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UZite si LetO s LáZO – PLáZO

Z

ažite leto plné zábavy priamo v srdci Žiliny.
Relax nikdy nemohol byť bližšie k vám.

Lážo – Plážo – to nie je len bazén v meste a zaslúžený oddych, ale aj skvelé párty,
ktoré k letu neodmysliteľne patria. Lážo
– Plážo znamená aj tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drinky a jedlo, barbecue
gril, slnko, piesok, palmy, lehátka a najmä

osviežujúca voda, ktorú si dosýta užijete.
Kto nestihne v lete odísť z mesta, nemusí
si zúfať. Dovolenka sa začína aj u nás.
Na Lážo – Plážo vám dokonca pripravíme akúkoľvek oslavu, párty, aj rozlúčku so
slobodou na mieru.

Lážo - Plážo by hurricane
latinocadca@gmail.com
0915 676 550
www.miragebeach.sk

SALSA PárTy

každý štvrtok od 18.00 h

TemATické PárTy
každý piatok

kUbánSkA noc

Ročník / rok / číslo
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Užite si leto

Milí návštevníci
OC MiraGe!

Ponúkame vám
viac než len
nakupovanie

eti majú prázdniny a dospelí si tiež
doprajú zaslúžený
relax. Máme radi
leto a množstvo možností, ktoré so
sebou prináša. Aj počas letných mesiacov sme si pre vás pripravili množstvo akcií a atrakcií.
Slnečné dni si zaslúžia poriadnu
oslavu. Na Lážo - Plážo sa určite
nebudete nudiť. Pláž v centre mesta
doslova láka na príjemné osvieženie. V srdci Žiliny tak môžete relaxovať akoby ste boli na dovolenke.
Príjemná pláž, pohodlné ležadlá,
slnečníky, chutné farebné drinky
a pravidelné letné večerné zábavy
vám zaručia ilúziu dovolenky úplne
dokonale.
Leto by si však mali užiť predovšetkým deti. Denné tábory majú
svoje čaro. Dieťa počas dňa nazbiera množstvo zážitkov, o ktorých
vám večer porozpráva osobne. Takéto leto môžu vaše ratolesti zažiť
vďaka nášmu Detskému svetu.
Deti majú prázdniny od školských povinností. To im však nebráni
v rozvíjaní svojich umeleckých schopností. Tvorivé dielne neprerušujú svoju šnúru, pokračujeme každú sobotu ako doteraz.
Ak sa vám tento rok žiada viac exotiky, nemali by ste obísť výstavu bonsajov. Zavedie vás do tradičného Japonska. Dozviete sa
viac o pestovaní miniatúrnych stromčekov, ale aj tradičnej japonskej kaligrafii a záľube vo vodných kameňoch. Výstavu si môžete
vychutnať do 10. júla.
V auguste vás zavedieme do našej minulosti. August 1968 je nielen historický medzník, ale aj názov jedinečnej výstavy fotografií. Do
OC MIRAGE vám prinášame 40 nepublikovaných fotografií Josefa
Nového o prvých dňoch okupácie. Viac o všetkých akciách a možnostiach nájdete na stránkach nášho časopisu.

s nami
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Jún v oc mirAGe
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a zaujímavých výstav.

Už siedmykrát
sa uskutoční súťaž najsilnejších
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PríhOvOr

D

My vám želáme krásne a bezstarostné leto. Pekne si ho užite!

„Sny sa zmenili na ciele.“
rinášame vám zaujímavý rozhovor so žilinským párom Ninou
a Tomášom, autormi cestovateľského blogu nomadi.sk, ktorí
nám porozprávali o svojich početných potulkách svetom.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra
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ZAUJALO NÁS

PreZiLi sM
oSLAVoVALi Sme
Deň DeTí
ajradšej
máme, keď sa
priestormi
OC MIRAGE ozýva
detský smiech. Deň detí
bol plný radosti.
Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších a najmilovanejších. Spolu
s deťmi

N

sme oslavovali vo
veľkom štýle. Maľovali
sme s nimi, hrali sme
futbal a poriadne sa
zabávali. Maľovanie na
tvár nesmelo chýbať.
Takéto akcie máme najradšej, preto sa tešíme
na ďalší rok.

HokeJbALoVá
VeĽmoc
lovákom sa
v športoch
jednoducho
darí. A v našom meste
obzvlášť.
Slovensko je momentálne hokejbalovou veľmocou. Nedávno sme
dosiahli zlatý hetrik
na majstrovstvách

s
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sveta. Ale vedeli ste,
aké hlboké korene má
tento šport? V Žiline
má veľmi dlhú tradíciu.
O minulosti tohto
čoraz populárnejšieho
športu ste sa mohli viac
dozvedieť na výstave
v OC MIRAGE.

sMe sPOLU
V PrekráSneJ
PríroDe
a určitý čas
v OC MIRAGE vyrástla
nádherná záhrada.
Bonsaje sú miniatúrne
stromy, ktoré sa pestujú
v miskách. Keď ich však
správne nainštalujete,
vytvoria krásny prírodný výjav. Jeden
z nich ste

N

si mohli pozrieť na
vlastné oči priamo
v OC MIRAGE. Na
chvíľu sme sa cítili ako
v tradičnom Japonsku.
Pestovať bonsaje je
vlastne umenie a žiada
si poriadnu dávku
precíznosti. Výsledok
naozaj stál za to.

