažie

móda

Pruhy
sú stáLe In

ento námornícky štýl nikdy nevymrie. Klasické pásikavé oblečenie je späť. Hrubšie či tenšie pásiky vám toto leto dodajú
pohodu. Veď všetko, čo súvisí s morom, je predzvesťou blížiacej
sa dovolenky. Ale najskôr, hor sa na nákupy. V predajni OVS na
1. podlaží OC MIRAGE nájdete tie najnovšie trendy.

t

19,95 €

24,95 €

24,95 €

12,95 €

14
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16,95 €

39,95 €

12/2016t

detská móda

Jar Patrí
�
detoM

ľadáte pre svoje dievčatko to správne slávnostné oblečenie?
Spravte zo svojej princeznej malú módnu ikonu. Nová jarná kolekcia v predajni OVS KIDS sa jej určite zapáči. Ľahké šaty
môžete skombinovať s elegantnými, ale aj športovými doplnkami. Predajňu nájdete na 2. podlaží OC MIRAGE.

h

16,95 €

3,95 €

14,95 €

12,95 €

12,95 €

24,95 €

14,95 €

12/2016t
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ZaUJaLO Nás

Jar
a Leto

v naJnovšíCh trendoCh

N

ajväčšia jarná módna šou v Žiline bola jednoducho skvelá.

Aprílová módna prehliadka sa niesla v znamení najnovších módnych trendov. Všetky modely môžete nájsť v prevádzkach
OC MIRAGE. Prehliadka sa nezaobišla
ani bez detskej kolekcie.
Okrem samotných modelov bol 21. apríl
doplnený aj o skvelý kultúrny program.
Svoje tanečné umenie predviedli Lentilky,
Skipy a dámska tanečná skupina Vivas

Dance Group. Predstavila sa nám ja Tara
Trabelssie so svojimi dvoma tanečnými
vstupmi. Zlatým klincom a hosťom jarnej
prehliadky bol Lukáš Adamec so skupinou
TRIO. Zaradil sa tak do bohatého zástupu
známych osobností, ktoré v OC MIRAGE
už vystúpili: Mária Čírová, Dáša „Mamba“
šarközyová, Dominika Mirgová, Martin Harich, Majk Spirit, Igor Kmeťo st., Gitana,...

S dospelými sa zabávali aj deti. Pre ne
bol pripravený špeciálny program s maľovaním na tvár a súťažou v maľovaní na
tričká.
Módna prehliadka ako vždy odštartovala zľavové víkendy v OC MIRAGE.
Ak ste ich nestihli, tešiť sa môžete na jeseň, keď sa zľavové víkendy opäť vrátia aj
s módnou šou.

V rámci prehliadky sa odprezentovali tieto značky:

N
NYMPH
UNIQUE DESIGN

16
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PROgRam

MáJový ProGraM Po

4. – 25. 5.
enechajte si ujsť netradičnú výstavu exponátov z múzea „Včelárska paseka“, kde okrem historických a súčasných včelích obydlí,
úľov a košov uvidíte tiež živé včely! Okrem nich si budeme môcť
pozrieť aj úle, medomet malý, celoslamenný lisovaný úľ v tvare štvorca, zariadenie na lisovanie medu a mnoho ďalšieho.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

n

MedZINárodNý
deň deTí

1. 6.
slávte sviatok detí s nami. Pre najmenších sme pripravili
rôzne súťaže, maľovanie na tvár, kreslenie či modelovanie
balónikov. Máte sa na čo tešiť!
podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 15.00 do 18.00 h.

o
18 |

oduJatí v oC MIraGe

MArTINus
besedA s MArkoM
e. PoChoM

16. 5.

ozývame vás na besedu so spisovateľom Markom
E. Pochom, ktorý príde predstaviť svoju knihu
Kontakt.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

P

besedA s jANou
PLAuChovou

23. 5.

ozývame vás na besedu so spisovateľkou Janou
Plauchovou, ktorá predstaví svoju knihu Úvod do
teórie chaosu.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

P

FAuNA FesT

7. 5.

