
Valentín
v OC Mirage

14. 2. ⁄ 15.30 - 18.30 h 

na -1. podlaží 

Súťaž v zdobení medovníkových 
sŕdc o hodnotné ceny.

Zadarmo si odneste valentínsku fotografiu 
z nášho romantického fotokútika.

Najmenší si môžu v tvorivých 
dielňach vyrobiť originálnu 

valentínku.

Mesačník obchodného centra MIraGe   číslo 2 | ročník VIII. | 2017
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RozveseLte 
zimu

´ Pekne zasnežené mesto v lúčoch slnka je dokonalým obrazom 
krásnej zimy. Sneh je však biely a fádny, preto treba trochu fa-

rebných lúčov dostať priamo na ulicu. Túto zimu sa nenosia tlmené 
farby, práve naopak. Rozveseľte mesto farebnými kabelkami, ktoré 
nájdete v predajni Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE. 
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KabelKy 

CArpisA

Materiál: syntetika.
Farba: horčicová, biela, strieborná, 
zlatá, hnedá, červená, modrá, 
tyrkysová, čierna.

29,99 — 35,99 €

KabelKa
PeňaženKa
doKladovKa 

CArpisA

kabElky
Materiál: syntetika.
Farba: hnedo-horčicová, 
hnedo-tyrkysová, hnedo-biela, 
čierno-piesková, modrá.

29,99 € 
pEňažEnky 

19,99 €
dOkladOvka 

10,99 €

KabelKy
KozmeticKá tašKa 

CArpisA

Materiál: syntetika.
Farba: hnedo-horčicová, 
hnedo-tyrkysová, hnedo-biela, 
čierno-piesková, modrá.

25,99 — 29,99 €
kOzMETICká Taška 

15,99 €

KabelKy a PeňaženKy 

CArpisA

kabElky
Materiál: syntetika.
Farba: horčicová, biela, strie-
borná, zlatá, hnedá, červená, 
modrá, tyrkysová, čierna.

39,99 € 
pEňažEnky 

10,99 €

KabelKa a PeňaženKy 

CArpisA

kabElky
Materiál: syntetika.
Farba: hnedo-horčicová, 
hnedo-tyrkysová, hnedo-biela, 
čierno-piesková, modrá..

39,99 € 
pEňažEnky 

19,99 €



P  o mesiaci vám znova 
ponúkame pár strán 
dobrých tipov, rád 
a zábavy na chvíľky 

voľna. priamo v časopise nájdete aj 
krížovku či hlavolam a ak máte chuť 
súťažiť, určite si pozrite aj internet. 
Množstvo informácií o dianí a aktu-
alitách v obchodnom centre nájdete 
na www.mirageshopping.sk a  cel-
kom určite si nás nájdite na Face- 
booku. Cez Facebook máte možnosť 
vyhrať zaujímavé ceny. Momentálne sa súťaží o ski pasy na lyžovač-
ku vo valčianskej doline, vstupenky do bábkového divadla, pripra-
vujeme súťaž o vstupenky na tie najatraktívnejšie koncerty, ktoré sa 
budú konať v našom okolí a úplnou novinkou od tohto mesiaca je 
aj rýchla súťaž o vstupenky do Mestského divadla v žiline. Tie prvé 
môžete vyhrať už na začiatku mesiaca a budete mať skvelý valentínsky 
darček pre svoju lásku. zaujímavé akcie bývajú aj v detskom svete na 
4. podlaží, kde sa môže vaše dieťa zahrať s kamarátmi pod dohľadom 
opatrovateľov a spoločne môžete zažiť aj koncerty umelcov s progra-
mom špeciálne vystavaným pre malých spevákov. vstupenky na tieto 
koncerty si môžete v detskom svete priamo kúpiť a pri troche šťastia 
sa dajú vyhrať aj na našom Facebooku. Fb stránka Mirage OC Žilina 
má v tejto dobe už viac ako 22 400 fanúšikov a denne pribúdajú ďalší. 

Február je mrazivým mesiacom, ale za dverami nášho centra je 
stále teplo. O niečo horúcejšie býva zvyčajne na valentína, kedy vás 
pozývame na špeciálne akcie a deti na valentínske tvorivé dielne. 

Tradičný Fauna Fest sa uskutoční 5. 2. v doobedných hodinách. ak 
si chcete kúpiť zvieratká, či rybky alebo kvalitnú potravu pre svojich 
miláčikov, určite by ste k nám mali v tento deň zavítať. 

počas februára sme si pre vás pripravili aj dve zaujímavé výstavy. na 
3. podlaží OC MIRAGE si môžete pozrieť práce žiakov základných 
škôl, ktorí svoje futuristické vízie novej MIRAGE preniesli do ume-
leckých diel. do minulosti nás zavedie výstava socializmu. nejeden 
z nás sa určite pousmeje pri pohľade na každodenné veci, ktoré by 
sme teraz našli možno už len na povale. nechajte sa prekvapiť vysta-
venými exponátmi a príďte si pozrieť unikátnu výstavu od 24. 2. do 
12. 3. do OC MIRAGE. 
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Stanlym a patris, ktorí spolu žijú, trénuju ale aj skáču z lietadla. 
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We lift 
together
„nie je to len 
fitko, fitko, fitko.“

oc miraGe 
pre každého
obchodné centrum 
skrýva v sebe oveľa 
viac ako len obchody

Január bol mesia-
com športu a besied 
v martinus.sk

Prežili sme 
spolu 
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Valentín
v OC Mirage

14. 2. ⁄ 15.30
 - 18.30 h 

na -1. podlaží 

Súťaž v zdobení medovníkových 
sŕdc o hodnotné ceny.

