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UZite si LetO s LáZO – PLáZO
1.HVIEZDNY PRODUKT BRONZING POWDER Sculpting Effect €20100 2. NOVINKA 4 COLOUR EYE SHADOW PALETTE €35190 3. NOVINKA TATTOO PERFECT
EYEBROW High Precision- Buildable Colour €19170 4. PURO LIPSTICK €20100 5. OIL NAIL LACQUER MIRROR EFFECT €7190
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PríhOvOr

ovember je pre nás
mimoriadny mesiac. Pre siedmimi
rokmi sme začiatkom mesiaca finišovali s poslednými úpravami, aby sme 15. otvorili
po prvýkrát pre vás – našich verných zákazníkov.
Odvtedy, až na malé výnimky
stanovené zákonom, otvárame
o deviatej každý deň a snažíme
sa pripraviť to, na čo ste zvyknutí
a vždy aj niečo naviac, niečo nové...
Ďakujeme vám, že ste celý čas
s nami. Preto sme pre vás aj tento
rok ako poďakovanie pripravili skvelý narodeninový program. Začíname 10. novembra mimoriadnym
programom pre deti a vyvrcholením osláv bude tradičný koncert Večer tisícov želaní, na ktorom vystúpi skupina AYA. Naše narodeniny
majú vždy charitatívnu líniu a aj tento rok bude možné, aby ste sa
i vy spolupodieľali na veľkej zbierke určenej deťom dočasne hospitalizovaným v žilinskej nemocnici. Ďakujeme, že každý rok prispejete
krásnou sumou.
Oslavovať budeme aj v Detskom svete. Pre deti je naplánovaná
špeciálna párty 15. novembra. Dovtedy sa môžete zapojiť aj do súťaže o skvelé ceny. Viac o oslave a súťaži sa dozviete na stránkach
nášho časopisu.
Ak vám nie je naša príroda a Zem ľahostajná, rozhodne si nenechajte ujsť sériu filmov na festivale Ekotopfilm – Envirofilm.
V kníhkupectve Martinus v novembri privítame vzácneho a obľúbeného hosťa – spisovateľku Janu Pronskú, ktorá nám predstaví
svoj nový historický román.
V ostatnom čase sme sa rozrástli aj o nové prevádzky, ktoré sa
stali súčasťou rodiny OC MIRAGE. Príďte sa pozrieť a nakúpiť do
Planeo Elektro, ktoré otvoríme 14. 11., i do vynoveného hračkárstva Alltoys a najedzte sa vo vynikajúcom bufete Pizza Pasta. Viac
o nových členoch sa dozviete na nasledujúcich stranách.
Tešíme sa na vás na našej veľkolepej oslave alebo kedykoľvek
inokedy a veríme, že u nás nájdete veľa inšpirácií už aj na vianočné
darčeky.

N

„Je čas posunúť sa iným smerom.“
Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

NOVEMBER

rinášame vám zaujímavý rozhovor s populárnym predstaviteľom
slovenskej rapovej scény, spevákom Kalim, ktorý bol hudobným
hosťom na našej jesennej módnej prehliadke.
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PreZiLi sM
MÓDA SO SKVELÝM
HOSŤOM
radičná módna
show v OC
MIRAGE mala
aj túto jeseň nevídaný
úspech.
Najnovšie jesenné
módne trendy vás nesmierne zaujali. Naše
prevádzky ponúkajú príjemné,
poho-

t
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dlné a najmä trendy
oblečenie pre všetky
vekové kategórie.
Mohli ste sa o tom
presvedčiť aj na našej
jesennej módnej prehliadke. A určite všetkých potešil aj vzácny
hosť – raper Kali.

sMe sPOLU
NA PLNÝ
PLYN
íce sme v OC MIRAGE nejazdili,
ale silné stroje
ste mohli dosýta obdivovať.
Rýchlo a zbesilo nie je
len hollywoodsky film,
ale aj reálny životný
štýl. V Žiline sa
rýchlej jazde
venuje

s

hneď niekoľko pretekárov. Či už ide o really, alebo motocross,
rýchlosť je prvoradá.
Na čom jazdia naši
najlepší pretekári?
Aké dosiahli úspechy?
To ste sa dozvedeli
priamo u nás vďaka
jedinečnej
výstave.
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syChravá jeseN
�
vás NeZaskOCí

MÓDA

ľadáte to správne oblečenie do chladnej jesene? Určite
sa zastavte v predajni OVS na 1. podlaží OC MIRAGE.
Okrem bundičiek, riflí a mikín si môžete vybrať aj pohodlné
a teplé topánky ako stvorené do tohto počasia.

RIFLE

BOTASKY

29,95 €

34,95 €

BUNDA

TOPÁNKY

SVETER

TRIČKO

MIKINA

24,95 €

49,95 €

9,95 €

06

|

9,95 €

29,95 €

RIFLE

9,95 €

BUNDA

39,95 €

12/2016T

eti treba občas rozmaznať. Vtedy rozhodne nemusíte šetriť na množstve oblečenia. V predajni OVS KIDS na 2. podlaží OC MIRAGE
totiž nakúpite to najlepšie za skvelé ceny. Z množstva krásnych detských
vecí si nebudete vedieť vybrať len jedno oblečenie. Pre deti všetko.

D

LEGÍNY

RIFLE

7,95 €

16,95 €

TRIČKO
S VESTOU

TRIČKO

12,95 €

9,95 €

BUNDA

SVETER

34,95 €

12/2016T

DETSKÁ MÓDA

vyberte si
kvaLitU

19,95 €

NOVEMBER 2017
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ROZHOVOR

Kali
„Je čas posunúť sa
iným smerom.“

Obľúbený raper Kali nedávno ohlásil, že pomaly končí svoju kariéru. Ešte odohrá niekoľko koncertov, vydá výberový
album a zažijete s ním posledné turné. Našťastie ste ho
mohli vidieť aj v OC MIRAGE ako hosťa na jesennej módnej
prehliadke. Poskytol nám rozhovor, v ktorom sa dozviete
o jeho rozhodnutí, kariére, ale aj budúcnosti.
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ROZHOVOR