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

6. 5. | 13. 5. | 20. 5. | 27. 5.
Máj 2017
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razílsky prales je síce ďaleko, ale to neznamená, že ho nemôžete mať doma. Vďaka tým správnym doplnkom sa môže váš
domov zmeniť na príjemné exotické miesto. Či už si „džungľou“
ozdobíte obývačku alebo balkón, nespravíte krok vedľa. Exotiku
nájdete v predajni COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE.

b

oblIečky
na posteľ

od 59,95 €

uteráky
malý 60 x 40 cm

7,90€

väčší 100 x 60 cm

16,90€

osuška 140 x 70c m

34,90€

obrus

od 29,90€
Zelený pohár

5,90€
prestIeranIe

5,90€

oblIečky
na posteľ

od 49,95 €

10/2016t
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ZaUJaLO Nás

MáJ
Má Lásky
na rozdávanIe
www.mirageshopping.sk
24 |

M

esiac lásky a rozkvitnutých čerešní. Tento mesiac jednoducho
milujeme.

V OC MIRAGE môžete veľmi ľahko nájsť
miesto, kde oslávite svoju lásku. Čerešne
síce u nás nerastú, ale u nás sa dá využiť
množstvo iných výhod, ktoré párom ponúkame. Môžete svoju drahú polovičku
pozvať na romantickú večeru napríklad
do reštaurácie Habibi alebo Level 7. Začínajú sa nám pomaly teplé dni, preto by ste
nemali vynechať možnosť posedieť si na
našich letných terasách, pri ktorých budete mať mesto s romantickým osvetlením
ako na dlani. Prípadne si ako pár môžete

zájsť aj do kina. V Ster Century Cinemas
nehrajú len romantické filmy, ale určite sa
na výbere dohodnete a vyberiete si z bohatej filmovej ponuky. Ak ste skôr „akčný“
pár, ktorý nerád vysedáva, odporúčame
zájsť si napríklad na bowling.
V máji však všetci oslavujeme aj inú
podobu lásky – tú rodičovskú. Druhá
májová nedeľa totiž patrí najväčšej láske
na svete. Oslavujeme Deň matiek. Nezabudnite tento deň potešiť svoju mamičku.
Kvety dokonale vyjadria vašu lásku a úctu.

U nás nájdete prekrásne kvetinárstvo
Victor, alebo môžete staviť na šperk z klenotníctva Aurum alebo šperku Holíč. Určite ju potešíte aj venovaním chvíľky pre
seba. Poukaz do kaderníctva Evelyn style
alebo nechtového štúdia Nail institute určite nie je krokom mimo. Parfémy z FAnn
parfumérie, kozmetika z K-BEAUTy101,
DM drogérie alebo L´ocitane vás tiež
môžu inšpirovať.
Stačí prísť do OC MIRAGE, kde všetko
nájdete pod jednou strechou.

Máj 2017
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ZaUJaLO
Nás
HIstóRIa

OC
Počas predchádzajúcich dvoch rokov vám OC MIRAGE priblížilo históriu už piatich
vzácnych pamiatok. Všetko to začalo v roku 2015 na Bytčianskom zámku počas
Bytčianskeho zámockého dňa 2015 a exkurziu sme úspešne zavŕšili v domácom
prostredí, kde sme odkryli aj históriu Žilinského hradu. Minulý rok sme vás previedli históriou bytčianskej synagógy, Lietavského hradu a historického centra
Žiliny. Tí z vás, ktorí sa rozhodnú ponoriť sa do histórie spolu s nami aj tento rok,
získajú nové poznatky o týchto pamiatkach a budú môcť opäť vyhrať zaujímavé
a hodnotné ceny.

PRVé ODKRÝVANIE
HISTÓRIE S OC MIRAGE
SA USKUTOČNÍ

27. 5. v Bytči
Tento rok začíname v Bytči
Bytčianskym zámockým dňom
2017. Počas neho vám priblížime nielen bytčiansky zámok.
Samozrejme vás čaká bohatý program, trhy, jedlo, pitie,
rôzne tanečné vystúpenia a vrcholom dňa budú koncerty kapiel KORBEN DALLAS a MŇÁGA
A ŽĎORP.

