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Jana
Pronská

Milí návštevníci
obchodného centra MIraGE,
ďakujeme vám za priazeň
v celom roku 2017.
Prajeme si, aby sa OC MIraGE
aj v nasledujúcom roku stalo
miestom príjemných stretnutí,
výhodných nákupov a skvelých
služieb.
Za celý kolektív obchodného
centra vám všetko najlepšie želá

„Dostala som viac,
než som si trúfla dúfať.“
rinášame vám zaujímavý rozhovor s obľúbenou autorkou historických románov Janou Pronskou, ktorá zavítala do OC MIRAGE
na besedu do Martinusu, aby predstavila svoju novú knihu.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra
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Prezili sm
ZaVítal
K náM MIKuláš
očas 6. decembra
obchádza celé Slovensko sv. Mikuláš,
aby dobrým deťom priniesol darčeky. Neobišiel ani
OC MIRAGE.
Mikuláša a jeho pomocníkov privítal nadšený
výkrik detí. Našlo sa aj
niekoľko odvážlivcov,
ktorí predniesli
básničku.
Spo-

P
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ločnosť deťom však nerobil iba Mikuláš. Zavítali k
nám aj futbalisti MŠK Žilina, ktorí rozdávali podpisy.
Radosť deťom urobili aj
športovými hrami a zahanbiť sa nenechal ani žilinský
futbalový maskot. Víťazi sa
mohli tešiť z darčekov od
predajne 4F.

sme sPOlu
OD našICh
PrEDKOV
vyky, ktoré dodržiavame dodnes
museli vzniknúť
z nejakého dôvodu.
Z akého? Odpoveď nám
priniesla prekrásna
výstava.
Počas decembra ste
v OC MIRAGE mali
možnosť dozvedieť
sa zasa
o niečo

z

viac od našich predkov.
Dodnes sa dodržiavajú
tajomné vianočné zvyky.
Naši predkovia žili iným
životom a my sme radi,
že niečo z nich pretrvalo
aj do dnešných dní. Výstava „Vianočné sviatky,
zvyky a povery“ nás
naozaj potešila.

POSlEDná
V tOMtO rOKu
esedy v Martinuse si vzali na
krátku chvíľu
voľno. Poslednou návštevou bola spisovateľka Jana Pronská.
Obľúbená autorka
historických románov
prišla do kníhkupectva predstaviť

b

svoju zatiaľ poslednú
knihu Kumánska
princezná. Prezradila,
že táto pätnásta kniha
rozhodne nie je posledná, takže sa na ňu
niekedy v budúcnosti
budeme môcť tešiť
znova.

január 2018
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MódA

novoročné ZĽavY
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26/2017t

detSkÁ MódA

novoročné ZĽavY

26/2017t
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ROZHOVOR

Jana
Pronská
„Dostala som viac,
než som si trúfla dúfať.“
Obľúbená autorka historických románov Jana Pronská
má na svojom konte pätnásť vydaných kníh a rozhodne
nekončí. Tri z nich počas minulých rokov predstavila aj v žilinskom kníhkupectve Martinus v OC MIRAGE. Jej besedy
sa tešia medzi Žilinčanmi veľkej obľube a my sa už teraz
tešíme, kedy dokončí ďalšie príbehy a zavíta sem zas.