Ako zAcHrániť
žiVoT
iete podať prvú
pomoc? Aby
ste niekomu zachránili život, nemusíte
byť hneď profesionál.
Viliama Dobiáša väčšina
ľudí pozná vďaka jeho
knihám z lekárskeho
prostredia. Nedávno
vydal knihu 5P
– Prvá pomoc

v

pre pokročilých
poskytovateľov. Práve
o nej sa rozprávali na
besede v kníhkupectve
Martinus. Rozhovor bol
pútavý a poučný. Odkaz
besedy zostáva jasný
- Čím viac ľudí bude
vedieť prvú pomoc,
tým lepšie.
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dOmÁcNOSť

LetNé
iNšPiráCie

krášlenie vašej letnej terasy či záhrady nikdy nebolo jednoduchšie. V predajni COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE
nájdete pre svoj domov tú pravú inšpiráciu. Predĺžte si svoju letnú
dovolenku aj doma. Doplnky plné leta vám zaženú každodenné
starosti.

s

ČrePníky
v rôznych
veľkostiach

od 9,90 €

169,00 €

karafa

stôl

8,90 €

199,00 €

14,95 €

24,90 €

6,93 €

sada

4,13 €

sada

3,15 €

11,83 €

279,00 €
3,43 €

sada

4,13 €
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lete dávame prednosť ľahkým vzdušným materiálom. Sú
príjemné na dotyk a v letných horúčavách rozhodne pomôžu. V predajni Mötivi na 2. podlaží OC MIRAGE nájdete
to pravé do horúceho mesta, či na teplé noci. Svieže vzory vám
dodajú tú správnu eleganciu nech ste kdekoľvek.

v

dÁmSkA módA

´
Lahšie
akO vZDUCh

kArDiGán

MÖtIvI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: béžová, čierna.

89,99 €
krAťASy

MÖtIvI
Materiál: 97 % bavlna, 3 % elastan.
Farba: bielo-bordová.

49,99 €

TieLko

MÖtIvI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: bordová, hnedá,
tehlová.

35,99 €

noHAVice

MÖtIvI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: béžová, čierna.

oVerAL

79,99 €

MÖtIvI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: hnedá.

99,99 €
11/2017t
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ROZHOVOR

Nomádi
„Sny sa zmenili na ciele.“
Kto nepozná cestovateľský blog nomadi.sk,
určite by mal tieto stránky navštíviť. Žilinský pár Nina a Tomáš vás vezmú na exotické ostrovy, Nový Zéland, či na cestu po
Japonsku. Začali veľmi jednoducho: prestali mať výhovorky a išli za svojimi snami.

jÚl / aUGUst 2017
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ROZHOVOR

Kedy a prečo ste sa rozhodli odcestovať
zo Slovenska?
Bolo to v roku 2014, potom ako sme si
požiadali o Working Holiday víza na Nový
Zéland. Čiastočne nám to vyšlo, a tak sme
sa rozhodli ísť. Nový Zéland bol náš cestovateľský sen a bola to príležitosť si ho splniť. Tam to však neskončilo, sny sa zmenili
na ciele a za tými si ideme. Dnes vieme, že
dokážeme dosiahnuť takmer čokoľvek, čo
si zaumienime. Bolo to najlepšie rozhodnutie nášho života. Opustili sme svoju
komfortnú zónu a veľa toho zažili.
Keď ste sa rozhodli cestovať, vedeli ste,
že založíte aj vlastný blog?
Síce sme o tejto možnosti hovorili, ale
bolo to len v teoretickej rovine. Chceli
sme len cestovať a navyše bol na Novom
Zélande celkom problém s kvalitným
internetovým pripojením, takže sme to
nijako neriešili. Založiť blog sme sa rozhodli, až keď sme po dlhšom čase opäť
prišli na Slovensko. Mali sme skúsenosti
z krajín, ktoré sme na žiadnom inom ces10

|

tovateľskom webe nenašli a vedeli sme, že
by mohli pomôcť mnohým ľuďom. A tak
vznikol blog Nomádi.sk.
Prečo ste si ako prvý vybrali práve
Nový Zéland?
Je to nádherná krajina. Príroda je tam
úchvatná a všetko, čo sme o krajine v tom
čase čítali, alebo o nej počuli, bolo len pozitívne. Chceli sme to teda zažiť na vlastnej koži. Navyše bola tu možnosť získať
Working Holiday víza, stráviť tam minimálne rok a na cestovanie si zarobiť. To je
ideálna kombinácia.
Čím vás prekvapil v pozitívnom aj negatívnom zmysle?
Zamilovali sme si práve spomínanú prírodu. Ľadovce, hory, čisté rieky a jazerá,
ale aj krásne pláže. Úžasné bolo, že tam
nežije nič jedovaté či život ohrozujúce.
Našli sme tam množstvo prírodných kontrastov. Je tam veľa národných parkov,
avšak pomimo sú len oplotené súkromné
pozemky s ovcami a kravami, takže ísť len

tak na prechádzku do prírody bolo niekedy ťažšie, ako by sa mohlo zdať. Sklamalo
nás, že aj keď sa snažia pôsobiť ako veľmi
ekologická krajina, nie je to veľmi tak. Novozélandské domy nie sú zateplené, okná
sú len jednovrstvové a vykurujú ich klimatizáciou. Chvíľku nám tiež trvalo zvyknúť si na ostrovné počasie. U nás máme
bláznivé počasie v apríli, tam je však po
celý rok.
Potom ste sa vybrali po ostrovoch v tichomorí. Ktorý vás ohúril najviac?
Je ťažké si vybrať. Každý je totiž iný. Najviac spomíname na Tongu a Vanuatu.
Tonga bola úžasná vďaka veľrybám, s ktorými sme šnorchlovali. Je to neskutočný
pocit plávať v oceáne vedľa 10-metrového
vráskavca. Aj pláže tam boli dokonalé –
čistá voda, biely piesok a hlavne žiadni
ľudia. Vanuatu bol dosť kultúrny a civilizačný šok. Navyše sa nám podarilo vyliezť
na sopku s lávovým jazerom, ktoré vyzeralo ako brána do pekla. Bol to ohromný
zážitok.

Momentálne ste v Japonsku. Strávite
tam aj leto?
Vyzerá to tak, že áno. Pracujeme tu pre
outdoorovú spoločnosť, ktorá robí rafting a kaňoning, takže nás asi čaká dosť
adrenalínové leto.
Keby chcel niekto cestovať po svete,
napríklad ako vy, čo by ste mu na začiatok odporúčali?
Dôležité je odhodlať sa a urobiť prvý krok.
Veľa ľudí má cestovateľské sny, ktoré však
stroskotajú na nerozhodnosti alebo strachu. Každý hovorí „aj ja by som cestoval,
ale...“ a tu je množstvo výhovoriek. Dôvodov prečo začať cestovať je však oveľa viac.
Sny si treba plniť a ak je niekoho snom cestovanie po svete, nemal by sa báť. Je to aj
o prioritách. My svoj voľný čas, energiu aj
peniaze investujeme práve do cestovania.
Nevlastníme síce byty ani autá a vlastne
nič, čo by malo veľkú hodnotu, ale zážitky,
ktoré máme, sú na nezaplatenie. A to je niečo, na čo budeme celý život spomínať a čo
nám nikto nikdy nevezme.