26
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bchodné centrum MIRAGE vás
prevedie po hradoch a historických pamiatkach, ktorých je na
niekoľkých málo kilometroch
v našom regióne naozaj veľa. Veď od Považského hradu, cez Súľov, Bytčiansky zámok
a Sobášny palác, Hričovský hrad, Budatínsky hrad, Žilinský hrad, Hrad Lietava, Hrad
Strečno, až po Starhrad to nie je viac ako
40 kilometrov! To je historické bohatstvo, na
ktoré môžeme byť právom hrdí.
Na každom podujatí sa dozviete informácie o konkrétnej pamiatke, zažijete veľa zábavy, poučenia a navyše môžete aj vyhrať. Nech
sa páči, odkrývanie histórie s OC MIRAGE
sa môže začať! V tomto roku vás prevedieme
rozprávkovým Bytčianskym zámkom a odhalíte aj tajomstvo pod žilinským námestím.

o

Začíname 27. mája v Bytči Bytčianskym
zámockým dňom 2017. Počas neho vám

priblížime nielen bytčiansky zámok. Nahliadnuť budete môcť aj do ďalších národných
kultúrnych pamiatok v meste – do synagógy
a Sobášneho paláca. Svoje umenie vám predvedú ľudoví remeselníci, ktorých výrobky si
budete môcť zakúpiť na trhu. Nebude chýbať dobré jedlo a pitie, samozrejme aj formou tradičných špecialít a o dobrú zábavu
sa od 11:00 h. postarajú deti z folklórneho
súboru ZUš ByTČA, ďalej FS STAVBÁR,
hudobná skupina KORTINA, NEBESKÁ
MUZIka z Terchovej a kapely MňÁGA
A ŽĎORP či KORBEN DALLAS. Pre všetky (ne)poslušné deti vystúpi MIRO JAROš,
pripravené bude pre ne aj maľovanie na tvár
či drevený kolotoč a samozrejme rozprávkový Bytčiansky zámok. Každý, kto príde na
Bytčiansky zámocký deň a na zámku predloží hraciu kartu, získa do nej pečiatku a prvý
zlosovateľný kupón do súťaže: Odkryte históriu s OC MIRAGE.

Bytčiansky zámok
27. máj 2017

OC
Pravidlá súťaže
Po predložení tejto hracej karty získate na
mieste podujatia pečiatku a zlosovateľný
kupón alebo kupóny:
» ak sa zúčastníte len jedného podujatia, získate do hracej karty pečiatku a k nej 1 zloso-

vateľný kupón,

» ak sa zúčastníte aj druhého podujatia a preukážete sa opečiatkovanou hracou kartou
z prvého podujatia, získate do hracej karty
druhú pečiatku a k nej 5 zlosovateľných

1. CENA:
LED TELEVÍZOR

A ĎALŠIE

ATRAKTÍVNE CENY
OD SPOLOČNOSTÍ:

OC MIRAGE
október

kupónov.

To znamená, že ak sa zúčastníte obidvoch
podujatí, vaša šanca na výhru sa zvyšuje.
Vyplnené kupóny vhodíte priamo na danom
podujatí do pripravenej urny označenej heslom „Odkryte históriu s OC MIRAGE“.
Na jeseň budú vylosovaní súťažiaci,
ktorí získajú:

V sobotu 27. mája sa určite oplatí prísť do Bytče. V synagóge vystúpi o 15:30 h. kapela KORBEN DALLAS, ale
zaujímavý je aj program celého Bytčianskeho zámockého dňa. Tešíme sa na vás!

Máj 2017
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ná
úžas

kOmIks

Žilka
maráti
a jej ka

60. diel

Apríl, bláznivý apríl! Zahráva sa
s počasím aj s našimi náladami.
Presvedčili sa o tom aj naši
kamaráti z OC MIRAGE. Tak ako
s počasím sa to striedalo
v obchodnom centre aj
s programom. Našťastie išlo len
o zábavné alebo ešte zábavnejšie
podujatia.

Len čo vytiahli päty zvnútra…
„Hurá, vonku
je krásne!
Poďme na
terasu!“

„To sa
mi snáď
sníva.“

O pár minút…

„No je toto
možné? Ten
apríl si z nás
uťahuje!“

„Tohtoročná kolekcia
je naozaj
trendy.“

V OC MIRAGE sa konala zaujímavá výstava tradičných
fašiangových kostýmov.

A takisto tradičná
módna prehliadka…
Nakoniec im však počasie
predsa len vyčarovalo
úsmev na tvári.