január 2018
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ROZHOVOR

Ako by ste zhrnuli rok 2017? Čo sa vám
podarilo a čo ste nestihli?
Rok 2017 bol pre mňa profesijne i súkromne skutočne výnimočný. Vyšli mi
dve knihy – v prvej polovici roka Srdcom
a mečom a pred Vianocami Kumánska
princezná, a obe sa zaradili medzi bestsellery, čo ma veľmi teší. Navštívila som
množstvo miest na stretnutiach so svojimi čitateľmi, spoznala nových úžasných
ľudí a priateľov, prežila niekoľko nezabudnuteľných okamihov a som za tie
skúsenosti vďačná. Ani neviem, čo som
nestihla. Plány v pohode mením podľa
potreby a situácie a tak neevidujem nedokončené resty.
Čo vás čaká tento rok?
Tento rok sa mi dúfam podarí prísť opäť
na trh s dvoma titulmi a snáď budú čitatelia spokojní. Tiež by som si chcela splniť pár drobných tajných prianí. V rodine
nás čakajú tiež dôležité udalosti – ako
prijímačky na strednú školu a tiež druhý
maturitný ples.
10
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Dávate si novoročné predsavzatia?
Nikdy. Som za to, že ak chce človek niečo zmeniť, alebo si sľúbiť, nemá čakať na
nejaký termín, zvlášť novoročný, a má to
urobiť hneď. Sľuby iným alebo aj sebe,
beriem vážne a dávam len vtedy, ak som
presvedčená, že ich môžem uskutočniť.
Napísali ste už 15 kníh. Máte medzi nimi
svoju mimoriadne obľúbenú postavu alebo príbeh?
Mala by som povedať, že všetky moje príbehy sú mi rovnako blízke, veď som ich koniec
koncov stvorila, a aj je to pravda, avšak tiež
musím priznať, že tie, ktoré majú prívlastok
prvé... zostanú vždy len prvé. Či je to Zlatníkova chovanica, moja prvotina a s ňou Ariena a Michael, alebo Kliatba, prvý mystery
príbeh, alebo Rebelka – Cecília zo Svätého
Jura – prvá historicky skutočná hlavná postava a zároveň zaujímavá žena.
Aké pocity vás sprevádzali, keď vám vyšla prvá kniha? Čakali ste taký úspech?
Keď som posielala rukopis Zlatníkovej cho-

vanice do vydavateľstva, bolo to spontánne
rozhodnutie, ktoré zmenilo všetko. Splnil sa
mi dievčenský sen a ten pocit, emócie, ktoré
ma zaplavili, keď som prvý raz držala v ruke
svoju knihu, sú skrátka neopísateľné. Také
niečo človek zažije len raz za život. Nie, vtedy
mi ani nenapadlo, že moje knihy budú napokon také úspešné, že si nájdu toľko čitateľov
a ja budem môcť naplno písať, robiť to, čo ma
baví najviac, milovať svoju prácu. Za ten pocit a možnosť tvoriť, som nesmierne vďačná
a vždy budem. Dostala som viac, než som si
trúfla dúfať.
Nemáte chuť niekedy sa k niektorým
postavám vrátiť a napísať, čo sa stalo
potom?
Každá kniha je len jedna, uzatvára tak svoj
príbeh. Okrem jedinej – Kliatby, ktorú
som už vedome uzatvárala s tým, že možno niekedy sa k nej vrátim. A aj to priebežne robím a tu a tam pribudne nejaká
kapitola. Všetky ostatné sú zatiaľ ukončené príbehy, zatiaľ som nepocítila potrebu
písať pokračovania, keď je toľko nových

výziev, zaujímavých faktov, inšpirácie. No
ako sa hovorí: Nikdy nehovor nikdy...
Máte veľa fanúšikov. Pomáhajú vám
nejako pri písaní?
Na svojich fanúšikov som nesmierne
hrdá, sú neskutočne inšpiratívni, úžasní,
motivujú ma a ja im za to z celého srdca
ďakujem. Do každého riadku vkladám lásku a potešenie z toho, že im môžem prostredníctvom svojich kníh vrátiť aspoň
kúsok nadšenia a radosti, ktorými ma obdarili oni. Bez nich, bez ich podpory, ich
lásky k čítaniu a knihám by možno nebolo
15 kníh a ďalšie na ceste.
Ako vzniká vaša kniha? Čím sa inšpirujete?
Inšpirácia je takmer v každom riadku
historických listín, v encyklopédiách, je
v obrazoch, starých šperkoch, v atmosfére starého hradu či v múzeách a je jej
nevyčerpateľné množstvo. Stačí sa iba
dívať, počúvať, vnímať. Ak ma niečo zaujme, čokoľvek, čo vzbudí predstavivosť