Medzi jednotlivými cestami ste doma.
Ako trávite čas tu?
Odkedy sme začali cestovať, tak sa nám
domov podarilo dostať len raz na približne 4 mesiace. Čas sme sa snažili vyplniť
vecami a aktivitami, ktoré nám v zahraničí najviac chýbali. Stretávali sme sa
s rodinou a priateľmi a ako folkloristi
sme si nemohli nechať ujsť ani niektoré
folklórne festivaly. Keďže sme milovníci
prírody, tak sme nevynechali ani Nízke
či Vysoké Tatry. A bol to tiež čas, keď
sme rozbehli náš blog a naplánovali cestu do Japonska.
Už viete, kam vyrazíte potom?
To je ťažká otázka. Možností je vždy
toľko, že máme problém si vybrať. Momentálne sa rozhodujeme medzi Slovenskom, juhovýchodnou Áziou a Havajom.
Na zimu však zrejme prídeme späť do Japonska. Snehové podmienky sú tu bezkonkurenčné. Zažili sme tu tú najlepšiu
lyžovačku a chceme ju zažiť znova.

takže uvažujete, že by ste preliezli
krížom-krážom aj Slovensko?
Určite to máme v pláne. Nie je správne precestovať svet, a pritom nepoznať
vlastnú krajinu. Slovensko má veľa čo
ponúknuť a my by sme to chceli ľuďom
predstaviť aj na svojom blogu.
Ako ste sa vlastne spoznali?
Obaja sme boli členmi folklórneho súboru Stavbár v Žiline. Folklór ľudí spája,
a to bol aj náš prípad.
tvoríte cestovateľský pár. Nemáte
občas ponorku?
Ani nie. Pred odchodom na Nový Zéland sme sa toho celkom obávali. Predsalen spolu trávime 24 hodín denne, 7 dní
v týždni, a to nie každý pár zvládne. Cestovanie vo dvojici nám však vyhovuje,
poznáme sa dlho a dokážeme robiť kompromisy. Sú navyše situácie, keď máme
len jeden druhého, a vtedy nie je čas na
hádky a ponorku.

jÚl / aUGUst 2017
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hUrá
Na PLáZ!
ˆ

dÁmSkA módA

ilujeme tieto slová. Žiadne starosti, relax a sloboda. Aby
ste si pobyt na pláži spríjemnili čo najviac, potrebujete tú
správnu výbavu. Plážové tašky z predajne Carpisa, ktorú nájdete
v OC MIRAGE na 1. podlaží, vám k praktickosti dodajú aj šmrnc.
Nezabudnite ani na krásne pareá, kozmetické kufríky a cestovné
kufre.

M

kozmeTické kUfríky

CARPISA
Materiál: plast.
Farba: tyrkysová, strieborná,
biela, žltá, červená.

15,99 €

PLážoVá
A kozmeTická TAškA

CARPISA
Materiál: textil.
Farba: modrá, biela.

PAreA

29,99 €

CARPISA

KOZMETICKÁ TAška

12,99 €

Materiál: polyester.
Veľkosť: S
Farba: modrá, žltá, biela.

10,99 €
kUfre

CARPISA
Materiál: polykarbonát.
Veľkosť: S / M / L
Farba: modrá, biela,
kovová, čierna.

99,99 — 119,99 €
PLážoVá TAškA

CARPISA
Materiál: textil.
Farba: modrá, biela.

29,99 €
12
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príď dať pusu

boZ kostene
3. - 9. 7. 2017
1 bozk = 1 €
pre Včasnú intervenciu Žilina
2. podlažie OC MIRAGE
Pri príležitosti medzinárodného dňa bozkov 6. 7. nájdete v K-beauty
101 špeciálnu Bozkostenu. Ak si zakúpite produkty na pery, na ktoré je
v tomto období 20% zľava a dáte „pusu“ Bozkostene, K-beauty 101 za
váš odtlačok venuje 1 € Včasnej intervencii Žilina. Včasná intervencia
poskytuje podporu, pomoc a odborné služby rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Príďte bozkom podporiť dobrú vec :*

módA

LetNé výPreDaje

14
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aj Pre Deti

12/2016t
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detSkÁ módA

´
ZLavy

a rok deti určite vyrástli zo svojho oblečenia. Nové letné oblečenie vás však nemusí vyjsť tak draho, ako si myslíte. Príďte
počas letných mesiacov do predajne OVS KIDS na 2. podlažie
OC MIRAGE a presvedčte sa sami. Letné zľavy na krásne detské
oblečenie vás určite potešia.

Z

|
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ZAUJALO NÁS

�
UZite si LetO
s NaMi!
Z

ostali ste trčať v meste? Letný relax kvôli tomu vôbec nemusí skončiť.
V OC MIRAGE vám počas prázdnin ponúkame viac než len nakupovanie.

Aby ste deťom spríjemnili dni bez školy,
máte možnosť využiť letné tábory v Detskom svete. Denné tábory sú skvelé v tom,
že večer vám deti môžu samy porozprávať,
čo cez deň zažili. U nás je pre ne pripravený
skvelý program, pri ktorom sa rozhodne nudiť nebudú. Ešte dlho v škole budú o zážitkoch rozprávať svojim spolužiakom.
Ak sa však nepodarilo dostať sa von z mesta práve vám, nemusíte si zúfať. Lážo – Plážo
v OC MIRAGE je otvorené a priam láka na
pokojný oddych. Čo na tom, že nie ste na

dovolenke? Voľný čas si môžete správne užiť
aj v srdci Žiliny.
Tí, ktorí odchádzajú na dovolenku, by
k nám mali zavítať tiež. Už máte všetko potrebné? Plavky, letné oblečenie, klobúky,
šľapky, kufre, plážové tašky, dobrá kniha,
opaľovacie krémy,... Z dlhého zoznamu nemusíte byť nervózni. Všetko potrebné nájdete pod jednou strechou v OC MIRAGE.
Nakupovanie je v týchto horúčavách
únavné. Doprajte si letný drink na našich terasách. Spojte príjemné s užitočným. V lete

vám nakupovanie u nás nespôsobí ani prievan v peňaženke. Letné výpredaje budú aj
toto leto!
Kým v júli väčšinou myslíme na príjemný
oddych, koniec augusta so sebou prinesie
množstvo povinností. Deti sa budú musieť
chystať do školy. Ruksaky, oblečenie a školské potreby nakúpite v OC MIRAGE aj
počas leta.
Ale dovtedy je ešte pomerne ďaleko. Užívajte si leto a voľný čas. Uvidíme sa s drinkom v ruke pri bazéne na Lážo – Plážo.