Aká cesta vás viedla tam, kde ste momentálne?
Rôznorodá. Striedali sa emócie, niekedy to
išlo akoby samo, niekedy som musel fakt
zamakať. Odzrkadľovalo sa to v mojom
súkromí... rozchody, depky, ale samozrejme aj šťastie z úspechu atď. No chuť tvoriť
a vášeň k hudbe ma neopustili nikdy.
Pomaly to bude už desať rokov, ako
pôsobíte na hudobnej scéne. Ste práve
takpovediac na vrchole. Prečo ste sa
rozhodli skončiť?
Práve preto, že aj ja si myslím, že som na
vrchole. A radšej to ukončím teraz, lebo ja
chcem, než by som proste musel skončiť.
Nemám pocit, že sa mám kde ešte posunúť
v kariére a stagnovať nebudem. Je čas sa
posunúť iným smerom a byť úspešný tam.
Ako by ste zhodnotili tých desať rokov?
Čo bolo pre vás to najlepšie a najťažšie?
S odstupom času poviem, že začiatky boli
najlepšie. No keby ste sa ma to opýtali 9 rokov dozadu, tak poviem opak, paradox.
Myslím, že som v kariére ale nemal nejako
obzvlášť ťažké obdobie. Proste som písal
a nahrával a točil klipy a ostatné išlo nejako samo. Dokonca mojím motorom boli
práve „zlé chvíle“, ktoré som si ale vytváral
10
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v hlave sám a vtedy vznikali najsilnejšie
skladby. Ja som nikdy nemal prehnané
očakávania, preto som bol vždy len milo
prekvapený.
Chceli by ste po odchode zostať aspoň
v zákulisí hudby, alebo sa od nej odstrihnúť úplne?
Určite chcel, ale či sa to podarí, to sa
ešte uvidí.
Čím sa inšpirujete pri písaní textov?
Máte pri písaní nejaké rituály?
Životom, pocitmi... inšpirácia je každý jeden deň. Každý pocit a životné obdobie sa
dá opísať v texte. Rituál? Nalejem si pohár
tvrdého, zapálim cigu na balkóne a píšem.
Inokedy som zasa písal v aute pod barakom (samozrejme bez alkoholu).
Zostal vám nejaký nesplnený hudobný
sen?
Asi ani nie. Možno nejaká zahraničná spolupráca, ale na tom zapracujem budúci rok.
No a vypredať športovú halu, ale verím, že
to sa podarí pri rozlúčkových koncertoch.
Rap v súčasnosti formuje veľa mladých
ľudí. Keby ste s nimi sedeli v diskusii, čo
by ste im povedali priamo a narovinu?

Nech sa nemenia kvôli názoru verejnosti.
A hlavne, nech sa s ich životom udeje čokoľvek, nech zostanú nohami na zemi.
Pri nakrúcaní videoklipov ste veľa cestovali. Ale skôr pracovne. Láka vás cestovanie? Do ktorých krajín by ste sa vybrali?
V poslednej dobe aj láka a aj cestujem dosť
súkromne. Určite ma láka Latinská Amerika a určite Nový Zéland.
V OC MIRAGE ste vystúpili na módnej
prehliadke. Sledujete aj vy módne trendy, podľa ktorých si vyberáte oblečenie?
Obliekam sa podľa toho, čo sa páči mne.
Niekedy to v móde je a niekedy to v móde
bolo pred desiatimi rokmi. Neriešim to.
Hudobný biznis je aj psychicky náročný. Ako relaxujete, keď nemáte chuť venovať sa práci?
Fitko je pre mňa úplný relax. Potom pohoda doma s priateľkou pri dobrom filme
alebo práve to cestovanie.
Ako vyzerá váš ideálny deň?
Môj ideálny deň vyzerá tak, že urobím niečo pre seba, niečo pre niekoho, niečo pre
hudbu a o 19:00 som v posteli s dobrým
pocitom, že som deň nepremrhal.

NOVEMBER 2017

|

11

DÁMSKA MÓDA

PraktiCké
a krásNe

aké by mali byť ženské kabelky. Ukryjú množstvo ženských tajomstiev
a k tomu doladia dokonalý outfit. To je tá pravá kombinácia, ktorú potrebuje
každá žena. Pre svoju novú kabelku by ste mali zájsť do predajne Carpisa na 1. podlaží, kde vás ohúri krásny a praktický taliansky dizajn.

t

KABELKY

CARPISA
Materiál: syntetický.
Farba: svetlosivá, fialová,
škoricová, modrá, sivá, čierna.

49,99 €
+ ORGANIZÉR ZDARMA
Materiál: syntetický.
Farby: sivá, fialová, čierna,
modrá, čierna-multicolour.

KABELKY

CARPISA
Materiál: syntetický.
Farba: hnedá, škoricová,
čierna, sivá, svetlosivá.

35,99 €

KABELKY

CARPISA
Materiál: syntetický.
Farba: sivá, škoricová, hnedá, čierna.

29,99 — 39,99 €

KABELKY

CARPISA
Materiál: syntetický.
Farba: sivá, škoricová, hnedá, čierna.

29,99 — 39,99 €
PEŇAŽENKY
Materiál: syntetický.
Farba: sivá, škoricová, hnedá,
metalická, tmavosivá, červená,
čierna.

15,99 €
ŠATKA
Materiál: 100 % polyester.
Farba: čierna-multicolour.

7,99 €

KUFRE

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

99,99 / 109,99 / 119,99 €
12
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BYTOVÉ
DOPLNKY

DOMÁCNOSŤ

Pouf
99 90

Deka

69 90

59 90
Vankúš
39 90

Váza
32 90
29 90
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to tvrdí, že dámske oblečenie je nepohodlné? Dámy, ak chcete
byť in a zároveň sa cítiť výborne a sama sebou, navštívte predajňu Mötivi na 2. podlaží OC MIRAGE. Už žiadne obmedzujúce
materiály, ktoré vám vezmú prirodzenú krásu. V predajni Mötivi
sme stavili na pohodlie s dôrazom na vašu ženskosť.

ˆ

v POhODLí

DÁMSKA MÓDA

s Mötivi vZDy k

BLÚZKA

mÖtIvI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: čierna.

69,00 €
BLÚZKA

mÖtIvI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: zelená s kvetmi.

59,00 €
SUKŇA

mÖtIvI
Materiál: 89 % polyester, 11 % elastan.
Farba: čierna s kvetmi.

69,00 €

KABÁT

mÖtIvI
Materiál: 90 % polyester,
9 % viskóza, 1 % elastan.
Farba: sivá, čierna.

89,00 €
18/2017T

RIFLE

mÖtIvI
Materiál: 88 % bavlna,
10 % polyester, 2 % elastan.
Farba: svetlo modrá,
tmavo modrá.

59,00 €
NOVEMBER 2017
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DOMÁCNOSŤ
ZAUJLO NÁS

ˆ
NOvý CLeN
OC MiraGe
P

LANEO Elektro je presne tým pravým obchodom, keď hľadáte
spotrebiče. Ale pozor, skrýva sa tu oveľa viac!