Zadarmo si odneste valentínsku fotografiu 
z nášho romantického fotokútika.

Najmenší si môžu v tvorivých 
dielňach vyrobiť originálnu 

valentínku.
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milí návštevníci 
oC miRaGe!

Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra
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hoci sa v decem-
bri v Martinuse 
v OC MIRAGE 

beseda nekonala, aj 
tak sem zavítala vzácna 
návšteva. 
Martin pyco Rausch sa 
v posledných rokoch 
predstavil ako výnimočný 

kuchár. Tento rok vy-
dal svoju tretiu 

knihu so  
 

zaujímavými a chutný-
mi receptami. Tentoraz 
sa zameral na celý rok 
a knihu nazval štyri ročné 
obdobia. do žilinského 
Martinusu prišiel 3. de-
cembra na autogramiádu. 
viacerí si tak mohli nájsť 
pod stromčekom knihu 
s jeho unikátnym 
venovaním. 

Pycova 
tretia Kniha

b 
esedy v Mar-
tinuse sú späť 
a začiatok 

v tomto roku bol naozaj 
zaujímavý. 
do obľúbeného kníh-
kupectva prišla barbora 
kardošová. autorka má 
za sebou veľmi úspešné 

knihy pre deti. na 
besede sa 

však 

rozprávalo aj o jej knihe 
pre dospelých 33 prípa-
dov kristy b. Rozhovor sa 
niesol vo veľmi priateľskej 
atmosfére, s autorkou 
sa rozprávali o láske, 
mamách, aj odpúšťaní. 
Musíme povedať, že to 
bol príjemný začiatok 
tohtoročných mar-
tinusáckych 
besied. 

Prvá 
novoročná beSeda



i sme sPoLu
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od 19. decembra do 
9. januára ste mali 
možnosť pozrieť 

si unikátnu výstavu pred-
chodcov dnešných moder-
ných zimných športov.
pamätáte sa na svoje prvé 
sánky? pekné retro, však? 
Ešte staršie kusy ste však 
mohli vidieť na výstave 

História zimných športov 
v OC MIRAGE. pri 

prezeraní staro-
dávnych 

lyží, 

saní, korčúľ či hokejok ste sa 
mohli dozvedieť zaujímavé 
fakty z histórie. Okrem 
tohto retro výberu ste mali 
možnosť pozrieť si aj výstroj 
skutočných legiend zimných 
športov – rukavice anastasie 
kuzminovej, okuliare snou-
bordistu Rada žideka a me-
daily a iné artefakty z MS 
v klasických lyžiarskych 
disciplínach z roku 
1970. 

zimné šPorty 
v minuloSti
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D ecember a január nás po rokoch opäť prekvapili studenou 
zimou. pri arktických teplotách sme aj radi zostali doma. 

zapnúť radiátor niekedy nestačí. pre teplo domova sú dôležité aj 
doplnky. Sadnúť si na pohodlný podsedák, oprieť sa o mäkký van-
kúš, zobrať čaj v originálnych hrnčekoch a večer zakončiť v teplých 
sviežich perinách. kde nájdete tieto krásne doplnky? v predajni 
COInCaSa na 1. podlaží OC MIRAGE.   

zahRejte 
svoj Domov

10/2016t
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Set Príborov

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 23,94 €

PodSedáKy

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 6,45 €

uteráKy

COiNCAsA  

Rôzne druhy a veľkosti.

od 3,45 €

rohožKy

COiNCAsA  

Rôzne druhy a veľkosti.

od 10,95 €

obruSy

COiNCAsA  

Rôzne druhy a veľkosti.

od 11,45 €

šálKy

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 2,70 €

vanKúše

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 9,95 €

štóly 
na Stôl

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 6,95 €

PoSteľné
Prádlo

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 29,95 €

Koberce 
do KúPeľne

COiNCAsA  

Rôzne druhy.

od 9,95 €
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„nie je to len fitko, fitko, fitko.“

Žijú spolu, trénujú spolu, lásku si vyznávajú pri skoku 
z  lietadla. Taká je netradičná dvojica Stanley a Patris, 
ktorých poznáte pod značkou We lift together. Ich zdra-
vý životný štýl a nadšenie pre cvičenie navnadí aj vás. 

We lift 
together

febbruár 2017      |      09
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Vo februári je sviatok zamilovaných. Vy 
ste sa stretávali vo fitku, robili ste spoloč-

ný sparing, ale kedy prišla tá chvíľa, keď 
ste si povedali: „Toto je tá/ten pravá/ý?“
Ubehlo asi až pol roka, keď sme si uvedo-
mili, že chceme spolu tráviť viac času ako 
len vo fitku. Minimálne sme si nevedeli 
náš spoločný tréning jeden bez druhého 
predstaviť. prvýkrát sme si vyznali lásku 
pri skoku z lietadla.

Kto prišiel s nápadom propagovať 
spoločné cvičenie a vytvoriť značku 
We lift together? Ako sa tento projekt 
rozbiehal?
keďže sme spolu časom fungovali ako 
fitness dvojica a patris veľmi rada fotí, tak 
nám napadlo, že si ten náš život budeme 
dokumentovať. nebol za tým žiadny ko-
merčný zámer, len sme jednoducho robili, 
čo nás baví. avšak po krátkom čase sa na 
našej stránke začalo objavovať stále viac fa-
núšikov, tak sme našu fanpage začali čoraz 
viac rozvíjať.