www.mirageshopping.sk
jÚl / aUGUst 2017
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PROgRAm

júLOvý PrOGraM PO

bonSAJ

do 10. 7.

menie tvorené prírodou. Vychutnajte si posledné dni
výstavy, kde vám príroda predstavila jedno zo svojich
umení. Vidieť môžete nádherné bonsaje, ktoré ulahodia vášmu oku, rôzne misky, náradie,....
výstava je nainštalovaná na -1. podlaží.

U
Deň bozkoV

3.
–
9.
7.
S k-beAUTy101
rdečne vás pozývame zapojiť sa do charitatívneho
podujatia pre neziskovú organizáciu Včasná intervencia, ktorej svojím bozkom na „bozkostenu“ s prípravkami K-BEAUTy101 venujete 1euro.
Bozkostena bude umiestnená v predajni K-BEAUty101
na 2. podlaží OC MIRAGE.

s

fAUnA feST 2. 7.
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
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ODUjatí v OC MiraGe

Lážo – PLážo
by HUricAne
rdečne vás pozývame na množstvo zábavy pri bazéne priamo v srdci Žiliny. Lážo – Plážo však nie je len bazén v meste,
čakajú vás aj skvelé párty, ktoré k letu neodmysliteľne patria.
Tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drinky a jedlo, barbecue gril,
slnko, piesok, palmy, lehátka a najmä osviežujúca voda, ktorú si dosýta užijete. Dovolenka sa začína aj u nás.
Lážo – Plážo sa nachádza na 2. podlaží OC MIRAGE.

s

SalSa párty
každý štvrtok
od 18.00 h

tematické
párty

každý piatok

TVoriVé DieLne
ilé deti, čakáme na vás každú sobotu
vždy
na -1. podlaží pri zábavných letných v sobotu
o 15.0
tvorivých dielňach.
0h

M

1. 7. | 8. 7. | 15. 7. | 22. 7. | 29. 7.
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PROgRAm

aUGUstOvý PrOGraM P

„

AUGUST
“
1968
8. – 28. 8.
edinečná výstava fotografií Josefa Nového z „Augusta
1968“. Prinášame vám doteraz nepublikovanú sériu
40 fotografií, ktoré zachytávajú prvé dni okupácie
Československa vojskami „spriatelených krajín“ v auguste
1968 v Žiline.
výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží.

j
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n
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a
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o
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fotogra

PoHár SLoVAnoV 5. 8.
ozývame vás na siedmy ročník súťaže o najsilnejšieho
muža slovanských zemí. Súťaž začne pred OC MIRAGE
a finálové disciplíny, ako dvíhanie 135-kilogramovej klady a mŕtve ťahy s osobným automobilom, sa odohrajú vo vnútri
OC MIRAGE.
Súťaž sa uskutoční pred OC MIRAGE.

P
22 |

PODUjatí v OC MiraGe

Lážo – PLážo
by HUricAne
rdečne vás pozývame na množstvo zábavy pri bazéne priamo v srdci Žiliny. Lážo – Plážo však nie je len bazén v meste,
čakajú vás aj skvelé párty, ktoré k letu neodmysliteľne patria.
Tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drinky a jedlo, barbecue gril,
slnko, piesok, palmy, lehátka a najmä osviežujúca voda, ktorú si dosýta užijete. Dovolenka sa začína aj u nás.
Lážo – Plážo sa nachádza na 2. podlaží OC MIRAGE.

s

SalSa párty
každý štvrtok
od 18.00 h

tematické
párty

každý piatok

TVoriVé DieLne
ilé deti, čakáme na vás každú sobotu
na -1. podlaží pri zábavných letných
vždy
tvorivých dielňach.
v sobo
o 15.0 tu
0h

M

5. 8. | 12. 8. | 19. 8. | 26. 8.
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ZAUJALO NÁS

pohár
Slovanov
Sa po roku opäť
vracia do Žiliny!

U

ž siedmy rok sa stretnú najsilnejší muži slovanských zemí na známom
mieste. V meste Žilina sa o tento titul „pobijú“ pozvaní pretekári
v náročných disciplínach ako dvíhanie osobného automobilu či ťažkej
oceľovej klady nad hlavu!

Zakladateľom tejto jedinečnej a jedinej akcie
na svete je viceprezident Slovenskej asociácie
silných mužov, ktorá je hlavným organizátorom podujatia, Milan Gabrhel. Na regulárnosť podujatia bude dohliadať medzinárodný
rozhodca Pavol Guga.
Iba raz sa stalo, a to v minulom roku, že
tento pohár mal rovnakého víťaza. Od jeho
založenia v roku 2009 (víťaz Ján šalata) sa
z prestížnej trofeje radoval vždy niekto iný.
Konstantin Iljin z Ukrajiny ale dokázal toto
ťažké zápolenie vyhrať dvakrát a to v roku
2011 a 2016. Doposiaľ jediným Slovákom,
ktorý získal pohár, bol Braňo Golier v roku
2010. Pevne veríme, že to zmení tento rok

najsilnejší Slovák Igor Petrík a dokáže vybojovať trofej, ktorá mu ešte v zbierke chýba.
Podujatie organizujeme 5. augusta pred
obchodným centrom MIRAGE. Finálové
disciplíny, ako dvíhanie 135-kilogramovej
klady a mŕtve ťahy s osobným automobilom,
sa odohrajú vo vnútri v OC MIRAGE. Možno práve tieto disciplíny rozhodnú o víťazovi
o Pohár Slovanov v roku 2017! Opäť prídu tí
najsilnejší zo slovanských krajín ako Poľsko,
Česká republika, Ukrajina, Bielorusko, Srbsko, Slovinsko či Bulharsko. Nebudú chýbať
ani domáci pretekári ako spomenutý Igor
Petrík, ktorý je už štyri roky po sebe najsilnejším Slovákom.