a spustí mi pred očami pomyselný film,
ja sa už iba snažím opísať to, čo vidím, čo
cítim, pokúsim sa vžiť do príbehu akoby
som v ňom bola. Medzi písaním sa snažím
naštudovať materiály o dobe, o zvykoch,
rodoch, faktoch, ktoré chcem zakomponovať do príbehu, aby pôsobil vierohodne a reálne. Napísať knihu trvá v priemere
pol roka, niekedy menej, niekedy viac.
Máte pri písaní nejaké zaužívané zvyky
alebo rituály?
Žiadne. Písanie nepodmieňujem ničím,
nič nemusím mať, jesť, piť, čas je relatívny, aj miesto. Kde dosadnem, tam píšem,
ráno, večer, v noci, napoludnie... Podstatné je iba to, či pani Múza sedí pri mne alebo dovolenkuje (smiech).
V žilinskom Martinuse ste predstavili
svoje knihy na troch besedách. Prídete
zas?
Určite. Martinus v Žiline je miesto, kam
sa vždy rada vrátim, kvôli fantastickým
kníhkupcom, priateľom, atmosfére, ktorá

tam je, lebo sa u nich cítim skvele a odchádzam plná dojmov, nadšená, s dobrým
pocitom a to je nenahraditeľné!
Aké knihy a tituly by sme našli vo vašej
knižnici?
Moja knižnica je niečo, na čo som nesmierne pyšná, zbierala som knihy viac než tridsať
rokov, stovky titulov, klasikov i modernú
tvorbu a dnes si ani netrúfnem povedať
presné číslo. Viac než polovica sú historické
romance, ktoré vyšli u nás i v Česku, mám
niekoľko desiatok encyklopédií, kníh o histórii a niektoré skutočne výnimočné kúsky.
No našli by ste v nej i svetové bestsellery,
žánrovú pestrosť, a tiež veľa slovenských autorov a ich kníh, ktoré ma zaujali.
Ako trávite svoj voľný čas, keď práve
nepíšete?
Maľujem, no baví ma všetko kreatívne, čo
sa dá robiť rukami, či sú to šperky alebo
práca s hlinou, ikebany, rôzne darčeky
všakovakých techník, drôtikovanie... pri
tom perfektne zrelaxujem.
január 2018
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erečka Penelope Cruz patrí medzi najlepšie oblečené ženy na svete.
Má skvelý vkus a v jednoduchej elegancii sa naozaj vyzná. V predajni
Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE teraz nájdete jarnú kolekciu na rok 2018,
ktorú navrhla práve Penelope.

dÁMSkA MódA

elegancia h
s PenelOPe

KabElKY

CARPISA
Materiál: syntetika.

49,99 €
KOZMETICKé TAŠKy

KabElKY

15,99 €

CARPISA
Materiál: syntetika.

59,99 €
PEňAŽENkA

25,99 €

KabElKY

CARPISA
Materiál: syntetika.

39,99 — 59,99 €

KabElKY

CARPISA
Materiál: syntetika.

39,99 — 59,99 €

12
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KuFrE

CARPISA
Materiál: 100 % polykarbonát.

110,00 — 149,99 €
24/2017t

Č.

PROgRAM

januárOVý PrOgram P

na ZačIatKu
bOlO KOlESO

hIStórIa DOPraVY
V žIlInSKOM KraJI

9. – 30. 1.
spolupráci s Múzeom dopravy v Rajeckých Tepliciach sme
na úvod nového roku pripravili výstavu venovanú histórii
dopravy v žilinskom regióne. Medzi vystavenými exponátmi nebude chýbať motocykel značky Ariel z roku 1930, či „pérák“
zn. Jawa z roku 1932. Vyznávačov cyklistiky určite poteší bicykel
s jedným veľkým a jedným malým kolesom - tzv. „kostitras“ z roku
1883 alebo jeho mladšia „sestra“ Slávia z roku 1940. Zaujímavosťou
budú aj storočné šľachtické sane, či klasické krnačky.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží v OC MIRAGE.