PLANEO Elektro pôsobí na Slovensku od
roku 2009 ako najmladšia sieť elektropredajní. V súčasnosti 40 obchodov ponúka
svojim zákazníkom sortiment spotrebnej
elektroniky, malé a veľké domáce spotrebiče, IT techniku, telekomunikačnú a záhradnú techniku, hračky a bežné potreby do
domácností.
Dynamický kvantitatívny a kvalitatívny rast posunul PLANEO Elektro už po
niekoľkých rokoch do popredia v rámci
elektrotrhu, jednak z pohľadu obratovej
výkonnosti a rozsahu sortimentu, jednak
z pohľadu pestrej škály služieb a širokej zákazníckej základne. Rozhodovacie nákupné
procesy zákazníkov ovplyvňujú mnohé aspekty a detaily, ktorým sieť prikladá značný
význam v podobe komfortných služieb šitých na mieru: predĺženie záruky až na 5 ro-

16

|

kov, poistenie výrobkov voči odcudzeniu
alebo poškodeniu, variabilný splátkový systém, okamžitá výmena tovaru, doručenie
tovaru zadarmo, odvoz a ekologická likvidácia starého spotrebiča, záručný a pozáručný
servis, odborné poradenstvo vyškoleným
personálom, darčekové poukazy na nákup
výrobkov.
Starostlivosť o zákazníka v PLANEO
Elektro nekončí predajom, preto snahou
siete je a ostane aj naďalej budovanie trvalého, vzájomne výhodného vzťahu. Spokojnosť zákazníkov so službami PLANEO
Elektro umožnila sieti vybudovanie bonusového programu Rodinná karta, ktorý
v súčasnosti už eviduje registráciu takmer
100-tisíc majiteľov vernostných kariet.
Sieť PLANEO Elektro s celoúzemným
pôsobením si uvedomuje aj svoju spoločen-

skú úlohu a zodpovednosť za každý región,
v ktorom pôsobí. Okrem ekologických
záväzkov spojených s likvidáciou starých
spotrebičov a batérií podporuje viaceré projekty charitatívnych organizácií pracujúcich
s deťmi - OZ Integrácia, venuje sa sponzoringu mnohých regionálnych a celoslovenských športových podujatí a v súčasnosti
zamestnáva už vyše 300 zamestnancov zo
všetkých kútov Slovenska.
PLANEO Elektro prostredníctvom pravidelných letákov a upútaviek na webovej
stránke www.planeo.sk prináša svojim zákazníkom exkluzívne cenové ponuky z oblasti elektra, záhrady a potrieb pre domácnosť, predstavuje každoročné prichádzajúce
novinky a ponúka celý rad užitočných informácií súvisiacich s výberom a kúpou nových spotrebičov.

NOVEMBER 2017
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NajZábavNejší
ObChOD
v OC MiraGe
V

našej novootvorenej predajni PARTY TOWN na -3. podlaží
OC MIRAGE nájdete všeličo na oslavy pre deti i dospelých, svadby,
rozlúčky so slobodou, karnevaly, tematické aj sezónne párty, plesy
a iné milé udalosti.

Veselý, farebný tovar, ktorý je v obchode
PARTY TOWN pre našich zákazníkov
ukážkovo vystavený, zahŕňa balóny, lampióny šťastia, párty prestierania, girlandy
a nápisy, vystreľovacie konfety, tortové
fontány, masky, kostýmy a veľa ďalších párty produktov od výmyslu sveta.
Už 11. rok sledujeme top trendy v oblasti zábavy, preto do svojej ponuky tovaru
pravidelne zaraďujeme najnovšie párty zábavky ako svietiace balóny s meniacou sa
farbou, v tme žiariace parochne alebo fľaše
s héliom v praktickom balení.
Čo sa osláv našich zákazníkov týka,
žiaden detail pre nás nie je primalý. Preto
si napríklad pri oslave životných či iných
jubileí môžu spraviť radosť balónmi potlačenými číslicami, obrovskými kravatami
a čelenkami s narodeninovými nápismi,

18
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gigantickými balónmi či okuliarmi v tvare
číslic. A to nie je ani zďaleka všetko!
Časť svojho sortimentu obmieňame
podľa aktuálnej párty sezóny. Vianoce?
Silvester? Plesy a karnevaly? Deň svätého
Valentína? Halloween? S nami sú naši zákazníci vždy o zábavný krok vpred!
Detskí zákazníci sú často maličkí, no
nám na ich spokojnosti obrovsky záleží!
V predajni PARTY TOWN sa teda na
výrobkoch stvorených pre detské oslavy
môžu stretnúť s veselými motívmi v rozprávkových témach Ľadové kráľovstvo,
Mickey Mouse a Minnie, Spiderman, Mimoni, Autá, princezné a iných, ktoré si
obľúbili v televízii či na plátnach kín.
Tematicky ladené podujatia sú tiež našou vlastnou obľúbenou témou. S pomocou našich párty produktov sa môžete stať

pirátom, havajskou tanečnicou, námorným kapitánom, policajtkou, strašidelným
tvorom, vílou alebo niekým úplne iným
takmer na počkanie!
V predajni PARTY TOWN zhotovujeme balónové dekorácie a plníme balóny héliom, na objednávku i na počkanie.
Radi organizujete oslavy sami, zúčastňujete sa podujatí, na ktorých sa vyžaduje párty
styling, no čas na nákup zábavných dekorácií
a doplnkov vám akosi vždy chýbal? Nakúpte
si z pohodlia domova prostredníctvom nášho
internetového obchodu www.partytown.sk,
zadajte „osobný odber v predajni MIRAGE
SC Žilina“ a pripravený tovar si v našom kamennom obchode už len vyzdvihnete.
Navštívte našu predajňu PARTY TOWN
a potešte seba či iných.
PRAJEME VEĽA ZÁBAVY!

NOVEMBER 2017
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prostred novembra máme hneď niekoľkonásobnú radosť.
Oslavujeme narodeniny a máme pre vás pripravený bohatý program.

Máme 7 rokov a rozhodli sme sa oslavovať
celý deň. Už od rána 10. novembra sa deti
môžu pripojiť hneď na niekoľko divadelných
vystúpení. Okrem Klauniády si môžu dosýta
vychutnať tvorivé dielne, pri ktorých sa môžu
naučiť napríklad tvoriť zvieratká z balónov.

20
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Počas osláv si budete môcť zakúpiť
lampión šťastia, vďaka čomu prispejete
Detskej ortopédii Fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Žiline.
Podvečer máme pre vás pripravený
tradičný narodeninový koncert v rámci

Večera tisícov želaní. Hudobných hosťom
bude tento rok skupina AYA.
Už teraz sa nesmierne tešíme na 10. november. Uvidíme sa na veľkolepej oslave
v OC MIRAGE!

PROGRAM
10.30 – 11.30 h KLAUNIÁDA (bábkové predstavenie)
11.30 – 12.00 h PAUZA
12.00 – 13.00 h KLAUNIÁDA (bábkové predstavenie)
13.00 – 13.30 h PAUZA
13.30 – 14.30 h KLAUNIÁDA (bábkové predstavenie)
9.30 – 15.30 h tvorivé dielne, tvarovanie balónikov,
maľovanie na tvár

NOVEMBER 2017

|

21

PROGRAM

NOveMbrOvý PrOGraM

NARODENINY
OC MIRAGE
PROGRAM

10. 11. od 9.30 h

10.30 – 11.30 h
11.30 – 12.00 h
12.00 – 13.00 h
13.00 – 13.30 h
13.30 – 14.30 h

KLAUNIÁDA
PAUZA
KLAUNIÁDA
PAUZA
KLAUNIÁDA

ozývame vás osláviť s nami výnimočný deň Obchodného centra MIRAGE. Naše 7. narodeniny bude sprevádzať zábavný program v priestoroch OC MIRAGE,
počas ktorého si každý nájde to svoje. Deti sa môžu tešiť na
predstavenie Klauniáda Divadla zo šuflíka, modelovanie z balónikov a maľovanie na tvár.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 9.30 do 15.30 h.