5. 8. 2017 pred o

24 |

Ak chcete vedieť, kto zvíťazí, príďte sa
pozrieť v sobotu 5. augusta na Hlinkovo námestie pred OC MIRAGE. Budú sa na vás
tešiť tí najsilnejší Slovania!

galéria víťazov
pohár Slovanov
2009 - ján Šalata CZ
2010 - branislav Golier SR
2011 - konstantin Iljin UA
2012 - krzysztof radzikowski PL
2013 - Mateusz baron PL
2014 - Matjaž belšak SLO
2015 - janusz kulaga PL
2016 - konstantin Iljin UA

c mirage
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ZAUJALO NÁS
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d 8. do 28. augusta bude na -1. podlaží nainštalovaná jedinečná
výstava doposiaľ nikde nepublikovaných veľkoformátových
čiernobielych fotografií pod názvom: August 1968 fotoaparátom
Josefa Nového.

Tento jedinečný obrazový dokument
z vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Žiliny,
vytvoril Josef Nový, v tej dobe 30-ročný,
amatérsky fotograf.
z autorových spomienok :
„21. august 1968 bol pekný letný a slnečný deň v strede týždňa. Bol som v práci
na starom letisku Brezový Majer na Vlčincoch. Po informácii, že sa deje niečo
mimoriadne, som išiel do mesta. Smerom
od Vrútok prichádzali vojenské tanky až
do centra mesta. Pretože som stále pri sebe
nosil malý kinofilmový fotoaparát Werru,
začal som fotografovať. Vo fotoaparáte som
mal zvyšok čiernobieleho filmu ORWO.
V meste bolo veľa ľudí, ktorí obliehali

prechádzajúce tanky. Tanky smerovali cez
terajšie ulice Predmestská, Veľká okružná
a smerom na Antona Bernoláka. Sprievod
tankov dorazil aj na terajšie Mariánske námestie. Deti boli zvedavé, obzerali veľké
pásové vozidlá z bezpečnej vzdialenosti.

aké sa odohrali napríklad v Bratislave alebo v Prahe.

Na druhý deň niektoré odvážnejšie deti
vystúpili aj priamo na stojace tanky. Starší obyvatelia sa na tento sprievod pozerali
iným pohľadom ako deti. Mnohí s odporom a so strachom z toho, čo bude ďalej...

Súbor fotografií, ktorý Josef Nový nafotil pred takmer päťdesiatimi rokmi,
nebol doposiaľ knižne publikovaný ani
vystavovaný.

Zábery vojakov sediacich na tankoch
som fotografoval na druhý deň 22. augusta 1968. Žilinská invázia v centre mesta sa
našťastie zaobišla bez väčších incidentov,

Negatívy z roku 1968 som mal dlhé
roky v pivnici, kde boli bezpečne ukryté vo
vnútri starej hadice od vysávača.“

Autorovi nemožno uprieť veľkú dávku
odvahy pri fotografovaní tejto udalosti,
vzhľadom na vtedajší vládny režim. Zábery
tak možno nazvať trezorovými, pretože ich
nebolo možné zverejniť.

„Negatívy z roku 1968 som mal dlhé roky
v pivnici, kde boli bezpečne ukryté vo vnútri
starej hadice od vysávača.“
26 |

Josef Nový je rodákom z Čiech a do Žiliny
sa prisťahoval v roku 1960. Fotografoval
od roku 1953 a tejto záľube sa venuje
dodnes. Okrem fotografovania si sám
doma v tmavej komore (kúpeľňa) spracovával nafotený materiál - od vyvolávania
filmu až po výslednú papierovú fotografiu. Fotografoval na kinofilmový formát,
ale aj väčší formát 6×6. V roku 2005 prešiel na digitálnu fotografiu.
Do jeho tvorby patria, ako u každého
fotografa, tradičné rodinné fotografie, svadby priateľov a známych. Jeho
tvorbu obohacuje rozsiahly súbor dokumentárnej fotografie Žiliny, hlavne
„rozkopávky“ - búranie starých domov
a rekonštrukcie námestí, či letecké zábery Žiliny a okolia.
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ŠOKOJÚCE

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
už od 3 dní

Ý
ENERGETICK
Ž AJ PRE
CERTIFIKÁT U
DNÚ CENU
BYT ZA VÝHO
s DPH

79 EUR

Povinný energetický
certiﬁkát nehnuteľnosti
vybavíme za vás.
www.sse.sk/certiﬁkat

LED ŽIAROVKY
ŠTANDARD MODERNEJ DOMÁCNOSTI
Ako dlho vám vydržala posledná žiarovka? Ak by sme si mali tipnúť, bol to necelý
rok. S novou generáciou LED žiaroviek od SSE si užijete kvalitné svetlo až 35 rokov
a ešte aj ušetríte!
NIE JE ŽIAROVKA AKO ŽIAROVKA
Klasická 40 W žiarovka má životnosť len 1 000 hodín, čo je
pri bežnom svietení (3 hodiny denne) menej ako 11 mesiacov.
Potom príde opäť cesta do elektra, výmena a nakoniec vyšší
účet za elektrinu. Aby vlákno v žiarovke svietilo, musí sa
zahriať – preto sa žiarovky po chvíli nemôžeme dotknúť.
Zahrievanie si vyžaduje veľký elektrický výkon a tenký
kov časom úplne roztaví.
Moderné LED žiarovky fungujú na inom princípe. Svetlo vzniká
pri prechode elektrického prúdu vo vnútri diódy, ktorých je
v žiarovke hneď niekoľko. Povrch zostáva studený a svetla je
stále dostatok.
Skutočnou výhodou LED svietenia je však úspora energie.
Na rovnakú svietivosť spotrebuje taká žiarovka desatinu
výkonu, čiže namiesto 40 W jej stačia len 4 W.