V

14 |

POdujatí V Oc mirage

MartInuS

bESEDa
S arPáDOM
SOltéSZOM

23. 1.

ozývame vás na prvú januárovú besedu, na ktorej
nám autor Arpád Soltész predstaví svoju knihu
Mäso – Vtedy na východe. Knihu o konci zlatých
deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. Je po voľbách, Mečiar skončil, Lexa je na úteku, siskári horúčkovito
skartujú spisy aj svedkov. Robo Holub je dávno po smrti,
Miki Černák sedí v base, Žaluďa práve zastrelili.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

P

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. 1. | 13. 1. | 20. 1. | 27. 1.

január 2018
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dOMÁcNOSť

arIa dI
BIANCO
ZĽavY

30 –% 50
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23/2017t

k ste si povedali, že by ste rady niečo na sebe v tomto
roku zmenili, január je tá správna príležitosť. V predajni
Mötivi na 2. podlaží OC MIRAGE máme pre vás pripravenú
krásnu modernú kolekciu, z ktorej si vyberie každá žena.

dÁMSkA MódA

V nOVOm rOku
a
s nOVým štýlOm

29,00 €

35,00 €
ZIMná bunDa

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: modrá, pravá kožušina.

199,00 €
25,00 €

39,00 €
ZIMná bunDa

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: béžová metalická,
odnímateľný kožušinový golier.

109,00 €
ZIMná bunDa

MÖtIVI
39,00 €

Materiál: 100 % polyester.
Farba: smaragdová zelená,
červená.

119,00 €

25,00 €

29,00 €

39,00 €
ZIMná bunDa
ZIMná bunDa

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: čierna, umelá kožušina.

149,00 €
28/2017t

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: červená, čierna, odnímateľná
umelá kožušina v kapucni.

159,00 €
január 2018
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HIStóRIA

OC
Spoznali sme výhercov súťaže
Odkryte históriu
s OC Mirage

18
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októbri minulého roka ste
odhalili tajomstvo pod žilinským námestím a v máji ste
sa zase preniesli do rozprávky
na zámku v Bytči. Počas oboch podujatí sa
bolo možné zapojiť do súťaže, v ktorej hlavnou cenou je LED televízor a ďalšie ceny od
spoločností Coincasa a Fann parfumérie.
Z množstva odpovedí sme začiatkom decembra vyžrebovali výhercov, ktorí si pre
svoje ceny stihli prísť ešte pred Vianocami.
Šťastie sa usmialo na Karolínu Pradeniakovú zo Žiliny (3. miesto), Magdalénu Bagínovú z Dubnice nad Váhom (2. cena) no
a hlavnú cenu, LED televízor, si odniesla
Anna Babíková z Martina. Srdečne blahoželáme!
Ak ste sa do súťaže zapojili a nevyhrali
ste, nezúfajte. Šancu budete mať aj tento
rok. Podujatia v rámci Odkrývania histórie
s OC MIRAGE budú pokračovať. Tešíme
sa na ďalšie stretnutia s vami.

V

Počas jednotlivých
podujatí sa v bohatom
programe predstavilo
Divadlo zo šuflíka,
folklórne skupiny
Javorníček a Lieska.
Pre deti boli však
pripravené aj rôzne
súťaže o ceny
a maľovanie na tvár.
január 2018
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ná
úžas

kOMIkS

Žilka
maráti
a jej ka

67. diel

V decembri prišiel do obchodného
centra Mikuláš. Naši kamaráti sa
veľmi tešili na sladkosti, ale ešte
nie je isté, či ich dostanú. Tomáš
a Marián sa zaujímali o futbal
a zháňali podpisy od celého tímu.
Ako dopadla vzácna návšteva?
Dostali naši kamaráti darček?
A čo vy priatelia, poslúchali ste?

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.

20 |

darujte
sVOjmu dietatu

detSký SVet

ˆ ˆ

´
neOPakOVatelné
chVíle

C

hcete pripraviť pre svoje dieťa tú najlepšiu narodeninovú oslavu? Nie je
nič ľahšie...