Ako firma ste vznikli len v roku 2016. 
Koľko ľudí vás pozná už dnes? 
Od roku 2016 máme na stránke viac než 
40-tisíc fanúšikov, za čo sme neskutočne 
vďační a sami tomu číslu ani neveríme. ne-
považujeme sa za „slávnych“, že nás všetci 
poznajú, napriek tomu často stretneme 
ľudí, ktorí sa nám prihovoria, prípadne sa 
chcú odfotiť. naposledy sa nám dokonca 
stalo, keď sme si v reštaurácii objednávali 
burger, obsluha sa nás opýtala, či nechce-
me radšej šalát. Takéto milé stretnutia s fa-
núšikmi nás vždy potešia. vtedy si uvedo-
mujeme, že nás pozná viac ľudí ako si sami 
myslíme.

Vraj ste nedávno skončili s poraden-

stvom o stravovaní... 
áno, presne tak. Skončili sme poradenstvo 
v oblasti stravovania a tréningových plá-
nov. keďže našim najhlavnejším cieľom je 
rozvoj značky oblečenia a naďalej budovať 
rozvoj stránky, toto si žiada neskutočné 
úsilie a niekedy by náš deň mal mať as-

poň o 10 hodín viac. koniec koncov stále 
radíme ľuďom ako sa zdravšie stravovať, 
prinášame tréningové typy a pripravujeme 
zdravé recepty.

Značku We lift together ste teda rozšíri-

li aj o oblečenie. Kto je návrhárom? 
začalo to tak, že sme si vytvorili oblečenie 
len pre seba, aby sme sa ešte viac odlíšili 
od ostatných, ale napokon veľa fanúšikov 
chcelo naše oblečenie zdieľať s nami, resp. 
sa chceli pridať do nášho „tímu“, a tak sa 
zrodila myšlienka vytvorenia si vlastnej ko-
lekcie. nie je to však ľahké, pretože sa sna-
žíme priniesť kvalitné oblečenie vyrobené 
na Slovensku a do toho vkladáme veľa na-
šej energie. návrhárom sme tak viac menej 
obaja. všetko spolu konzultujeme a ako sa 
hovorí, viac hláv, viac rozumu.

Na vašich stránkach máte množstvo 
úžasných fotografií. Je niektorá z nich 
pamätná, resp. pre vás extra výnimočná? 
Na ktoré fotenie si radi zaspomínate?
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vždy si radi zaspomíname na prvé fote-
nia, ktoré boli nielen zábavné, ale aj dosť 
vyčerpávajúce.  pýtate sa prečo vyčerpá-
vajúce? prvé fotenia sme vždy absolvovali 
v noci, aby sme vo fitku nikoho nerušili 
a  naopak. vyžadovalo si to dosť techni-
ky, nejaké svetlá, statív a pod., tak sme sa 
rozhodli, že to budeme fotiť niečo okolo 
1.  -  2. hodiny ráno. Cvičiť o takom čase 
nie je vôbec ľahké, keď je človek zvyknutý 
prevaľovať sa na druhý bok a ešte ťažšie 
bolo na druhý deň vstať do práce. ale ne-
bola to pre nás prekážka, pretože na fote-
niach bolo vždy veľa srandy a zábavy. 

Čomu ste sa vlastne venovali, kým ste 
sa stretli?
Stanley pracoval pre ministerstvo škol-
stva v oblasti vzdelávania pre dospelých, 
popritom sa realizoval v tom, čo ho naj-
viac baví, a to ako fitness tréner. patris 
bola manažérka e-shopu, kde sa jej práca 
točila okolo celého internetového obcho-
du, fotení a pod. 

Niektorí majú cvičenie ako hobby. 
Vy ním doslova žijete. Máte však ne-

jaké koníčky, ktoré nesúvisia s cviče-

ním? 
PATRIS: Samozrejme, bez toho by to 
nešlo. Milujem fotenie a všetko okolo 
toho. vlastne moja práca je moje hobby. 
Celý život som snívala o tom, že budem 
mať prácu, ktorá ma bude neskutočne 
napĺňať a ani to nebudem musieť nazývať 
„prácou“. Takže je to práca na stránke, 
na webe, na produktoch, fotenia, dizajn, 
grafika, toto všetko je to, bez čoho si ne-
viem predstaviť deň... a jasné, že aj bez 
Stanleyho. Stanley sa veľmi rád odrea-
guje pri maľovaní obrazov. ak ide o ob-
raz na mieru, je to niekedy o termínoch 
a následnom strese, ale Stanley si dokáže 
maľovanie poväčšine užiť na 99 %. 

STANLEY: Občas sa mi do „ateliéru“ 
pripletie patris s jej kritickým okom, ale 
vďaka tomu, že má vyštudovanú umelec-
kú školu, to nikdy nie je na škodu.

Ako vyzerá váš deň?
nebojte sa, nie je to len fitko, fitko, fitko. 
Ráno vstaneme, hodíme do seba raňajky 
a utekáme na tréning. po tréningu pracu-
jeme na e-shope, vybavujeme objednáv-
ky, riešime zákaznícky servis a popritom 
makáme na nových produktoch, do čoho 
spadá napríklad dizajn, materiály a ich ná-
sledne testovanie, potlač a podobne. ak 
nám ešte zostane čas, vymýšľame recepty, 
ktoré plánujeme nakrútiť, prípadne trénin-
gové videá a fotenia. 