NOVÁ GENERÁCIA LED ŽIAROVIEK,
V ČOM SÚ INÉ?
Pri rozhodovaní o kúpe LED žiaroviek zvážte, po akom type
siahnete. Lacnejšie modely môžu vydržať menej alebo svietiť
slabšie a návratnosť investície sa zvýši. Ak LED-ky, tak stavte
na odborníkmi odporúčanú najnovšiu generáciu LED žiaroviek.
Prečítajte si na www.sse.sk/LED o patentovanej kryštálovej
technológii LED od SSE, ktorá rozptýli svetlo v uhle 360
stupňov a zabezpečí tak dokonalé osvetlenie miestnosti. Keď
vymeníte všetky žiarovky v domácnosti za moderné, môžete
tak ušetriť až 90 % celkového účtu za elektrinu.
Návratnosť investície pre celú domácnosť je iba 9 mesiacov
a šetrné LED-ky si môžete užívať celých 40 000 hodín, teda
približne 35 rokov!

ná
úžas

kOmikS

Žilka
maráti
a jej ka

62. diel

Konečne prišli horúce dni a s nimi
sa otvorilo Lážo - plážo.

Žilka Preto Začala
záchrannú akciu!

„Cítim sa
ako na dovolenke.“

„Si v poriadku?“

Deti, ako ste prežili jún? Naši kamaráti si začali naplno užívať leto.
Teda, chceli by si… Samozrejme si
ešte museli pred prázdninami uzavrieť všetky známky v škole. To
je dôvod, prečo sa Žilka nestala
plavčíčkou a Dorka nespravila
hokejbalovú trénerskú kariéru.
„Dám si
pár dĺžok
v bazéne.”“

„Pravdaže,
veď som
ryba!“

Po chvíli…
„Počuj, Tomáš dlho
nevyšiel
z vody!“

V júni sa konala v OC MIRAGE
hokejbalová výstava.

„Dosť bolo
hier, choďte
sa učiť!“

„Áno, pani
Žilková…“

„Takže,
decká, naša
taktika je
takáto…”

V jojcafe však sedeli aj mamy
našich kamarátov.

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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T

detSký SVet

Cez deň zážitky, večer oddych s rodičmi
akto vyzerajú denné detské tábory. Majú svoje čaro.

V Detskom svete na 4. podlaží OC MIRAGE
môžu deti zažiť neopakovateľné leto. Počas
dňa na ne čakajú úžasné zážitky. Denný tábor
vás od dieťaťa neodlúči na dlhú dobu. Deti sa
cez deň vybláznia a večer vás môžu zasypať
rozprávaním o svojich zážitkoch.
Naše tábory sú od pondelka do piatku.
Dieťa môžete napríklad zapísať aj na jeden
deň. Ale, pozor! Tábor je kapacitne obmedzený, preto sa nahláste vopred. Aby sa deti
mohli zúčastniť, musia mať viac ako 5 rokov.
Tešíme sa spolu s nimi na nové letné
zážitky!

Bližšie informácie vám radi
poskytneme priamo v Detskom
svete, na čísle 0911 390 064
alebo e-mailom na
detskysvet@mirageshopping.sk

PriHLáškA – Denný Tábor
DeTSkéHo SVeTA
Meno a prIezVIsko

...........................................................
dátUM narodenIa

...........................................................
terMín pobytU

...........................................................
Meno a prIezVIsko rodIča

...........................................................
tel. kontakt
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RecePty

MeNU

freeke
postUp
Zelenú pšenicu viackrát premyjeme v studenej vode a necháme
odkvapkať. Do hrnca si dáme variť mäso, pridáme všetky koreniny,
cibuľu, celú škoricu, bobkový list a všetko spolu varíme domäkka. Po
uvarení mäso vyberieme a vývar precedíme. Do druhého hrnca si dáme
arabské maslo, nakrájanú cibuľu a orestujeme. Pridáme odkvapkanú
pšenicu a necháme ešte restovať. Pridáme vývar z mäsa a varíme
domäkka. Potom spolu zmiešame uvarenú pšenicu, pridáme hrášok,
mäso a chvíľu povaríme. Do misky na šalát naložíme zmes aj s mäsom
a utlačíme. Opatrne vyklopíme do hlbokého taniera, pridáme mandle
a podávame s jogurtom.

postUp
Lososa, šalotku a cesnak nakrájame na jemné kocky. Pridáme horčicu, majonézu, kapary, nasekaný kôpor a koriander, citrónovú šťavu,
olivový olej, premiešame a dochutíme soľou a korením. Servírujeme
na opečenom toaste, ktorý pokvapkáme olivovým olejom a navrch
položíme opečenú krevetu. Dozdobíme čerstvou zeleninou. Pre extra
zážitok vylepšíme chuť troškou koňaku, prípadne nahradíme lososa
jednou tretinou údenej ryby.

InGredIencIe
Jahňacie stehno s kosťou (1000 g), čierne korenie mleté (1 ČL),
kardamón celý (1 ČL), klinčeky (1 ČL), kamún (arabské korenie,
1 ČL), škorica celá (1 ks), bobkový list (5 ks), cibuľa (4 ks), soľ (1 ČL),
zelená pšenica (1000 g), arabské maslo (4 ČL), mix arabského korenia
(1 ČL), mrazený hrášok (200 g), pražené mandle (150 g).

InGredIencIe (4 porcIe)
Čerstvý losos (200 g), toast (4 ks), tigrie krevety (4 ks), šalotka,
cesnak, uhorka, cherry paradajky, dijonská horčica, majonéza, kapary,
citrónová šťava, extra panenský olivový olej, čerstvý kôpor, vňať
koriandra, čierne mleté korenie, soľ.