Stačí sa s nami skontaktovať a dohodneme
sa na spoločnom pláne. V Detskom svete
plníme sny. Vaše deti sa môžu premeniť na
princezné či komiksových hrdinov. Môžeme im párty vyzdobiť ako v Ľadovom
kráľovstve, vo svete zvierat alebo v cirkuse.

Fantázii sa medze nekladú. Navyše bude
o vaše deti dobre postarané. Máme tu
školený personál, ktorý na ne dohliadne
a bude sa zabávať spolu s nimi.
Takže – je to naozaj jednoduché. Kontaktujte nás a dohodneme sa.

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

január 2018
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RecePty

menu

hruŠka vo víne s oMáčkou ZabaIone a MascarPone

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

PostuP
Hrušky ošúpeme a zospodu opatrne vyberieme stred, aby stopka zostala
na vrchu. Cukor skaramelizujeme, zalejeme červeným vínom, pridáme
med, škoricu, klinčeky a citrónovú šťavu. Vložíme hrušky a na miernom
ohni povaríme na al dente. Vyberieme ich a necháme ochladnúť, víno
zredukujeme na konzistenciu medu. Žĺtka v mise spolu s bielym víno,
krupicovým cukrom a vanilkou vymiešame nad parou do nadýchanej
omáčky. Do hrušky miesto jadrovníka jemne vtlačíme mascarpone. Na
tanier servírujeme omáčku, postavíme hrušku, prelejeme redukciou z vína
a dozdobíme mätou. tIP: Chuť dezertu vynikne s upečenou tyčinkou
z lístkového cesta so škoricou.

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 (3 g), arabské korenie (2 g).

InGredIencIe (4 PorcIe)
Hruška so stopkou (4 ks), víno červené Alibernet (300 ml), škorica
celá (1 ks), klinčeky (4 ks), badián (1 ks), šťava z pol citróna, cukor
kryštálový (1 PL), med (1 PL), mascarpone (50 g), žĺtka (4 ks), víno
biele (150 ml), cukor krupica (1 PL), vanilkový lusk (1 ks), mäta.

25/2017t

27/2017t

24/2017t

kAM ZA
kRÁSAMI

kam za krásami V OkOlí mirage
ŽIlInskÝ kraj

trenčIanskY kraj

Bobrovecký vodopád

Dolný a Horný Strážovský vodopád

Náš kraj sa môže popýšiť množstvom prírodných krás. V zime môžeme napríklad
oceniť hneď niekoľko vodopádov.

Vodopády sú v lete príjemným osviežením.
A v zime, keď zamrznú, sú zasa krásnym
prekvapením. Ako zakliatie z rozprávky.

ápadné Tatry v sebe ukrývajú aj iný vodný skvost než len
Roháčsky vodopád. Náš cieľ sa nachádza na potoku Stará
voda. Východiskovým bodom je pre nás obec Jalovec.
Bobrovecký vodopád možno nepozná každý. Bude to spôsobené aj tým, že má hneď niekoľko známych mien – Poľovnícky
vodopád, Poľovníkov vodopád alebo vodopád Stará voda, podľa
potoka, ktorý ho napája. Jedno je však isté – 12-metrový vodopád
uchváti každého.
Trasa k nemu je pritom naozaj nenáročná a vhodná aj na výlet
s deťmi. Rozhodne si na ňu rezervujte pol dňa. V zime je trasa dokonca vhodná aj na bežky. Po ceste z obce natrafíte na horský hotel
Mních, obídete drevenú zvonicu, krížovú cestu a kaplnku. Tu môžete odstaviť svoje auto a potom sa vydať po modrej značke smerom na Chatu pod Náružím. Trasa miestami síce nie je turisticky
značená, ale kopíruje asfaltovú cestu a nájdete tu značky, ktoré vás
postupne privedú priamo k vodopádu.
Samotný vodopád vás ohúri svojou výškou. Ak sú v zime dobré
podmienky, môžete obdivovať jeho obrovské cencúle a zamrznutú
krásu. Na vrchole vodopádu sú v koryte potoka vytvorené dva tzv.
krútňavové hrnce. Tie vznikli neustálym pôsobením vody v málo
odolnej vápencovej hornine.