Ako si predstavujete dokonalý roman-

tický večer?
v poslednej dobe, keď sme nesmierne 
časovo vyťažení a už dlhšiu dobu sme ne-
zažili víkend, sa najviac tešíme na večer. 
Stačí nám sa k sebe pritúliť a užívať si je-
den druhého pri dobrom filme. Samozrej-
me, keď je voľnejšie, veľmi radi chodíme 
do kina, na skvelé večere do obľúbených 
reštaurácií a v podstate je jedno, kde sme, 
hlavne, že čas trávime spolu. 



moJe 
obchodné 
centrum

nielen ženy dokážu u nás stráviť aj niekoľ-
ko hodín. naše prevádzky sú rôzneho štýlu 
a pre rôzne vekové kategórie, dokonca aj 
pre rozšírenie rôznych záľub. v našom ob-
chodnom centre nájdete viac ako 25 prevá-
dzok s módnym oblečením a doplnkami, 
posedieť si pri dobrom jedle alebo kávičke 

môžete vo viac ako desiatke reštaurácií 
a kaviarní. viac ako tridsať prevádzok v na-
šom obchodnom centre sa zaoberá všet-
kým, čo nevyhnutne potrebujete k životu. 
navyše u nás nájdete kino s modernými ki-
nosálami, 5d kino s jedinečným zážitkom, 
bowlingovú dráhu, detské centrum, fitness 

centrum pre ženy a dokonca aj nonstop 
herňu. v lete všetkých milovníkov pláží 
poteší možnosť zažiť raj uprostred pulzu-
júceho mesta.

Ešte ste u nás neboli? neváhajte, z našej 
širokej ponuky si isto vyberiete. 

oC miRaGe 
PRe kazDého

O bchodné centrum v srdci Žiliny skrýva v sebe oveľa viac ako len 
obchody. 
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naša stránka na Facebooku je plná no-
viniek a najmä súťaží. dozviete sa tu, čo 
je nové v našich prevádzkach, aké máme 
aktuálne výstavy či podujatia, kam sa ísť 
pozrieť. ak sledujete náš profil, viete, že 
každý mesiac tu okrem iného môžete vy-
hrať aj skvelé ceny. 

Február je mesiac zamilovaných, preto ani 
teraz nevynecháme súťaže o romantické zá-
žitky. Sledujte náš profil a zistite, kedy a ako 
môžete vyhrať lístky na špeciálne valentínske 
predstavenie v Mestskom divadle žilina, 
SkIpaSy do zimného strediska Snowland 
vo valčianskej doline a mnoho ďalšieho. 

Sledujte 
facebookovu stránku 

mirage 
oc žilina 
a už vám nič neunikne. 

sútazte 
s nami!

P ridajte sa k nám na Facebooku a nenechajte si ujsť súťaže o skvelé 
ceny.  

ˆ ˆ

február 2017      |      13
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febRuáRový PRoGRam 

unikátna výstava, v ktorej sa vrátime späť do čias socia-
lizmu bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE. 
vidieť budete môcť vernú kópiu obývacej izby z čias 

normalizácie, podobnú tej z kultového filmu pelíšky, dobové vý-
robky, nábytok, hračky, športové potreby a mnoho ďalšieho.
Výstavu si môžete pozrieť na -1. podlaží OC MIRAGE.

oslávte sviatok zaľúbených v OC MIRAGE a neodídete 
s prázdnou. pripravená je pre vás súťaž v zdobení medovní-
kových sŕdc o hodnotné ceny. Hlavnou výhrou je exkluzívny 

víkendový pobyt pre dve osoby v prahe, druhou cenou je romantická 
večera v štýlovej sýrsko-libanonskej reštaurácii Habibi v OC MIRAGE 
a treťou valentínsky balíček. každý si domov odnesie valentínsku fo-
tografiu. pre najmenších sú pripravené tvorivé dielne, kde si môžu 
vyrábať originálne valentínky.
Podujatie sa koná na -1. podlaží OC MIRAGE od 15.30 h.

výStava
Socializmu
24. 2. – 12. 3. 

Socialisticky 

pracovaŤ,

socialisticky Žiť!

Valentín
v OC Mirage

14. 2. ⁄ 15.30 - 18.30 h 

na -1. podlaží 
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mredzinárodná burza, kde si môžete 
aj kúpiť exotické vtáctvo, akváriové 
rybky a potreby, terárijné zvierat-

ká, krmivá a pod. vstupné 1 euro.

Burza bude na 2. podlaží vedľa predajne 
Intersport od 9.00 do 12.00 h.

milé deti, čakáme na 
vás každú sobotu 
na -1. podlaží pri zá-

bavných tvorivých dielňach.

fauna
feSt

m PoDujatí v oC miRaGe

detSKý
ProGram
tvorivé 
dielne

čítanie Juliány oľhoveJ
a michala tomaSyho

beSeda 
S mareKom mittašom

4. 2. | 11. 2. | 18. 2. | 25. 2.  

Pozývame vás na čítanie hercov Mestského divadla v žiline, 
ktorí budú prezentovať predstavenie Smith & Wesson. 
Čítanie bude v kníhkupectve Martinus.sk od 17.00 h.

Pozývame vás na besedu s Marekom Mittašom o knihe  
nevInnÝCH 15. 
Beseda bude v kníhkupectve Martinus.sk od 17.00 h.

5. 2. 

15. 2.

23. 2.

Vždy v sobotu o 15.00 h

martinuS.SK

miraGe 
očami detí
Príďte si pozrieť výstavu prác žiakov základných škôl na 

tému „nová MIRAGE“. deti ukázali svoj výtvarný talent 
a nakreslili až 378 výkresov.