P

RÝCHLO A ZBESILO

do 5. 11.
N

enechajte si ujsť posledné dni originálnej výstavy
súťažných vozidiel z rallye, autokrosu, motokrosu,
kartingu a mnoho ďalšieho.
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

EKOTOPFILM – ENVIROFILM

7. – 8. 11.

edinečná možnosť sledovať víťazné filmy aktuálneho ročníka v rámci Ekotopfilm tour. Okrem skvelých dokumentárnych filmov na vás čaká aj bohatý sprievodný program.
Filmy sa budú premietať v Ster Century Cinemas na 3. podlaží. Vstup je voľný.

j
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M PODUjatí v OC MiraGe

VEČER TISÍCOV

ŽELANÍ

10. 11. od 16.00 h
ešiť sa môžete na skvelý koncert legendárnej skupiny AYA na Hlinkovom námestí pri
Obchodnom centre MIRAGE.
Podujatie začína o 16.00 h.

t

ov
Kúpou lampión
te
je
šťastia prispe
TOPÉDIU
NA DETSKÚ OR .
FNsP ŽILINA

MARTINUS
BESEDA S JANOU
PRONSKOU
ozývame vás na besedu s Janou
Pronskou o jej pätnástom románe Kumánska princezná.
Beseda bude v kníhkupectve
Martinus od 17.00 h.

P

21. 11.

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

4. 11. | 11. 11. | 18. 11. | 25. 11.
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2015

2016

V tomto roku sa podarilo vyzbierať zasa o niečo
viac. Suma 5962 eur putovala na Hniezdo záchrany.

2010

V nasledujúcom roku všetci dokázali, že z akcie sa stane vyhľadávaná
udalosť. Počet lampiónov sa takmer
strojnásobil na 2676. Počas druhého
ročníka Večera tisícov želaní sa podarilo vyzbierať aj pekných 2945,30 eur,
ktoré dostali deti zo žilinskej nemocnice.

2013

Žilinčania opäť ukázali, že
im osud najmenších pacientov žilinskej nemocnice nie
je ľahostajný a dokopy im
vyzbierali 4885 eur.

Aj minulý rok ste dokázali,
že máte srdce na správnom
mieste. Vďaka Večeru tisícov
želaní sa nám podarilo vyzbierať 3481 eur, ktoré splnili sny
mladých futbalistov.

2014

V roku 2014 sa vďaka vašej
štedrosti vyzbieralo 5251 eur.
Suma putovala priamo na
chod krízovej linky Hniezda
záchrany pre OZ Šanca pre
nechcených.

2012

2011

2009

Rok 2009 sa stal čarovným
štartom tejto tradície. Na prvej
akcii Žilinčania vypustili do
neba 816 lampiónov, čím dali
nádej aj na uskutočnenie ďalších ročníkov.
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Rok 2011 bol zas o čosi úspešnejší.
Žilinčania sa opäť stretli na Hlinkovom námestí, prekonali svoj vlaňajší
rekord a spolu vypustili 3105 lampiónov šťastia. Ich predajom sa podarilo
získať o takmer tisíc eur viac ako rok
predtým a pre detských pacientov putovalo dokopy 3890 eur.

V roku 2012 Žilinčania dosiahli svoj absolútny rekord.
Žilinu rozžiarili 3649 lampiónmi a žilinskú nemocnicu podporili krásnou sumou
– 7653 eur.

ˆ

ZAUJALO NÁS

vaše ZeLaNia
POMáhajú
ˆ

ˆ

DetOM UZ Deviaty rOk

S

amozrejme aj tento rok sa môžete zapojiť do charitatívnej akcie
Večer tisícov želaní. V piatok 10. novembra zakúpením lampiónu
šťastia prispejete na charitatívnu činnosť.

Príspevok z predaja lampiónov poputuje
na Detskú ortopédiu FNsP Žilina. Večerom tisícov želaní bude sprevádzať moderátor Roman Nadányi a hudobný hosť
kapela AYA.
Tento večer má v OC MIRAGE hlboký
význam a dlhoročnú tradíciu. Centrum oslavuje narodeniny, pričom ale myslí na druhých
a najmä deti. Vďaka tomuto podujatiu sa podarilo spolu vyzbierať viac ako 40-tisíc eur.
Spolu s vami sme tak prispeli deťom, ktoré to

naozaj potrebujú. Aby sa aj ony mohli venovať svojim želaniam. Dve tretiny vyzbieranej
sumy sme už doteraz darovali Detskej ortopédii FNsP Žilina.
Ďakujeme.

PREDAJ LAMPIÓNOV

od 15.00 h

v priestoroch OC MIRAGE
KONCERT KAPELY

AYA od 16.00 h

LAMPIÓNY ŠŤASTIA
Tradícia lampiónov šťastia je stará už
takmer dvetisíc rokov. Pochádza z Thajska, kde ľudia verili, že keď ich vypustia
do neba, splní sa im tajné želanie. Odvtedy až dodnes sú súčasťou rôznych významných sviatkov, udalostí či festivalov.
Tento milý zvyk sa postupne rozšíril do
celého sveta.
Výnimkou nie je ani Slovensko. Okrem
Žiliny sa podobné podujatia konajú aj
v Bytči, Bratislave, Prešove či Košiciach.

NOVEMBER 2017
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DOMÁCNOSŤ
ZAUJLO NÁS

taLiaNske
šPeCiaLity
sO sLOveNskýM NáDyChOM

Z

nie to ako nemožná kombinácia,
ale naozaj funguje. V novej prevádzke
Pizza Pasta sa vynikajúco najete.
Dobré jedlo si budete vždy pochvaľovať.

Pizza Pasta otvorila na Slovensku už niekoľko svojich pobočiek. Tú v Žiline nájdete práve v OC MIRAGE na 3. podlaží.
Pasta sú talianske cestoviny. Skvelou správou je, že v Pizza Pasta si môžete vyberať
a kombinovať suroviny. Používajú tradičnú značku Barilla, ktorá má skvelú chuť
a pre kuchárov praktické použitie. Kuchári
omáčky na cestoviny v žiadnom prípade
nezahusťujú múkou.
Pizza je nielen obľúbeným jedlom v Taliansku, ale aj po celom svete, Slovensko
rozhodne nevynímajúc. Na pizzu z Pizza
Pasta používajú len tie najlepšie suroviny
– mliečnu mozzarellu, salámu, chorizo,
šunku proscuito crudo a iné veľmi chutné
a kvalitné potraviny. Ak vám ani pizza, ani
pasta v jedálničku nechýbajú, určite vás

26
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zlákame na vynikajúce talianske risotto.
Na jeho prípravu používajú ryžu Arborio,
ktorá je ideálna pre chutný a najmä zdravý
pokrm. Ak si k tomu nadelíte ešte dávku
čerstvej zeleniny, tak si môžete byť svojím
zdravým výberom naozaj istý. Chutí vynikajúco.
V žiadnej objednávke nenájdete mrazené potraviny. V ponuke sú vždy čerstvé
mäsové výrobky aj zelenina.
A prečo sme v úvode naznačili tú zvláštnu kombináciu? Väčšina surovín v Pizza
Pasta je dovážaná z Talianska. Ale čerstvé
potraviny sú najlepšie z blízkeho okolia.
Preto nakupujú aj u lokálnych dodávateľov,
ktorých si starostlivo vyberajú.
V Pizza Pasta ponúkajú chutnú porciu
jedla za výhodné ceny.