„Dajme si
zmrzlinu
radšej
v teple“

„Vravím,
bláznivý
apríl…“

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.

28 |

H

detský sVet

Prázdniny klopú
na dvere...
oci sa to veľmi nezdá, je to tak. Už ste uvažovali,
ako strávi vaše dieťa letné prázdniny?
Milí rodičia, Detský svet pripravuje aj počas tohto leta obľúbené denné tábory na
4 hodiny alebo na 8 hodín. Na vaše ratolesti čakajú naši animátori a veľa zábavy.
Bližšie info a prihlášky:
0911 390 064 alebo prostredníctvom
e-mailu detskysvet@mirageshopping.sk

Máj 2017
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RecePty

Menu

čokoládoVý MuffIn s VanIlkoVýM kréMoM

lIbanonská cuketa
postup
Cibuľu nakrájame nadrobno a speníme na oleji, tento pokrm
môžeme pripravovať na panvici nakoľko je veľmi rýchly. K cibuli
pridáme na kocky nakrájanú cuketu spolu orestujeme a dochutíme
koreninami. Keď je cuketa „sklovitá“, pridáme rozšľahané vajíčka
a zľahka premiešame. Akonáhle sa vajíčka „zatiahnu“ jedlo je hotové
a môžeme servírovať. Na záver, pred podávaním, prelejeme bielym
jogurtom.

postup
Smotanu si v malom hrnci zahrejeme do bodu varu, podľa chuti pridáme
vanilkový cukor. Odstavíme a primiešame vaječné žĺtka. Zmes nalejeme do guľatých foriem na čokoládové bonbóny (veľkosť priemer 2 cm).
Dáme do mraziaka zamrznúť. Zmiešame všetky suché ingrediencie v jednej miske. V druhej vyšľaháme vajcia, jogurt, mlieko a olej. Postupne po
tretinách primiešavame suché ingrediencie do misky z vyšľahanými vajciami, jogurtom, olejom a mliekom, používame pri tom mixér, aby sme
mali pekné hladké cesto. Silikónovú formu na muffiny vymastíme maslom
a naplníme do jednej tretiny cestom. Zamrznutý vanilkový krém dáme do
stredu a potom zalejeme cestom do výšky 1cm pod okraj formy. Pečieme
v predhriatej rúre na 200 °C po dobu 15 minút.

InGredIencIe
Cuketa malá (2 ks), vajíčko (2 ks), cibuľa (1 ks), olivový olej
(5 PL), soľ (podľa chuti), sušená mäta (1 ČL), mix arabské korenie
(½ ČL), biely jogurt (250 ml).

InGredIencIe (4 porcIe)
Hladká múka (500 g), krupicový cukor (220 g), kvalitná čokoláda (180 g,
mále zrnká), kakao (120 g), prášok do pečiva (13 g), biely jogurt (250 ml),
olej (100 ml), mlieko (250 ml), smotana 33% (250 ml), vaječné žĺtka (3 ks),
vanilkový cukor.

11/2016t

13/2016t

10/2016t

PredAjňu CArPIsA NájdeTe
NA 1. PodLAží oC MIrAGe

ŽIlInský kraj

trenčIansky kraj

Dokonalý výhľad

Skala na zelenom vrchu

Príjemná prechádzka z Rajeckých Teplíc
alebo z obce Zbyňov vás zavedie aj popri
zaujímavému skalnatému úkazu.
rch Žibrid sa vypína nad obcou Súľov-Hradná vo výške
867 m n. m. Dá sa k nemu dostať z dvoch strán – rajeckej
a súľovskej. Z vrcholu môžete vidieť vzdialené mestá, Javorníky, Lietavský hrad a samotné Súľovské skaly máte na dlani.
Ak ste na prechádzke s deťmi, odporúčame trasu z Rajeckých
Teplíc. Tu totiž začína aj náučný chodník, ktorý im porozpráva zaujímavú rozprávku. Chodník má miestami mierne stúpanie, preto
treba dať po ceste na deti dobrý pozor. Cieľom náučného chodníka
je obria päsť – Stratený budzogáň. K tomuto skalnému útvaru však
vedie napríklad aj cyklotrasa. Tu sa dá príjemne oddýchnuť pred
výstupom na Žibrid. Dokonca je tu vytvorené aj malé posedenie
s ohniskom. Na budzogáň síce nevyleziete, zato však zaujímavý
výhľad ponúka neďaleká skala.
Na Žibrid sa od budzogáňa dostanete asi za 25 minút. Po ceste
sa vám otvorí nádherný výhľad na Súľovské skaly. Na vrchole môžete zanechať zápisky alebo sa poriadne popozerať po okolí. Orientáciu značne uľahčuje kovová tabuľa s popisom okolitých vrchov.
Spod Žibridu sa môžete vybrať dokonca aj viacerými smermi.
Buď sa vrátite naspäť alebo zamierite do Rajca, prípadne smerom
na Súľov.