Výstava je nainštalovaná na 3. podlaží OC MIRAGE.
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Na sviatok sv. Valentína sme v OC Mirage po roku opäť pripravili popoludnie, nielen pre 
všetky zamilované páry. Bude sa súťažiť v zdobení medovníkových sŕdc, každý si domov 
zadarmo odnesie valentínsku fotografiu a najmenší si môžu v tvorivých dielňach vyrobiť 
originálnu valentínku. 
ak si niekto myslí, že sviatok sv. valentína 
je novodobým výmyslom, tak vedzte, že sa 
mýli. prvú zmienku o dni sv. valentína ako 
sviatku zamilovaných nájdeme už v diele an-
glického básnika Geoffreya Chaucera, ktorý 
žil v rokoch 1343 až 1400. Od 15. storočia 
si zaľúbenci začali posielať prvé „valentínky“ 
a táto tradícia sa masovo rozšírila v 19. storo-
čí. To bol signál pre obchodníkov, ktorí prišli 
na trh s valentínskym sortimentom od vý-
myslu sveta – v hlavnej úlohe so srdcom ako 
symbolom lásky. 

v našich zemepisných šírkach bolo tra-
díciou obdarovať milovanú osobu medov-
níkovým srdcom, ktoré bude aj hlavnou 
„hviezdou“ tohtoročného valentínskeho 
popoludnia v  našom obchodnom centre. 
návštevníci sa môžu zúčastniť súťaže v zdo-
bení medovníkových sŕdc o hodnotné ceny 
- hlavnou výhrou je exkluzívny víkendový 
pobyt pre dve osoby v prahe, druhou cenou 
je romantická večera v štýlovej sýrsko-liba-
nonskej reštaurácii Habibi v OC MIRAGE 
a treťou valentínsky balíček. 

kto nenájde odvahu súťažiť, tomu 
ozdobí srdiečko podľa jeho želania pro-
fesionálna medovnikárka, žilinská rodáč-
ka, alžbeta knappová. pripravený je aj 
valentínsky fotokútik, z ktorého si každý 
odnesie na pamiatku zaľúbenú fotografiu, 
a valentínske tvorivé dielne, kde môžete 
svojim blízkym vyrobiť originálny valen-
tínsky pozdrav.  

podujatie sa uskutoční v utorok 14. feb-
ruára 2017 od 15.30 do 18.30 h na -1. pod-
laží OC MIRAGE.

Súťaž v zdobení medovníkových 
sŕdc o hodnotné ceny.

Zadarmo si odneste valentínsku fotografiu 
z nášho romantického fotokútika.

Najmenší si môžu v tvorivých 
dielňach vyrobiť originálnu 

valentínku.

Valentín
v OC Mirage

14. 2. ⁄ 15.30 - 18.30 h 

na -1. podlaží 
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Výstava
Návrat do časov 

„Made in Czechoslovakia“

24. 2. – 12. 3. 2017
OC Mirage -1. podlažie

V OC MIRAGE už onedlho 
zavládne socializmus! 
Našťastie však iba „vďaka“ 
výstave „Socialisticky pra-
covať, socialisticky žiť!“, 
ktorá skôr narodeným 
pripomenie časy pred rokom 
1989 a mladšej generácii 
priblíži ako sa žilo za sú-
druhov.

Socialisticky 
pracovaŤ,

socialisticky Žiť!

Hlavným ťahákom je verná kópia obývacej 
izby z čias normalizácie, podobná tej z kul-
tového filmu pelíšky. Medzi typickými 
exponátmi z čias socialistického Českoslo-
venska nájdu návštevníci dobové domáce 
spotrebiče, „Hi-Fi“ techniku, hračky, po-
traviny, odevy, kancelárske, školské i špor-
tové potreby, ako aj ďalšie predmety uľah-
čujúce v tej dobe varenie, pranie, žehlenie, 
upratovanie, či osobnú hygienu. 

Súčasťou expozície sú informačné ba-
nery, ktoré slovom i fotografiou približujú 
život v socializme.

výstavu si budete môcť pozrieť od 
24. februára do 12. marca 2017 na -1. pod-
laží OC MIRAGE.



n eviete, čo na seba? Stále platí, že džínsovinou nič nepoka-
zíte. k „rifliam“ sa predsa hodí čokoľvek. a v tejto zime sa 

zíde aj dobrá košeľa z rovnakého materiálu. pod ňou sa už môže 
vynímať akékoľvek tričko. To najlepšie a najkvalitnejšie oblečenie 
nájdete v predajni OvS na 1. podlaží OC MIRAGE. Okrem toho 
by ste sa mali poobzerať aj po nových teniskách... jar sa už blíži.       

Dzínsová 
kLasika

m
ó
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PánSKa
Košeľa

OVs  

29,95 €

PánSKe
tričKo

OVs  

12,95 €

dámSKe
tričKo

OVs  

7,95 €

PánSKe
rifle

OVs  

29,95 €

dámSKy
Sveter

OVs  

24,95 €

dámSKe
rifle

OVs  

19,95 €

dámSKe
teniSKy

OVs  

24,95 €

PánSKe
teniSKy

OVs  

29,95 €

12/2016t

�



v  predajni OvS kIdS na 2. podlaží OC MIRAGE nájdete to 
pravé pre svoje deti. Svetríky, sukničky a kabelky pre dievča-

tá, či mikiny, bundy a veľa ďalšieho pre chlapcov. To je len zlomok 
toho, čím môžete potešiť vaše deti. pre ne sú v obliekaní vzorom 
rodičia, tak prečo im nedopriať trošku dospeláckeho výzoru? 

ŠtýLovo 
aj PRe Deti

február 2017      |     19

chlaPčenSKá
miKina

OVs KiDs  

16,95 €

chlaPčenSKá
bunda

OVs KiDs  

29,95 €

chlaPčenSKé
toPánKy

OVs KiDs  

24,95 €

chlaPčenSKé
rifle

OVs KiDs  

19,95 €

dievčenSKé
tričKo

OVs KiDs  

9,95 €

dievčenSKý
Sveter

OVs KiDs  

12,95 €

dievčenSKá
SuKňa

OVs KiDs  

9,95 €

dievčenSKá
KabelKa

OVs KiDs  

9,95 €

d
et
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Žilka
úžasn

á

a jej kamar
áti

57. diel

Vrátiť sa po sviatkoch do školy 
nebolo pre mnohých jednodu-
ché, ale naši kamaráti sa tešili. Na 
hodine výtvarnej výchovy kreslili, 
tak ako mnoho iných detí, ako 
by mala podľa nich vyzerať nová 
časť centra MIRAGE. Ich práce 
boli vystavené v obchodnom cen-
tre aj počas januára.     