NOVEMBER 2017
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MÓDA

jeseNNá
MóDa
Pre
všetkýCh
predajni 7camicie na 2. podlaží
OC MIRAGE nájdete krásnu pánsku a dámsku jesennú kolekciu. Pravý muž
a žena sa vedia o seba starať a správny výber
oblečenia k tomu určite patrí. Elegantné
a pohodlné oblečenie vám spríjemní pracovný deň či schôdzku. Počas jesene sme
v 7camicie stavili na vaše pohodlie.

v
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ŠOKOJÚCA
zľava na PLYN

Ísť na plný plyn
so SSE sa oplatí.
www.sse.sk/vyhodnyplyn

ŠETRITE EFEKTÍVNE.
TOTO SÚ MODERNÉ SPÔSOBY, AKO SI
ZNÍŽIŤ FAKTÚRU ZA ENERGIE
Nové technológie vám pomôžu so svietením, kúrením aj
ohrevom vody.
LED žiarovky – štandard modernej
domácnosti
Ako dlho vám vydržala posledná žiarovka? Ak
by sme si mali tipnúť, bol to necelý rok. Klasická
40 W žiarovka má totiž 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. Vďaka patentovanej kryštálovej
technológii LED od SSE sa svetlo rozptýli v uhle

360 stupňov a zabezpečí tak dokonalé osvetlenie
miestnosti. Keď vymeníte všetky žiarovky za
moderné, môžete tak ušetriť až 90 % celkového
účtu za elektrinu. Návratnosť investície pre celú
domácnosť je podľa Stredoslovenskej energetiky
iba 9 mesiacov a šetrné LED-ky si môžete užívať
celých 40 000 hodín, teda približne 35 rokov!

Zbierajte slnečnú energiu
Naozaj sa inštalácia technológií využívajúcich
obnoviteľné zdroje na Slovensku oplatí? Odborníci
sa dnes už jednohlasne zhodujú – určite áno.
Vďaka „zelenej energii“ prichádzajú reálne
úspory, pomocnú ruku podávate nielen životnému
prostrediu, ale aj vlastnej peňaženke. Vďaka
technológiám môžete slnečnú energiu zachytiť
a jednoducho premeniť na teplo alebo na
elektrinu.
Slnečné kolektory slúžia výlučne na ohrev
vody. Zachytia žiarenie zo Slnka a efektívne ho
premenia na teplo. Tým zohrejú vodu v zásobníku,
ktorá potom sama bez použitia čerpadla cirkuluje
po domácnosti. Fyzikálne zákony nepustia
– zahriate teleso odovzdá teplo chladnejšiemu
a znova sa zahreje na slnku. A čo v zime? Kolektory
vyrábajú teplo dokonca aj pri teplotách pod nulou.
Kľúčovým momentom výkonnosti je však správna
orientácia plochy kolektorov už pri inštalácii, preto
stavte na spoluprácu so skúsenými odborníkmi.
Na prvý pohľad takmer nerozpoznateľné od
solárnych článkov sú fotovoltické zariadenia.

LED ŽIAROVKY
OD SSE
W

10
E27
VATEĽNÁ
STMIE

E14
ENTOVÁ
FILAM

Šokojúcich 35 rokov
svietenia s unikátnou
ekologickou technológiou.
www.sse.sk/LED

V skutočnosti sú však celkom iné. Dokážu zohriať
vodu pre niekoľko osôb alebo vyrobiť sebestačnú
elektrinu. Samozrejme, slnko svieti cez deň, keď
ste v práci, a vy si potrebujete svietiť až večer.
Preto v projekte Zelená domácnostiam môžete
získať finančnú podporu aj na batériu, ktorá
vám tento rozdiel pomôže prekonať. Cez deň ju
nabijete, večer ju používate.
Solárne systémy majú životnosť 20 rokov,
takže sa o náklady na kúrenie, svietenie alebo
príjemnú horúcu sprchu nebudete musieť
strachovať poriadne dlho!

Využívajte tepelnú energiu
Tepelné čerpadlá dokážu premieňať energiu
z vody, zeme, vzduchu aj odpadov na vykurovanie
vášho domu. Táto technológia efektívnou
premenou usporí až tri štvrtiny energie na

vykurovanie. Bonusom je, že v horúcich letách
poslúži ako klimatizácia. Najvyššiu účinnosť
dosahujú tepelné čerpadlá v novostavbách
a modernizovaných domoch, preto s ich
umiestnením počítajte už pri príprave projektovej
dokumentácie svojho domu.
Vďaka dotácii od štátu až do výšky 3 700 €
na inštaláciu energetických zariadení môžete
bývať moderne, šetrne a environmentálne aj vy.
Navyše aj komfortne, ak využijete komplexné
profesionálne zabezpečenie celého procesu od
spoločnosti Stredoslovenská energetika.

Viac rád a tipov ako
ušetriť nájdete na
www.sse.sk/rady.

ZAUJALO
NÁS
HISTÓRIA

OC
dhaliť tajomstvo pod žilinským
námestím sa vám podarilo tretiu októbrovú nedeľu, kedy bol
pre všetkých milovníkov histórie, folklóru a tradícií pripravený zaujímavý
program. Vystúpil detský folklórny súbor
Lieska, ktorý predstavil ľudové tance, piesne
a zvyky z oblasti Čičmian, Fačkova, Dlhého
Poľa, Terchovej a ďalšieho okolia Žiliny. Divadlo zo šuflíka pre deti zahralo rozprávku
Janko a Marienka, v ktorej samozrejme zvíťazilo dobro nad zlom. Spoločne s Jankom
a Marienkou deti odhalili tajomstvo pod žilinským námestím. Tie, ktoré pozorne počúvali, si mohli aj zasúťažiť a za odmenu získali
malý balíček s prekvapením. Vyvrcholením
programu bolo vystúpenie ľudovej hudby
a speváckej zložky FSk Javorníček z Hvozd-

O

nice, ktorá tento rok oslavuje už 40. výročie
svojho založenia.
Odkrývanie histórie s OC MIRAGE
tento rok skončilo. V máji ste spoznali rozprávkový zámok v Bytči a tajomstvo pod
žilinským námestím ste odhalili v nedeľu
15. októbra. Počas týchto podujatí ste sa
mohli zapojiť do súťaže, v ktorej hlavnou
cenou je LED televízor a ďalšie ceny od
spoločností Coincasa a Fann parfumérie.
V novembri sa uskutoční žrebovanie. O výhercoch vás budeme informovať v decembrovom vydaní časopisu MIRAGE.
Veríme, že podujatia boli pre vás zaujímavé, ale najmä, že ste sa dozvedeli aj nové
poznatky o histórii nášho kraja. Na budúci
rok spolu odkryjeme históriu ďalších zaujímavých miest.