v

kam Za
kRásamI

kaM za krásaMI v okoLí MIraGe
Zaujme už z diaľky. Na trávnatom kopci sa
vypína skalnaté bralo.
ieľom našej cesty je vrch Vápeč (956 m n. m.). Nachádza sa v Strážovských vrchoch nad obcou Horná Poruba
v okrese Ilava. Pre jeho výzor ho môžeme pokojne zaradiť
medzi dominanty Strážovských vrchov.
Na vrchole sa nachádza drevený kríž. V dohľade nie sú žiadne
stromy, ktoré by bránili výhľadu. Preto sa vám z vrcholu naskytne 360-stupňový výhľad do širokého okolia.
Vedú sem viaceré trasy. Z obce Horná Poruba vás k červeno
značenému turistickému chodníku zavedie asfaltová cesta. Po
trase narazíte aj na modrú značku. Táto trasa je prudšia, preto sa
väčšina turistov rozhodne na vrchol vyjsť po červenej a naspäť
po modrej značke.
Na Vápeč sa dostanete aj z Dolnej Poruby. Alebo ak chcete
poznať obidve obce, dá sa trasa naplánovať aj takto.

C
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Hviezdy sú trochu škodoradostné
a snažia sa vám hádzať pod nohy polená. Cítite sa podráždený, fyzicky
i mentálne preťažený. Posledné, na čo
myslíte, je vaša kariéra alebo partnerské záležitosti. Áno, je čas venovať sa
sám sebe. Ideálne v salóne krásy Evelyn Style na 3. podlaží

horoskop
� vás tento MesIaC
Co
�
Caká
v oC MIraGe

?

Keď vás niekto nahnevá alebo počastuje urážkami, začnete hneď spriadať
plány na pomstu. Postupne ale najväčší hnev ustúpi a vám sa to rozleží
v hlave. Zachovajte si chladnú hlavu
a nepodľahnite, neskôr môžete svoje
útoky voči blízkym ľutovať. Obaľte
si radšej nervy sladkým koláčikom
z cukrárne Monarch na 3. podlaží.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Tieto dni sú pre vás výborným obdobím a v práci môžu
predznamenať nejakú úspešnú dlhodobú zmluvu. Pre
opačné pohlavie budete veľmi príťažlivý. Ste výrečný,
vtipný a ide z vás sebaistota. Jedine, čo môže pokrivkávať, je zdravie. Dopĺňájte pravidelne vitamíny v podobe
smoothies z Ugovho baru na 1. podlaží.

Hoci vo vás dlhšie driemali pochybnosti, partner vám
dá jasne najavo, že sa jeho city k vám nezmenili a ste stále
jeho láskou. Chvíľu vám chýbali, ale teraz očakávajte nával
vyznaní a pozorností. Nezaostávajte, aj keď je príjemné byť
hýčkaný. Nakúpte v Bille na -3. podlaží a uvarte partnerovi
dobrú večeru.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Cítite sa nadupaný energiou a povolaný k veľkým činom.
Plňte si svoje pracovné alebo súkromné plány, ale pokúste
sa neprepínať. V tomto období máte totiž sklon k migrénam. Či už ide o „starú známu“ alebo o nečakanú návštevu,
navštívte lekáreň Schneider na 1. podlaží, kde vás nepríjemností zbavia.