20     |  

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.

Marián a Tomáš mali o novej 
MIRAGe jasnú predstavu.

Žilka si predstavila novú 
MIRAGE plnú kvetín.

Dorka zas ako 
veľkú zmrzlináreň. 

A pre žralokov 
to bolo ozaj 
prekvapenie! 

Dorka však zabudla 
na januárové mrazy.

O pár dní sa v OC 
MIRAGE konala 
burza exotických 
zvierat.  

„Parádny 
exotický 
ostrov!“

„Fantázia! 
To chce 
párty!“ 

„Cítim sa 
ako na Mada-

gaskare.“

„Moja zlatá, 
žiadna piňakolá-
da, tu máš čaj.“

„Ten ohrievač 
hreje, až sa mu-
sím schladiť.“

„Spravme cha-
lanom radosť 
a kúpme im no-
vých kámošov 
do akvária.“

„Keď už 
túžia 
po tej

 exotike...“

„Pomóc! 
Treba 

rozmraziť 
Dorku!“
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M ilé deti, viete, čo je na februári najlepšie? Predsa fašiangy. A viete, čo 
je najlepšie na fašiangoch? KARNEVAL.  

Neváhajte a kontaktujte nás telefonicky na číslach 
0911 390 064, 041/500 3000 

alebo prostredníctvom objednávkového formulára na:
detskysvet@mirageshopping.sk

d
et

sk
ý 

sV
et

ak ste vždy túžili prezliecť sa za zvieratko, 
superhrdinu, princeznú, alebo napríklad 
za dospeláka, neváhajte a príďte k nám na 
Maškarný ples. v detskom svete sa fantázii 
medze nekladú.

Radi vás privítame v sobotu 25. februára 
o 15.30 h u nás na 4. podlaží OC MIRAGE. 
bude tu naozaj veselo. 

Stan sa hrdinom 
ci princeznou!

KARNEVAL
25. 2. 

o 15.30 h
v Detskom svete

ˇ
ˇ
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10/2016t

naMura

PostuP
všetky suroviny spolu premiešame na kompaktné cesto a vylejeme 
na plech, ktorý sme potreli maslom. dáme do rúry piecť na 180 °C. 
pripravíme si sirup z 3 l vody a kg cukru. pomaly varíme jednu 
hodinu. potom pridáme citrónovú šťavu a sirup z púštnych kvetov. 
Hotovým sirupom polejeme upečené cesto a posypeme kokosom. 
koláč nakrájame na kocky a podávame.

InGredIencIe
Semolína (250 g), kokos (250 g), cukor (500 g), biely jogurt (150 g), 
mlieko (500 ml), kypriaci prášok (1 ks), maslo (50 g), citrónová šťava 
(3 g), sirup z púštnych kvetov (3 g), cukor (1000 g).

R
ec

eP
ty

11/2016t 13/2016t

PredaJňu carPiSa náJdete 
na 1. Podlaží oc miraGe

GrIloVaný tunIak V bylInkoVeJ kruste

PostuP
pesto: Upražíme píniové oriešky. do mixéra vložíme paradajky, petržlen, 
kapary, feferónku, bazalku a olivový olej, pridáme upražené píniové 
oriešky a všetko zomelieme. Tuniak: na panvičke pripravíme omáčku z li-
metkovej šťavy (z 1/2 limetky, druhú 1/2 použijeme na dekoráciu), biele-
ho vína a olivového oleja. všetko povaríme a dochutíme soľou a čiernym 
korením. žĺtkom potrieme tuniaka a obalíme ho v nasekaných bylinkách 
zmiešaných so soľou a strúhankou. na grile z oboch strán narýchlo opečie-
me. Tuniak je mäsitá ryba, odporúčame prepiecť len jemne. Steak obalíme 
v bylinkách bez strúhanky. papriku upečieme v rúre, dáme ju do misky, 
obalíme fóliou, aby sa sparila a dala sa odstrániť šupka. Fenikel nakrájame 
najemno. papriku nakrájame, zmiešame s feniklom a  limetkovou omáč-
kou.  Tuniaka nakrájame na medailóniky a servírujeme na šalátiku z paprík 
a feniklu. dozdobíme pestom.

InGredIencIe (4 PorcIe)
Čerstvý tuniak (400 g), bylinky (koriander, bazalka, petržlenová vňať, 
pažítka), limetka (4 ks), biele víno (200 ml), vajce (1 ks), strúhanka (20 g), 
olivový  olej (50 ml), soľ, mleté čierne korenie, červená paprika (3  ks), 
fenikel (1/2 ks). pesto: sušené paradajky (100 g), oregáno (1/4 Čl), kapary 
(1  pl), feferónky (1 g), petržlenová vňať (2 g), bazalka (2 g), píniové 
oriešky (10 g), olivový olej (100 ml).



Čaro zimného vodopádu Pohľad doďaleka
v žilinskom kraji sa nachádza niekoľko 
prekrásnych vodopádov. Jeden z najkraj-
ších je v okrese Ružomberok.