Pre deti bolo pripravené
maľovanie na tvár.

Vyvrcholením programu bolo vystúpenie ľudovej hudby a speváckej zlo ky FSk Javorníček.
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A ĎALŠIE

ATRAKTÍVNE CENY
OD SPOLOČNOSTÍ:

OC
O výhercoch vás budeme
informovať v decmbrovom
vydaní časopisu MIRAGE.

1. CENA:
LED TELEVÍZOR

Detský folklórny súbor Lieska predstavil ľudové tance,
piesne a zvyky z okolia iliny.

Deti, ktoré odhalili tajomstvo pod ilinským námestím, dostali
v súťa i za správnu odpoveď balíček s prekvapením.

Divadlo zo šuflíka zahralo pre deti rozprávku Janko a Marienka, v ktorej samozrejme zvíťazilo dobro nad zlom.
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KOMIKS

Žilka
maráti
a jej ka

65. diel

Október majú naši kamaráti radi,
pretože začína prípravami na
najstrašidelnejšiu, no zároveň aj
najzábavnejšiu noc v roku. Tento
mesiac končí Halloweenom! Žilka,
Dorka, Marián a Tomáš si ho skvele užili! Ste zvedaví, ako sa naň
vystrojili?

„Radšej
keby si
povedal, že
môžem byť
modelka…”

V OC MIRAGE sa v októbri
konala aj výstava
basketbalovej histórie.

„Predstavte
si vašu najhoršiu
nočnú moru…“

„S tvojou
výškou by si
mohla hrať
basket.“

„Že budem mať
nohu veľkú
ako Michael
Jordan!”

Párty nakoniec dopadla
na výbornú!

„My sa zas bojíme
pirátov.”

Kamaráti horlivo rozmýšľali,
aké kostýmy si zhotovia na
Halloweenskú párty.

„Kde je vlastne
Dorka?”

„Haha, ty si
to predsa
dala na basketbalistu!”

„Chápem, tvoj najväčší
strašiak je život bez
zmrzliny!”

„Čaute,
tu som!”

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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DETSKÝ SVET

Oslávte s nami
naše narodeniny
OC MIRAGE oslavuje a my sa tešíme spolu
s ním. Príďte aj vy na našu skvelú detskú
narodeninovú oslavu!
Deti sú tými najlepšími hosťami. Už teraz
sa tešíme na veľkú oslavu v Detskom svete,
ktorú pripravujeme 15. novembra. Každé
dieťa od nás dostane sladkosť ako odmenu
aj ako poďakovanie. Veď s nami boli ich
úsmevy už od začiatku. Tešíme sa na každého hosťa. Preto sme pripravili aj malý
bonus v podobe zľavy na vstupnom. Rodič
s dieťaťom za 1,5 hodiny bude mať vstup
v hodnote 1 hodiny.

A pozor! Pripravili sme si pre vás súťaž.
Na našej FB stránke začíname súťažiť od
1. novembra a končíme 15. novembra. Posielajte vaše fotky z Detského sveta a čaká
vás zaujímavá odmena. Výhercu vyžrebujeme na konci mesiaca.
Tešíme sa na stretnutie s vami, aj na
fotografie, pri ktorých si zaspomíname na
vašu návštevu.

Tešíme sa na vás 15. 11. 2017
v Detskom svete

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

Na konci cie
lú
o
v
e
nie je krása

7. – 8. 11. 2017

ŽILINA | OC MIRAGE
STER CENTURY CINEMAS

vstup
volný

FILTROVEC POĽNÝ
[ NITROGENIUS RUSTICUS ]

TOUR V MESTE ŽILINA PODPORILI:

W W W.E KO T O PF I L M.S K

SPOLUORGANIZÁTORI

SPOLUORGANIZÁTORI

DESTINAČNÝ PARTNER

FESTIVAL PODPORILI

GENERÁLNY PARTNER
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ZAUJALO NÁS

ekOtOPFiLM
– eNvirOFiLM
edzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm v žilinskom
OC MIRAGE v kine Ster Century Cinemas predstaví návštevníkom
obdivuhodnú ženu, biologičku Sachu Dench.

Vedeli ste, že labute musia prekonať vzdialenosť z Ruska až sem, aby tu strávili zimu?
Populácia labutí sa však každým rokom
znižuje, a to Sachu Dench donútilo vydať sa
na nebezpečnú cestu, aby spojila a informovala krajiny, ktoré labute na svojej púti križujú. Vďaka expedícii „Flight of the Swans“
(Labutí let) preskúmala jedno z najodľahlejších, divokých a neobývaných miest našej planéty – ruskú tundru. Na svojej odvážnej ceste
zdolala viac ako 7-tisíc kilometrov, navštívila
11 krajín a navyše ako prvá žena preletela Lamanšský prieliv na motorovom paraglajde.
Na Slovensku ju privítame v rámci filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa bude konať v Žiline od 7. do
8. novembra 2017 v OC MIRAGE v Ster
Century Cinemas. Nenechajte si ujsť jedinečnú prednášku, kde sa Sacha osobne podelí o veselé aj menej veselé chvíľky, strasti
aj radosti jej cesty do životov divých zvierat,

ktorá sa uskutoční v stredu 8. novemba 2017
o 18.00 h. Prednáška bude konzekutívne
tlmočená. Vstup na festival je ZADARMO!
Regionálna tour festivalu Ekotopfilm
– Envirofilm je celoročný projekt a jeho
cieľom je priniesť do regiónov Slovenska
najlepší výber filmov z aktuálneho ročníka.
Pre Junior festival je pripravený zážitkový
program „Nehádžme všetko do jedného vreca“, ktorý pripravila organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a.s. a jeho
cieľom je naučiť deti správne triediť a tiež
vnímať význam tejto aktivity pre ochranu
životného prostredia.
Festival od 16.00 do 21.30 h pokračuje
večerným programom určeným pre širokú
verejnosť. Každý, kto sa zaujíma o prírodu,
ekológiu a záleží mu na prostredí, v ktorom
žije, určite privíta počas dvoch dní viac
ako DVADSAŤ dokumentárnych filmov,
víťazov tohto ročníka svetového festivalu.