Budete neobyčajne všímavý a v práci vám neutečie žiaden
detail a súvislosť. Môže ísť o kľúčovú záležitosť, ktorou
vyriešite dlho sa vlečúci problém. Pred kolegami budete
o krok napred. Nedávajte im to však najavo. Každý chvíľku
ťahá pílku. Vezmite ich radšej na kávu či pohárik do John
Coffee na 3. podlaží.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Výnimočne sa zameriavate skôr na prácu ako na rodinu,
a bude to vidieť. Pracovne máte veľmi silné obdobie. Môžete smelo vyplávať za novými cieľmi, pretože hviezdy
vám dodajú vietor do plachiet. Vaša rodina vás pochopí.
Na revanš ich vezmite cez víkend do multikina Ster Century Cinemas na 3. podlaží.

Vzhľadom na to, že sa vám k spokojnosti darí v súkromí
i v práci, budete si chcieť dať záležať na svojom vzhľade.
Chcete vyzerať tak, ako sa cítite – atraktívne a sebaisto.
Spestrite si svoj voľnočasový i biznis šatník napríklad
v predajni Armani na 1. podlaží.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Pôvodne neutrálny vzťah začne prerastať v priateľský, či
dokonca milostný. Môže to byť pre obe strany nečakané,
ale o to príjemnejšie. Samozrejme, pokiaľ ste nezadaný...
V opačnom prípade venujte svoj voľný čas zveľaďovaniu
vášho vzťahu. Oboch vás zabaví návšteva 5D Cinema na
3. podlaží.

Už dlhšie sa snažíte získať si niekoho priazeň. Klobúk dole
pred vašou vytrvalosťou. Nenecháte sa zmiasť tým, že
pôsobí nedobytne. Každý môže podľahnúť, ak si zvolíte
správny prístup. A práve teraz na to máte! Kultivujte aj svoj
intelekt. Namiesto televízie si večer prečítajte dobrú knihu
z Martinusu (2. podlažie).

škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Zadaní si budú pochvaľovať, pretože v partnerstve bude
v týchto dňoch všetko dokonale klapať. Dokonca vám je
spolu čím ďalej, tým lepšie. Nemali by ste však zaspať na
vavrínoch a užívať si len pozornosť svojej polovičky. Pozvite partnera do Bowling Mirage na 4. podlaží, kde sa
obaja odviažete.

32 |

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Atmosféra v práci vás nenadchýna a aj spory na domácej pôde vám vysávajú energiu. Vy sa tým ale nenecháte
zahnať do kúta. Správne tušíte, že ide o dočasnú nepriazeň! Radšej si v pokoji sadnete na dobrú kávu, trebárs
do obľúbeného jojcafe na -1. podlaží, a nenecháte sa
ničím rozhodiť.

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:
ajska,
ena, jM

zohol

3.

snívať,
po anglicky

španielska
exkráľovná

2.

otec

pretekárske
družstvo
(šport.)

poľovačka

erbium
(zn.)

ošetrená
(le.)

sekcionálny
stroj
(slang.)

priestorový
rozmer
gule

ˆ

studený ...

Správne znenie minulej tajničky: „... zimný máj, bude žito ako háj.“
Výhercovia: Igor Legersky, Michal Hesko, Ivana Smolková. Výhercom srdečne blahoželáme!

4.
predložka

pohybuj sa
lezením

taupo
Volcanic
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nájdite 10 rozdIeLov na obrázkoch

OC MIRAGE bolo dejiskom módnej prehliadky, kde nám modeli a modelky predstavili nové trendy pre jar/leto 2017.
Máj 2017
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PozývaMe vás

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.

ProGraM

STER CENTURY CINEMAS
NájDETE NA 3. pODLAŽí V OC MIRAGE.

MáJ

Nájdete nás aj na Facebooku:

MULTIKINO STER CENTURY CINEMAS ŽILINA

3d

stráŽcoVIa
GalaxIe 2

3d

lady Macbeth
OD 4. 5. 2017

USA
dráma
titulky

OD 4. 5. 2017

USA
sci-fi, akčný, komédia
titulky

kráľ artuŠ:
leGenda o MečI
OD 11. 5. 2017

USA
fantasy
titulky

3d

deep: dobrodruŽstVo
pod hladInou
OD 18. 5. 2017

ESP
animovaný
dabing
34

|

3d

Votrelec:
coVenant
OD 18. 5. 2017

USA
sci-fi, horor, thriller
titulky

pIrátI karIbIku:
salaZaroVa poMsta
OD 25. 5. 2017

USA
dobrodružný, akčný
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