rch Strážov pozná asi každý turista. A správny turista by
mal dodržiavať aj vyznačené trasy a chodníky. Občas
sa však naskytne príležitosť mierne sa odkloniť z trasy
a zažiť niečo naozaj zaujímavé. Také je aj miesto pri vrchu Strážov. Nachádza sa však v národnej prírodnej rezervácii s najvyšším
stupňom ochrany, kde je pohyb mimo vyznačených turistických
trás oficiálne zakázaný.
Vodopády, konkrétne Dolný a Horný Strážovský vodopád, sú
vysoké 6 (Dolný) a 9 (Horný) metrov a nachádzajú sa neďaleko
od seba na Strážovskom potoku. Vznikli pod strážovským sedlom
vo výške asi 800 m n. m. Najlepšia cesta k nim vedie z obce Pružina po žltej značke smerom na vrch Strážov a obec Čičmany. Dá sa
tu zájsť aj autom, ale neskôr je asfaltová cesta pre autá zakázaná.
Neskôr končí aj samotná asfaltka a turista sa pohybuje krásnou,
takmer nedotknutou prírodou. Rozhodne by však výlet nemal
skončiť len honbou za objavovaním vodopádov. Cieľom cesty by
mal byť priamo vrch Strážov (1213 m n. m.). Je najvyšším v Strážovských vrchoch a preto je výhľad z neho priam neopakovateľný.
Príjemná prechádzka na vrch Strážov je aj priamo z obce
Čičmany po červenej trase a radí sa k mierne náročným. Alebo
z obce Zliechov.

z
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Sviatočné prejedanie sa skončilo a vy
máte chuť nabehnúť na ľahšiu a zdravšiu
stravu. To je aj vaše novoročné predsavzatie. Ale nechcete ani držať diétu. Len
jesť lepšie. Vynikajúcou kombináciou
je v tom prípade kuchyňa v reštaurácii
Habibi.

horoskop
� Vás tentO mesiac
cO
�
caká
V Oc mirage

?

Vaše deti mali počas Vianoc voľno.
Ale vy sa teraz vraciate do práce a deti
sa doma nudia. Už ste využili aj všetkých dostupných príbuzných. Vyskúšajte však niečo nové a zverte ich do
rúk profesionálov. V Detskom svete
sa o ne postarajú a konečne sa nebudú
nudiť. Všetci budú spokojní.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Patríte medzi praktických ľudí a vaše okolie to o vás veľmi dobre vie. Preto ste si pod stromčekom našli to, čo je
pre vás najvýhodnejšie – darčekové poukazy do vašich
obľúbených prevádzok. Najlepšie ich využijete počas januára pri povianočných výpredajoch.

Rozhodne nepatríte k ľuďom, ktorí si dávajú novoročné
predsavzatia. Prelom rokov beriete len ako prechod na nové
číslo. Váš život by ste však mohli trochu okoreniť zábavou.
Vezmite priateľov a strávte spolu príjemný čas napríklad
v Bowling Mirage.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Vo vašom okolí sa s novými prírastkami doslova pretrhlo vrece. Ani v tomto roku to nebude inak. Nenechajte sa deťmi v spoločnosti dospelých odradiť. Berte
to z tej pozitívnej stránky – aspoň sa vaši priatelia pri
vás odreagujú. Môžete im však priniesť aj krásny darček
z predajne predeti.sk.

Milujete novoročné výpredaje. Doslova ste nimi posadnutý.
Vždy striehnete na tie najlepšie ceny. Nový rok je pre vás
ten ideálny čas. Výpredaje budú v každom obchode a vy si
budete môcť kúpiť vopred vyhliadnuté kúsky za skvelú cenu.
Navštívte napríklad predajňu Promod.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Počas Vianoc sa stalo to, čo ste si rozhodne neželali. Do
vašej domácnosti pribudol nový maznáčik. Nie ste ním
veľmi nadšený, ale vaše deti priam žiaria. Treba ich však
viesť k zodpovednosti. Vezmite ich na nákupy krmiva do
predajne Pet Center.