Filmy atraktívnym spôsobom otvárajú a poukazujú na niektoré z mnohých problémov,
ktorým naša civilizácia čelí. Zo slovenského prostredia sa dozviete viac o tom, aký
je život chránených kamzíkov v Tatrách.
Globálne sa pozrieme na tému plytvania jedlom, prečo končí 50 % potravín na
skládkach? Film Budúcnosť našich miest
sa zaoberá minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou urbanizácie a zachytáva rozumné
mestá v pohybe. Prehliadku víťazných filmov
ukončí príbeh Svetielka Zeme, v ktorom vás
sir David Attenborough prevedie svetom
„celkom odlišným ako je ten náš.“

Viac na: www.ekotopfilm.sk

7. – 8. 11. 2017
VSTUP VOĽNÝ!
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RECEPTY

MeNU

STAROČESKÁ KULAJDA

POSTUP
Kuracie prsia nakrájame na kúsky a tiež aj cibuľu. Do hrnca si dáme
nakrájané mäso s cibuľou a troškou oleja a spolu orestujeme. Pridáme
soľ, biele korenie a všetko spolu podusíme cca 25 minút. Pridáme kari
korenie a necháme ešte na miernom ohni podusiť. Premyjeme si ryžu
v studenej vode a necháme odkvapkať. Do hrnca dáme arabské maslo,
pridáme soľ, zalejeme 1 l vody. Pomaly varíme 20 minút na malom
ohni. Na tanier si dáme tri kopčeky ryže, pridáme zmes mäsa s cibuľou,
posypeme petržlenovou vňaťou.

POSTUP
Na masle speníme cibuľu, pridáme šampiňóny, huby, zemiaky a restujeme dve minúty. Pridáme koreniny, zalejeme vodou alebo vývarom
a varíme do mäkka. Pripravíme si zásmažku z múky a smotany a za stáleho miešania vlejeme do polievky a dochutíme soľou, korením, octom
a cukrom. Toastový chlieb nakrájame na obdĺžniky, vykrojíme otvor
a na sucho opečieme. Do vriacej vody so soľou a octom po jednom vkladáme vyklepnuté vajíčka, na malom ohni ich varíme dve až tri minúty.
Polievku servírujeme posypanú nakrájanými bylinkami, preložíme toastom, na ktorý uložíme stratené vajce, bylinky, zopár zemiakov a húb.
TIP ŠÉFKUCHÁRA: môžeme servírovať so slaninkovým čipsom.

INGREDIENCIE
Kuracie prsia (1 000 g), ryža basmati (600 g), cibuľa (1 000 g),
soľ (0,20 g), biele korenie (0,05 g), kari korenie (0,15 g), arabské
maslo (0,20 g), olej.

INGREDIENCIE (4 PORCIE)
Šampiňóny (100 g), huby mrazené alebo čerstvé (50 g), maslo, cibuľa,
múka hladká, smotana na šľahanie (100 g), zemiaky (150 g), kôpor,
pažítka, petržlenová vňať, toasty, soľ, čierne a nové korenie celé, bobkový
list, vajce (4 ks), ocot, cukor.

11/2016T

13/2016T

DASHAŽ KARI

09/2016T

PREDAJŇU CARPISA NÁJDETE
NA 1. PODLAŽÍ OC MIRAGE

KAM ZA
KRÁSAMI

kaM Za krásaMi v OkOLí MiraGe
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Demänovská dolina

Haluzická tiesňava

rasa spoznávania Demänovskej doliny sa začína pri ľadovej jaskyni. Popri potoku Demänovka vedie starý náučný
chodník. Asi dva kilometre vás každú chvíľu sprevádzajú
bralá a skaly, ktoré v sebe skrývajú viacero malých jaskyniek.
Po čase sa chodník trochu rozvetvuje, ale napojte sa najprv na
zelenú trasu, ktorá vás zavedie pod Demänovskú jaskyňu slobody.
Potom po modrej vyjdete k jaskyni. Prirodzene, môžete ísť aj na
prehliadku. Potom však rozhodne zamierte po chodníku ďalej.
Cesta krásnym lesom a širokou lúkou vedie k skalám hrebeňa
Pustô. Sú tu prekrásne výhľady do ďalekého okolia. Neskôr sa dostanete do sedla Machnatô. Žltá značka vás zavedie do Ilanovského sedla. Počas tejto cesty vidieť aj Liptovskú Maru.
Onedlho sa už ocitnete v tiesňave Vyvieranie. Je to veľmi pekný
úsek, na ktorom zažijete aj kus dobrodružstva. Chodník vedie raz
na jednu, raz na druhú stranu potoka. Má však aj lávky a retiazky.
Tiesňava ústi pri Jaskyni slobody. A potom vás potok Demänovka
zavedie naspäť k autu. Trasa sa dá prejsť aj opačným smerom, keď
začnete najprv tiesňavou Vyvieranie.
Táto trasa je naozaj menej známa, preto si ju obľúbili najmä turisti, ktorí majú radi menej preľudnené túry. Ak vám po túre zostane čas, určite by ste mali navštíviť aspoň jednu z jaskýň.

a Slovensku a dokonca aj v okolí Žiliny (Jánošíkové diery,
Manínska tiesňava) máme viacero krásnych tiesňav. Haluzická patrí medzi menej známe. Možno je to aj jej pomenovaním. Tiesňava je známa pod viacerými menami – Prierva, Haluzický výmoľ, Sprašová súteska.
Krásnym prostredím prechádzate po trase dlhej 1,5 km. Svahy
merajú miestami až 50 metrov. O toto prírodné divadlo sa postaral
Haluzický potok, ktorý tiesňavu neustále formuje. V prírode vykonal
viditeľné zmeny nielen do výšky a šírky, ale najmä do dĺžky.
Tiesňavu nájdete neďaleko obce Haluzice v okrese Nové Mesto
nad Váhom. Nachádza sa priamo na jej okraji, preto sa k nej dostanete
aj pohodlne autom. Na vašej prechádzke pomedzi „tropický prales“,
vás bude sprevádzať aj náučný chodník. Tiesňavu vyhlásili za prírodnú pamiatku v roku 1963 so 4. stupňom ochrany.
Keď už budete v obci, určite sa vám oplatí pozrieť aj okolité zaujímavosti. V Haluziciach sa nachádza krásna zrúcanina opevneného
kostola z 13. storočia. Pamiatke sa nevyhnete, turistická trasa z centra
obce vedie okolo neho. Určite sa oplatí na pár minút zastaviť.
Neďaleko Haluzíc sa nachádza aj obec Bošáca, pri ktorej postavili
vyhliadkovú vežu alebo zájdite ešte do obce Trenčianske Bohuslavice
na vyhliadku na Tureckom vrchu. Krásu okolitej prírody aj s hradom
Beckov budete mať ako na dlani.

Najnavštevovanejšie stále zostávajú obe
jaskyne. Ale vedeli ste, že len kúsok od nich
sa nachádza krásny kus prírody, ktorý stojí
za preskúmanie?

t

Nemusíte chodiť do cudziny, aby ste sa
ocitli v „tropickom pralese“. Navštívte Haluzickú tiesňavu.