11/2016t

13/2016t

tartar z lososa s kreVetaMI

09/2016t

PreDAJňU cArPiSA náJDeTe
nA 1. PoDLAží oc mirAGe

kAm ZA
kRÁSAmi

kaM Za krásaMi v OkOLí MiraGe
ŽIlInskÝ kraj

trenčIansky kraj

Prírodné kúpanie je najlepšie

vodné nádrže stvorené pre relax

Žilinskom kraji máme hneď niekoľko miest, kde sa dá príjemne okúpať. Niektoré sú však na vlastné riziko a nemusia spĺňať
hygienické normy.
Liptovská Mara – objemovo najväčšia vodná nádrž na Slovensku.
Hoci je Mara hlboká, môžete sa tu dosýta vyšantiť napríklad pri rôznych vodných športoch. Ubytovanie v okolí je dostupné, hneď vedľa
pláže sa nachádza aj autocamping. A výhľadu na Tatry sa len tak niečo
nevyrovná. Ak vás omrzí voda, príroda v okolí má čo ponúknuť. Dokonca je v blízkosti aj archeoskanzen a aquaparky.
Oravská priehrada – vodná elektráreň. Možno to neznie ako úžasné
letovisko, ale opak je pravdou. Plavba loďou je vždy krásny zážitok. Navyše sa môžete zastaviť na Slanickom ostrove, kde sa nachádzajú stále
expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Už ste niekedy
boli v galérii, ktorá je na ostrove? V okolí priehrady je viacero letovísk
a nájdete tu aj ranč.
Šútovo – kúpanie na vlastné riziko. Kto jazdí na východ, v lete si môže
spríjemniť cestu aj zastávkou v šútove. štrkovisko sa zmenilo na prírodné kúpanie. Voda je tu čistá, ale stále je to na vlastné riziko. Môžete
spojiť príjemný oddych s trochou fyzickej námahy. V šútove sa nachádza krásny vodopád. Túra rozhodne nie je náročná, ale čerešničkou na
výlete môže byť práve prírodné kúpanie.
Liptovský Ján – prírodná wellness kaďa. Termálny prameň vám osvieži telo aj ducha. Dve jazierka pri liečivom prameni vás v lete trochu
schladia (majú príjemných 20 stupňov), ale majú aj blahodarné účinky.
Ochladiť sa môžete napríklad aj v blízkom potoku.

elená voda – ubytovanie priamo v areáli. Zelená voda
je obľúbenou destináciou na Slovensku. Areál je ľahko
dostupný a ani v jeho okolí sa nudiť nebudete. Okrem
príjemného kúpania je tu každý rok množstvo hudobných akcií.
K dispozícii sú ihriská na tenis, volejbal (beach voleyball), futbal.
Areál ponúka minigolf, windsurfing, kajaking, alebo si môžete požičať vodný bicykel či čln a relaxovať plavbou po vodnej nádrži.
Príjemným zážitkom môže byť i jazda na koni. Najmenší sa zabavia na preliezačkách a kolotočoch.
Nosice – vodná elektráreň. Bývalá Priehrada mládeže však okrem
elektriny ponúka aj príjemný relax. Sú tu pomerne bohaté možnosti
ako tráviť čas - kúpanie, rybolov, surfovanie, plachtenie a člnkovanie.
Môžete sa vybrať aj do krásnej prírody v okolí. Nachádza sa tu aj náučný chodník. V tesnej blízkosti sú kúpele Nimnica s liečivou vodou.
Prameň našli práve pri budovaní priehrady.
Stará Myjava – vodná nádrž na kopaniciach. Pri tejto vodnej nádrži je viacero možností ubytovania. V lete sú tu časté detské tábory.
Lokalita ponúka množstvo rekreačných aktivít - kúpanie, plážový
voleyball, člnkovanie, rybolov. V okolí sa môžete vybrať na turistiku
alebo cykloturistiku. V lete je najznámejšou akciou Folklórny festival
Myjava.

Nelákajú vás klasické bazény a kúpaliská?
Alebo vám nevyhovuje voda v nich? Skúste zájsť do prírody...

v

Aj Trenčiansky kraj ponúka viacero možností, kde si užiť prírodné kúpanie.

Z
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Pri nesúlade s partnerom sa teraz vyhnite unáhleným záverom alebo rozhodnutiam. Vzájomné debaty takisto
radšej o pár dní odložte. Nevyhýbajte sa vrúcnej rade dobrého priateľa.
Oplatí sa nad ňou zamyslieť. Na uvoľnenie mysle si prečítajte dobrú knihu
z kníhkupectva Martinus na 2. podlaží.

horoskop
� vás teNtO MesiaC
CO
�
Caká
v OC MiraGe

?

Od niekoho blízkeho dostanete kamarátsku radu, ktorá sa týka vášho
vystupovania. Dozviete sa ako pôsobíte na okolie a možno vám dôjde,
ak niekde robíte chybu. Vezmite si tú
radu k srdcu, bude sa vám ľahšie žiť.
Nezabúdajte na pestrú a vyváženú
stravu. Navštívte Billu na -3. podlaží
a doplňte si chladničku.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Ak sa necítite psychicky v pohode, bude to prepracovanosťou, ktorú možno vy sami nevnímate. Na začiatku
pracovného týždňa si vytvorte harmonogram úloh. Ak
je to možné, natiahnite si obedňajšiu prestávku a vychutnajte si dobré jedlo ako cez víkend. Napríklad na terase
v Habibi na 3. podlaží.

Už ste to párkrát zažili a netúžite to opakovať. V pondelok začnete pracovať na plný plyn, hoci vám na krk nedýchajú žiadne termíny. Chcete bez meškania zapracovať na
nových úlohách, aby ste koncom týždňa nefinišovali ako
o život. Bude sa vám dariť. Koncom týždňa však spomaľte
a pozrite si nový film v Ster Century Cinemas na 3. podlaží.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)
Priaznivo postavené planéty podporia všetky vaše
činnosti, či už na pracovisku alebo v súkromí. Čím viac
bude všetko klapať, tým viac získate elánu do ďalších
aktivít. Po práci si užívajte životné radosti! Zájdite na
Lážo - Plážo (1. podlažie) a vychutnajte si dovolenkovú
atmosféru.

ˆ

Niekto vám chce lichotiť za každú cenu, až vás to môže
privádzať do rozpakov. Komplimenty si za normálnych
okolností užívate, ale čo je moc, to je moc. šípite správne, že úmysly tejto osoby nie sú nezištné. To správne
uvoľnenie nájdete na kúpalisku. Vyberte si nové plavky
sezóny v predajni Gatta na 2. podlaží.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Aj vás už chytá dovolenková nálada. Zíďte sa s rodinou
alebo s partiou kamarátov a preberte spolu plány na leto.
Možno si naplánujete spoločný výlet alebo vás inšpirujú
k nejakým zaujímavým aktivitám. Poseďte si napríklad
v príjemnom prostredí terasy John Coffee na 3. podlaží.