Nový rok vám prinesie samé novinky. Vás život sa počas
roka niekoľkokrát zmení. Nová práca na vás nebude dlho
čakať. Zmena vám len prospeje. Nové prostredie si však žiada aj iný obsah šatníka. Biznis look vám isto pristane. Krásne
košele podľa vášho vkusu nájdete v predajni 7camicie.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Povedali ste dosť nepohodliu. V minulom roku ste všetko
odkladali. Návštevu lekára ste ani neabsolvovali. Heslom
minulého roku bolo „však to počká“. Teraz vás to dobieha.
Očný lekár nepočká a vy to viete. Okuliare však môžu byť aj
štýlové. Presvedčte sa o tom v predajni Eiffel Optic.

Do nového roku vstupujete s poriadne podlomeným
zdravím. Medzi sviatkami ste sa nestihli doliečiť a choroba
si vyberá svoju daň. Rozhodne treba posilniť imunitu a do
boja proti chorobe povolať mocnejšie zbrane. V lekárni
Dr. Max na -3. podlaží (vchod od Terna) vám isto poradia.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Nikdy si nerobíte bilanciu. Teda aspoň oficiálne. V hlave
vám totiž neustále víria myšlienky, čo treba oproti minulému roku zmeniť. Lebo určite zmenu chcete, ale nie ste si
istý v čom. Treba začať malými krokmi. Čo tak napríklad
zmena účesu? Salón Evelyn Style je na to ako stvorený.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Viac času. Viac času. Ani neviete ako a minulý rok vám pretiekol pomedzi prsty. A vy ste mali toľko plánov... Viac cestovať, viac si užívať, voľný čas tráviť plnohodnotne. Nemusia
to byť rôzne veci. Skĺbte ich a ušetríte veľa času. Vyberte sa
na hory s novou výbavou z predajne 4F.

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

Správne znenie minulej tajničky: „... treskúce nežli tekúce.“
Výhercovia: Andrea Ďurčanová, Jozef Vysloužil. Výhercom srdečne blahoželáme!

dObrý ...
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C

nájdite 10 rOzdielOV na obrázkoch

Do OC MIRAGE zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi a hráčmi MŠK Žilina.
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kINO

POzýVame Vás
Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

3D

PrOgram január
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.
Nájdete nás aj na Facebooku:

MUltIkINO StER CENtURY CINEMAS žIlINA

koleso
ZáZrakov
OD 4. 1. 2018

USA
dráma
titulky

afféra
v PentaGÓne
OD 18. 1. 2018

USA
dráma
titulky
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čertovInY
OD 11. 1. 2018

CZE
rozprávka
originálny zvuk

Podoba vodY
OD 18. 1. 2018

USA
fantasy, dráma,
dobrodružný
titulky

coco
OD 4. 1. 2018

USA
animovaný
dabing

najteMnejŠIa
hodIna

MollY ´s
GaMe

InsIdIus:
PoslednÝ klÚč

OD 4. 1. 2018

OD 4. 1. 2018

USA
dráma
titulky

USA
horor
titulky

ZMenŠovanIe

MuŽ vo vlaku

OD 11. 1. 2018

OD 18. 1. 2018

USA
dráma, komédia, sci-fi
titulky

USA
akčný, thriller
titulky

ZÚfalé ŽenY
robIa ZÚfalé
vecI

labYrInt:
sMrteĽná
lIečba

s láskou
vIncent

OD 18. 1. 2018

OD 25. 1. 2018

CZE
komédia
originálny zvuk

USA
thriller
titulky

OD 11. 12. 2018

USA
dráma
titulky

OD 25. 1. 2018

USA
životopis Vincenta
van Gogha
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