Turisticky vyhľadávanými atrakciami sú 
rôzne rozhľadne. Jedna, ktorú nesmiete 
minúť, stojí na Tlstej hore pri púchove.

kam za kRásami v okoLí miRaGe
trenčIansky krajŽIlInský kraj

o bec lúčky je známou destináciou relaxu, ale aj zdravia. 
kúpele lúčky sú známe svojou blahodarnou vodou. 
Okrem kúpania však môžete spoznávať aj čarokrásnu 

prírodu v okolí. 
v strede obce, pod kostolom povýšenia Sv. kríža, sa nachá-

dza 13 metrov vysoký kaskádový vodopád lúčanky. Ukončuje 
ho malé jazierko. podobné vodopády sa väčšinou nachádzajú 
v horách a vedie k nim dlhá cesta. lučanský vodopád máte hneď 
poruke. Je unikátny aj tým, že v zime nikdy nezamŕza, a to vďaka 
teplým prameňom z kúpeľov. 

lúčanský vodopád je národnou prírodnou pamiatkou od 
roku 1974 na rozlohe 0,94 ha. boli tu nájdené vzácne paleontolo-
gické a archeologické nálezy. ako je to však so samotnými teplý-
mi prameňmi, ktoré pritekajú do tohto vodopádu? kúpele lúčky 
ležia medzi Chočskými vrchmi a liptovskou kotlinou. vyviera tu 
viacero prameňov s teplotou medzi 17 až 33 °C. Tieto pramene 
majú aj liečivé účinky a výrazne pozmenili aj tvár okolia. vďaka 
nim tu vznikli aj prírodné pamiatky lúčanské travertíny. pri ich 
vyvieraní na povrch nastávajú zmeny ako ochladenie, zmenšenie 
tlaku, či úniky plynov. Takto, aj pod vplyvom rastlín a živočíchov, 
dochádzalo k vyzrážaniu uhličitanu vápenatého z minerálnych 
vôd do mladých usadenín na povrchu. Rastlinné telá pri ich 
vzniku odumreli, ale ostali po nich dutinky, ktoré dnes dávajú 
lúčanskému travertínu jeho charakteristický vzhľad. Staršie tra-
vertíny vytvárajú plošinatú vyvýšeninu Skálie, alebo skalné steny 
na okraji obce s názvom zápoly a Skaličky. Mladšie travertíny vy-
plňujú terajšie koryto potoka lúčanka v priestore od kúpeľov po 
liptovskú Teplú, kde vytvárajú menšie skalné stupne. prírodná 
pamiatka lúčanské travertíny bola vyhlásená v roku 1975 s vý-
merou 3,7694 ha a s ochranným pásmom 3,5608 ha.

v ýchodiskovým bodom za krásnym výhľadom je obec 
dohňany len necelých 5 kilometrov od púchova. na 
rozhľadňu sa dá dostať dvoma spôsobmi – po značkova-

nej ceste alebo môžete využiť náučný chodník Tri skaly. výstup 
trvá okolo dvoch hodín (rovnaký čas je približne aj na zostup), po 
ceste sú aj strmšie časti. námaha však stojí za to. 

z rozhľadne za ideálneho počasia možno vidieť aj Malú Fatru. 
pokochať sa môžete aj pohľadom na majestátny kľak, hrebene 
Strážovských vrchov, Javorníky, či dokonca Červený kláštor. 

náučný chodník „Tri skaly“ má spolu (ako okruh) 13 km, 
vedie po spevnených cestách, je vhodný pre peších turistov ako 
aj pre cykloturistov, v zime pre bežkárov. Chodník vedie okolo 
troch skalných útvarov – lazovská skala, Čertova skala a ska-
la vieska k  drevenej rozhľadni postavenej na kopci Tlstá hora 
(651  m  n.  m.). na jej vrchole vraj v  19.  storočí stála vojenská 
rozhľadňa. nová rozhľadňa je vysoká 21,5 m, začali ju stavať v júli 
2009 a pre verejnosť bola sprístupnená 17. októbra 2009. na 
jej postavenie bolo spotrebovaných približne 60  kubíkov dreva 
a 35 m kubických betónu. Hlavné piliere tvoria nosné zdvojené 
stĺpy z guľatiny – smrekovec opadavý (červený smrek). Jej betó-
nové základy sú v hĺbke 3 m. Rozhľadňa sa smerom k vrcholu zu-
žuje a je členená na 6 poschodí. 
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panna (24. 8. až 23. 9.)

Máte sklon vracať sa do minulosti, rekapitulovať 
a porovnávať svoje plány z mladosti so súčasnou realitou. 
ak vám bude ľúto za nesplneným snom, berte to ako nový 
cieľ. Je to bláznivé? bláznom patrí svet! vyberte sa aj na 
šialenú jazdu do 5d kina na 3. podlaží, po ktorej vám 
endorfíny vdýchnu nový vietor do plachiet. 

váhy (24. 9. až 23. 10.)

práve tieto dni stavte na komunikáciu s inými. vo všetkých 
oblastiach si získate ľudí na svoju stranu. Hovoríte ako 
kniha, všetko má hlavu i pätu, váš prejav je presvedčivý. 
vášmu terajšiemu šarmu jednoducho nikto neodolá. 
zaslúžite si tú vyhliadnutú odmenu značky armani 
v predajni na 1. podlaží.

Co vás tento mesiaC 

Caká v oC miRaGe

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Ste priam alergický na poznámky na vašu adresu od 
druhých? kedy sa vezmete, kedy vás povýšia, mali by ste 
menej piť...? Trochu preháňate a hľadáte narážky aj tam, 
kde nie sú. vyberte sa s priateľmi do bowling Mirage na 
4. podlaží, kde má miesto iba radosť z hry. prídete na iné 
myšlienky.  

býk (21. 4. až 21. 5.)

prekypujete dobrou náladou, vaša polovička skôr naopak. 
buďte tomu druhému oporou a dajte mu najavo, že ste tu 
pre neho, aj keď mu nie je do reči. Čoskoro príde váš čas 
a odmena za to, že stojíte pri partnerovi. dobrý tip na to 
ako ho potešiť, je výborný koláčik a káva do práce, ktoré 
kúpite v Monarchu na 3. podlaží.  

blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Tvrdohlavo si stojíte za svojím názorom a pripomienky 
kolegov z princípu odmietate. Hviezdy ale tušia, že sa v istej 
veci budete mýliť. nehanbite sa to priznať. Sympatickým 
gestom bude, ak si to u nich vyžehlíte pozvaním na dobrý 
obed do Habibi na 3. podlaží.  