Náplň voľného času si zvolíte podľa toho, na čo budete mať
práve chuť a náladu. S presným plánovaním si nebudete lámať hlavu. Čo na to však vaša rodina? Najradšej by sa na
niečo tešili. Vezmite deti do Alltoys na 2. podlaží a nakúpte
im hračky do vody. Bude to záruka, že sa niekam predsa
len vyberiete.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Môžete sa prezentovať mnohými úspechmi z poslednej
doby. Pokiaľ sa vám momentálne niečo nepodarilo, nerobte
z toho vedu. Nalaďte sa aj vy na dovolenkový mód. Vyberte
sa na slnko k vode. Nezabudnite na správnu ochranu
a zadovážte si kvalitný opaľovací krém. Poradia vám
v lekárni Dr. Max na -3. podlaží (vchod od Terna).

Môžete sa tak veľmi zamilovať, že by ste to nikdy nečakali.
Pozor, imúnni voči osobám opačného pohlavia nebudú
ani zadaní jedinci. Ak netúžite po milostných avantúrach,
nenechajte sa strhnúť prúdom udalostí. Zavrite sa do
kúpeľne a ponorte sa do vane. Príjemné vône a peny do
kúpeľa nájdete v DM drogerie na -3. podlaží.

škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Budete mať sklon k sebakritike a k obdivovaniu druhých.
Ich pekná vizáž a sebaisté vystupovanie môže byť klam,
môže vám však poslúžiť ako dobrá inšpirácia. Uspokojenie vám prinesie nový vkusný letný outfit. V predajni Reserved na -2. podlaží nájdete to, čo hľadáte.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Hviezdy vám v tomto období dodávajú veľkú príťažlivosť
a nenápadne vedú vaše myšlienky k letnej láske. Niet divu,
že sa na prácu nebudete príliš sústrediť. V hlave máte skôr citové záležitosti. Ak chcete ohúriť osobu opačného pohlavia,
stavte na novú vôňu z FAnn parfumérie na 1. 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.

vCeLy sa...

Správne znenie minulej tajničky: „... mnoho rýb, málo zrna.“
Výhercovia: Emil Franc, Igor Legerský. Výhercom srdečne blahoželáme!

pomôcky:
ast, eš,
iason

štvortakt,
po česky
(slang.)

nenôti

česká
obec

preš

tipy,
po anglicky

hmyz
podobný
včele

3.

kaštieľ
vo svätom
antone

vodca
argonautov

1.

regional
plan
association

solmizačná
slabika

vrodená
schopnosť

týčilo sa

ozn. salvádorských
lietadiel

hráč
na violu

duby,
po anglicky

2.
priehľadná
hmota

stupeň
neogénu

apretačná
látka

oersted
(skr.)
dedina
v ruskom
prostredí

predložka
druh
revolvera

postrčí
nepretržite
prúdil
listnatý
strom
predložka

airbus

starorímsky
peniaz

4.

rúcho
sudcov

otec
(hypok.)

záhradné
okrasné
rastliny

rozrývaj

Nájdite 10 rOZDieLOv na obrázkoch

OC MIRAGE nezabudlo na tých najmenších a na Deň detí pre ne pripravilo bohatý program.
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kiNO

POZývaMe vás

3D

júL
47 MetroV
od 6. jÚla 2017

GBR
thriller
titulky

spIder-Man:
náVrat doMoV
od 6. jÚla 2017

USA
sci-fi, akčný
titulky a dabing

V Utajení

oklaManÝ

od 6. jÚla 2017

od 13. jÚla 2017

USA
thriller, akčný
titulky

USA
thriller, akčný
titulky

srdcU
nerozkáŽeŠ

láska stojí
za VŠetko

3D

Vojna
o planétU opíc
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ako sa stať
zlatokopoM

od 13. jÚla 2017

od 13. jÚla 2017

od 13. jÚla 2017

od 13. jÚla 2017

USA
akčný, sci-fi
titulky

USA
komédia
titulky

USA
romantický, komédia
titulky

USA
romantický
titulky

„bocIan“ rIŠko

dUnkIrk

od 20. jÚla 2017

od 20. jÚla 2017

ValerIan a Mesto
tIsícIch planét

od 27. jÚla 2017

GER / BEL
animovaný
dabing

USA
vojnový, akčný, dráma
titulky

od 20. jÚla 2017

FRA
akčný, sci-fi
dabing

baby drIVer
USA
akčný, komédia
titulky

Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.sterce

ntury.sk

aUGUst
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.

atoMIc
blonde
od 3. aUGUsta 2017

Nájdete nás aj na Facebooku: MULtIKINO StER CENtURy CINEMAS žILINA

USA
akčný
titulky

3D

čIara

annabelle 2

dáMska jazda

eMojI fIlM

na doraz

od 3. aUGUsta 2017

od 10. aUGUsta 2017

od 10. aUGUsta 2017

od 10. aUGUsta 2017

od 17. aUGUsta 2017

SVK
dráma
originálny zvuk

USA
horor
titulky

USA
komédia
titulky

USA
detský, komédia
dabing

USA
thriller
titulky

3D

zabIjakoV
osobnÝ stráŽca

barry seal:
nebeskÝ GaUner

od 17. aUGUsta 2017

od 24. aUGUsta 2017

USA
akčný, komédia
titulky

USA
thriller, krimi
titulky

teMná VeŽa
od 24. aUGUsta 2017

USA
fantasy, horor
titulky

Veľká orIeŠkoVá
lÚpeŽ 2

terMInátor 2:

od 24. aUGUsta 2017

deŇ zÚčtoVanIa 3d
od 31. aUGUsta 2017

USA
animovaný
dabing

USA
akčný, sci-fi
titulky
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19. 6. – 10. 7. 2017
UMENIE
TVORENÉ PRÍRODOU
výstava v OC MIRAGE -1. podlažie

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