N
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Ste skôr typ, ktorý rád trávi čas vonku.
Jesenné počasie však vašim plánom rozhodne neprospieva. Turistika sa však dá
robiť aj zime, ktorá tu bude čoskoro. Na
náročné podmienky sa však treba dobre
pripraviť. Správnu výbavu vám odporučia v predajni 4F na 2. podlaží.

horoskop
� vás teNtO MesiaC
CO
�
Caká
v OC MiraGe

?

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)
Máte prácu, rodinu, deti ale stále sa
vám vtiera pocit, že niečo chýba...
Možno by ste mali vypočuť práve
deti, ktoré vám už roky pília uši o domácom zvieratku. Rozhodne začnite
s niečím menším. Dobre vám poradia
v Pet Center na -2. podlaží.

ˆ

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Kým budú Vianoce, mali by ste realizovať plány na prestavbu vášho domova. Uvažujete o tom už dlho. Stále
sa pozeráte na svoju starú skriňu a už by sa vám žiadalo
otvárať dvere do novej. So stavanými skriňami z predajne Hilkovič si urobíte radosť dvojnásobne.

V práci ste si zobrali na seba veľa. Nestíhate sa cez prestávku ani poriadne najesť. Rozhodne to nemá dobrý vplyv
na váš metabolizmus. Treba trochu spomaliť a dopriať si
výdatné jedlo a posedieť si. Vyskúšajte reštauráciu Level 7,
v ktorej si rozhodne vyberiete.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Rozhodli ste sa ešte pred Vianocami zhodiť pár kíl. Vaša
výdrž si zaslúži odmenu. Nemusíte sa však báť zhrešiť.
V BioTech USA na -1. podlaží vám určite poradia, čím
si skombinovať tréning tak, aby vám chutilo. A už nebudete mať výčitky, ak si doprajete aj niečo mimo zdravý
jedálniček.

November a upršané počasie vám rozhodne na zdraví
nepridali. Ak beriete vitamíny a nezaberajú, je treba povolať
na pomoc prírodu. V Detskom svete na 4. podlaží sa konajú
semináre o účinkoch byliniek. Naučia vás, ako si ich správne
pripraviť.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Zima sa blíži a vy ešte nemáte teplé oblečenie? Máte
neblahé tušenie, že na seba nenájdete nič vhodné, čo by
sa vám páčilo a bolo by zároveň aj v móde? V predajni
Reserved si určite vyberiete. Nákupom sa určite raz dva
dostanete do pohody.

Pochmúrna jeseň prináša so sebou depresiu. Zrazu vás nič
nebaví a chceli by ste zostať iba doma a nerobiť nič. To však
hnevá vášho partnera, ktorý by chcel s vami niečo podniknúť a nie iba vysedávať doma. Spravte kompromis a choďte
na dobrý film do Ster Century Cinemas.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Máte za sebou úspešné obdobie. V práci sa vám skvele
darí, doma je všetko v poriadku práve vďaka vašej
iniciatíve. Rozhodne si zaslúžite darček. Klenoty Aurum
na 1. podlaží OC MIRAGE sú tou najlepšou možnosťou
ako si spraviť radosť.

Potrebujete sa uvoľniť. Napätie a podráždenosť vás
sprevádzajú už dlhú dobu. Ak s tým niečo nespravíte, môže
to dopadnúť zle. Buď sa s niekým vo vašom okolí pohádate,
alebo tá horšia možnosť je, že vyhoríte. Navštívte obchod
L‘occitane, určite v ňom nájdete niečo na uvoľnenie.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Blížia sa Vianoce a vy ste zistili, že finančne na tom nie
ste najlepšie. Pritom do domácnosti potrebujete ešte tak
veľmi veľa vecí. Rozhodne však nechcete obísť ani jedno,
ani druhé. Skúste zájsť do predajne Pepco na -3. podlaží,
kde vaša peňaženka nákupom rozhodne neutrpí.
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Jesenné počasie je ako stvorené na čítanie kníh. Zavŕtate
sa do postele s čajom a dobrou knihou. Váš splnený sen po
náročných pracovných dňoch. Skvelé knihy určite nájdete
v kníhkupectve Martinus na 2. podlaží. Stačí si len vybrať
podľa vašej nálady a vkusu.

�
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: „... v októbri – rozmarná zima.“
Výhercovia: Jozef Kišša, Simona Kirschnerová, Jarmila Zelenková. Výhercom srdečne blahoželáme!

minerál
obsahujúci
fosfor

1.

neplúž

domáce
meno
Emila

nanovolt
(zn.)

12. mesiac

osol,
po česky

plač

kód
Kiribati

2.

druh syntetického
kaučuku

prístroj na
vyšetrenie
chorého
načúvaním

člny s ôsmimi veslami

ˆ

7. výrOCie
vZNikU ...

Pomôcky:
ekloga
ijar
perbunan

kde

kód
Libanonu
cudzopasné
červy

kapustová
zelenina
model
auta Fiat

ďaleko,
po anglicky

obvodný
výbor

minulý rok
zeleninové
jedlo

predložka

močiar,
po anglicky

40 (arch.)

tamto

ekvivalent
(skr.)

kosil

obyvateľ
Ružomberka

židovský
mesiac

krátka
idylická
skladba

organizmus

trhá

kód
angličtiny

Nájdite 10 rOZDieLOv na obrázkoch

V OC MIRAGE sme mali opäť módnu prehliadku s originálnym hosťom raperom Kalim.
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KINO

POZývaMe vás
Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

3D

PrOGraM
NOveMber
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

THOR:
RAGNAROK

VŠETKO
NAJHORŠIE

od 2. 11. 2017

od 2. 11. 2017

USA
sci-fi
titulky

USA
thriller
titulky

3D

3D

PRÍŠERÁKOVCI

DOGG

od 2. 11. 2017

od 9. 11. 2017

GER / GBR
animovaný
dabing

SVK
thriller, horor
originálny zvuk

VRAŽDA
V ORIENT
EXPRESE
od 9. 11. 2017

USA
krimi
titulky

WIND RIVER

JUSTICE LEAGUE

od 16. 11. 2017

od 16. 11. 2017

GBR / USA /CAN
krimi, dráma
titulky

USA
sci-fi, akčný
titulky

ZÁHRADNÍCTVO:
NÁPADNÍK
od 16. 11. 2017

CZE / SVK
dráma, komédia
originálny zvuk
LADIE

S CLU

B
30.
o 18.011.
0h

MATKY REBELKY:
ŠŤASTNÉ
A VESELÉ
od 23. 11. 2017

USA
komédia
titulky
42
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SVET PODĽA
DALIBORKA
od 23. 11. 2017

CZE / SVK
dokumentárny
originálny zvuk

KOŽENÁ TVÁR

PADDINGTON 2

od 30. 11. 2017

od 30. 11. 2017

USA
horor
titulky

GBR / FRA
komédia, rodinný
dabing

NÁDYCH
PRE LÁSKU

7 SESTIER

od 30. 11. 2017

GBR / FRA / USA
sci-fi, akčný
titulky

GBR
životopisný, dráma,
romantický
titulky

od 30. 11. 2017

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