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Hviezdy si pre vás prichystali veľkú silu a vplyv, ktoré po-
cítite hlavne v kariére. Je ten správny čas, aby ste išli za 
svojím, presadili svoje projekty a plány, a vyslúžili si reš-
pekt. Horšie to môže byť v oblasti zdravia. nezabudnite 
na zásobu vitamínov z lekárne Schneider na 1. podlaží.            

kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

pokiaľ ide o investície, míňajte uvážli-
vo a šetrite. Môžu vám prísť nečakané 
výdavky, takže ak po niečom veľmi 
túžite, počkajte radšej na ďalší me-
siac. aj v potravinách môžete nakúpiť 
výhodne. v bille na -3. podlaží sú pri-
chystané akcie pre všetkých, a pre tých 
s vernostnou kartou obzvlášť.     

lev (23. 7. až 23. 8.)

Tento mesiac budete skôr premýšľavý a nostalgický, ako 
temperamentný a vášnivý. prejaví sa to v oblasti lásky, ale 
i v prístupe k práci. nebuďte z toho rozladený, takéto utl-
menie občas potrebujete, aby ste nabrali novú energiu. na-
miesto výjazdu s kamarátmi si kúpte knižku v Martinuse 
(2. podlažie) a strávte pokojný večer. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

vám sa dá ľahko vyčítať z tváre, keď vám nie je práve do 
smiechu. Ste šťastný človek, ak máte pri sebe osobu, kto-
rá vás starostlivo zbavuje smútku. Tentokrát jej to radi 
oplatíte. Strávte spolu príjemný večer pri dobrom filme 
s pukancami v ruke v Ster Century Cinemas na 3. podlaží. 

škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Máte chuť každý deň sa o seba starať a to sa vám aj darí. 
To, že vám to sekne, neujde kolegom, klientom, ani 
nadriadeným. ak ste nezadaný, je tu veľká šanca na ran-
de. ak chcete pokračovať v tomto trende, trefou do čier-
neho je návšteva predajne Gant na 1. podlaží. Je isté, že 
zaujmete svojím dobrým vkusom.  

vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Máte niekoho vo výhľade, no úspech 
nie je zaručený. ak sa vám aj nepodarí 
dotyčnú osobu upútať, nebude to ko-
niec sveta. Hovoria to aj hviezdy, nebol 
by to záväzok na celý život. Skúste ve-
novať radšej viac času sami sebe. nav-
štívte kozmetickú predajňu a poradňu 
k-beauty na 2. podlaží, kde vám „uši-
jú“ kozmetiku na mieru. 

baran (21. 3. až 20. 4.)

aj ste plný energie, aj by ste sa radi hýbali, ale nebaví vás 
cvičiť sám. vyhľadajte kolektívny šport podľa vášho gusta. 
Motivácia je zaručená! ak vám pripadá, že nemáte na cvi-
čenie do kolektívu nič pekné a funkčné na seba, je tu pre vás 
Intersport na 2. podlaží OC MIRAGE.
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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. 

Správne znenie minulej tajničky: „... po Silvestri život pestrý.“
výhercovia: Michal komzala, Jozef kišša, Erika Miženková. výhercom srdečne blahoželáme!

nájdite 10 RozDieLov na obrázkoch

v OC MIRAGE ste si mohli pozrieť jedinečnú výstavu o histórii a súčasnosti zimných športov.
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Pozývame vás 

PRoGRam 
febRuáR

Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.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.

Nájdete nás aj na Facebooku:
MULTIKINO STER CENTURY 
CINEMAS ŽILINA

26     |  

 PäťdesIat 
odtIeňoV 
teMnoty
OD 9. 2. 2017 

USa
erotický
titulky

 leGo: batMan 
Vo fIlMe
OD 9. 2. 2017  

USa
komédia, animovaný
slovenský dabing

 bodI: PsIa 
suPerstar
OD 23. 2. 2017  

USa /CHn
animovaný
slovenský dabing

 MlčanIe
OD 16. 2. 2017  

USa
historický, dráma
titulky

 t2 traInsPottInG
OD 16. 2. 2017  

GbR
dráma, komédia
titulky

 MuZZIkantI
OD 23. 2. 2017 

CzE
hudobný
originálny zvuk

 John WIck 2
OD 23. 2. 2017 

USa
thriller, akčný
titulky

 lIek na ŽIVot
OD 16. 2. 2017 

USa
thriller, horor
titulky

 PsIa duša
OD 2. 2. 2017  

USa
rodinný
titulky

 kruhy
OD 2. 2. 2017  

Svk / CzE
horor
titulky
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Nájdete nás aj na Facebooku:
MULTIKINO STER CENTURY 
CINEMAS ŽILINA



INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM CENTRE SAD ŽILINA

V OC MIRAGE ALEBO NA  WWW.CESTUJTEZADARMO.SK

S KARTOU SAD ŽILINA VYUŽITE
ZĽAVU NA NÁKUP 10-20%

CESTUJTE

ZADARMO!

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

NOVÉ
PREVÁDZKY,
KDE MOŽNO

UPLATNIŤ
ZĽAVU


