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S dôrazom 
na detail

H ovorí sa, že v jednoduchosti je krása. Rozhodne na tom bude kus pravdy. Ale čo 
keby ste jednoduchosť aspoň trošku zvýraznili? V predajni Carpisa na 1. podla-

ží OC MIRAGE nájdete krásnu kolekciu kabeliek v jednoduchých líniách a dizajnoch 
s veľmi vkusnými a prepracovanými detailmi.     dá
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KabelKa 

CArpisA

Materiál: syntetika. 

39,95 €
ŠAtka
Materiál: polyester. 

9,95 €
KabelKa 

CArpisA

Materiál: syntetika. 

49,95 €
PEňAžEnka
Materiál: syntetika. 

19,95 €

KabelKY 

CArpisA

Materiál: syntetika. 

39,95 €

KabelKY 

CArpisA

Materiál: syntetika. 

39,95 — 49,95 €

KabelKY 

CArpisA

Materiál: syntetika. 

29,95 — 39,95 €



Zbojnícka
legenda
Príďte si pozrieť 
zaujímavú vý-
stavu o Jurajovi 
Jánošíkovi
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Originálna vý-
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histórii olympiád
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OVs
Nenechajte si 
ujsť veľké zľavy 
v predajniach 
OVs a OVs Kids
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obSaH

Prinášame vám rozhovor s Michalom Jureckým, riaditeľlom Považ-
ského múzea v žiline, ktorý nám porozprával zaujímavosti nielen 

o Budatínskom hrade.

Ročník / rok / číslo
issN
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Michal
Jurecký
„Odborná kniha môže byť 

nielen múdra, ale aj pekná.“

február patril zami-
lovaným a výstave 
o  zimných olympiá-
dach a paralympiá-
dach

Prežili sme 
spolu 

04

carPIsa
Predajňa má pre vás 
pripravenú novú jarnú 
kolekciu plnú farieb
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

S     prvým jarným mesia-
com v roku, prichá-
dza aj rozpačité slnko 
a  chladná sviežosť.   

Okolie zaliate  slnečnými lúčmi 
si najlepšie vychutnáte v reštaurá-
ciách s presklenými terasami.  Po 
ceste sa ale určite zastavte v nie-
ktorom z našich obchodov, aby 
ste si pozreli a nakúpili novinky 
do svojho šatníka. V množstve 
obchodov s novými kolekciami 
oblečenia a obuvi si určite nájde-
te pre seba to pravé. 

Pri potulkách obchodným 
centrom sa určite zastavte na 
-1. podlaží, kde  si ešte  začiatkom 
mesiaca  môžete pozrieť výstavu 
„Pod piatimi kruhmi“ s artefakt-
mi, ktoré patria našim športo-
vým hviezdam. tento rok ubehlo 
330 rokov od narodenia Juraja 
Jánošíka. na výstave s názvom 
„Zbojnícka legenda“ sa o Jurajovi 
Jánošíkovi dozviete aj to, čo ste 
doteraz nevedeli. Výstava bude 
od 17. do 31. marca. 

Marec nie je len nesmelým jarným mesiacom, ale je považo-
vaný aj za mesiac kníh. V OC MIRAGE máme obľúbené kníh-
kupectvo Martinus, ktoré by ste počas marca rozhodne mali 
navštíviť. Okrem nákupu kníh sa zastavte aj na marcovú bese-
du. Do žiliny opäť zavíta obľúbený  lekár – spisovateľ Viliam  
Dobiáš, ktorý predstaví svoju knihu Ako neprísť o dieťa. 

tešíme sa na vašu návštevu. 

   

PríHovormilí návštevníci 
oC miraGe!
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S v. Valentína sme 
oslávili ako sa patrí 
– nápojom lásky, 

ktorý bol silnejší ako 
amorove šípy.
V OC MIRAGE sa každý 
rok stretneme 14. febru-
ára na špeciálnej akcii. 
Vždy si pre vás pripra-

víme zaujímavé 
atrakcie. 

tento 

rok ste si mohli vo 
fotokútiku vytvoriť 
romantické alebo pria-
teľské fotky, deti vyrábali 
pre svojich najbližších 
valentínky. Počas dňa ste 
sa mohli nechať zlákať aj 
na špeciálny nápoj lásky.  
Kto ochutnal, rozhodne 
neľutoval.  

OslaVOValI sMe 
sVIatOK ZaľúbeNých



i Sme SPolu
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vedeli ste, koľko 
máme úspeš-
ných žilinských 

športovcov? 
Zimné olympijské hry už 
máme za sebou, čaká nás 
ešte paralympiáda, v kto-
rej sa nám po minulé 
roky veľmi darilo. žilina 

má v zimných špor-
toch naozaj 

skvelé 

zastúpenie. O našich 
športovcoch a ich 
úspechoch, či o činnosti 
niektorých klubov ste 
sa mohli dozvedieť na 
výstave Pod piatimi 
kruhmi. Ešte pár dní 
zostáva na jej pozretie. 
A my zatiaľ držíme palce 
našim palalympio-
nikom. 

ZIMNé šPOrtY 
MalI sVIatOK



m
ód

a

06     |  26/2017t



január 2018      |     07

de
ts

ká
 m

ód
a

26/2017t



RO
ZH

OV
OR

08     |  



Marec 2018      |      09

„Odborná kniha môže byť nielen 
múdra, ale aj pekná.“

Mnohí čitatelia sa odborným knihám priam vyhýbajú. 

Nová publikácia Považského múzea však nebude obyčaj-

ná. Uvedú ju do života už teraz v marci. Poverený riaditeľ 

múzea Michal Jurecký nám v rozhovore poodhalil infor-

mácie o knihe, aj o pripravovaných podujatiach v Buda-

tínskom hrade. Je sa veru na čo tešiť. 

Michal Jurecký
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Považské múzeum oslávilo 75 rokov 
fungovania. Aké boli jeho začiatky?
Začiatky Považského múzea v žiline sia-
hajú už do dvadsiatych rokov 20. storo-
čia. Avšak ostalo len pri myšlienke založiť 
múzeum. táto snaha však ostala stále živá 
a  plne sa ju podarilo zrealizovať v roku 
1942. Vtedy bolo utvorené mestské múze-
um v budove radnice, ktoré bolo tvorené 
predovšetkým drotárskou expozíciou. Po-
zostávala z výstavy, ktorú pripravil Karol 
Guleja  v Dlhom Poli a artefaktov, ktoré 
darovali vznikajúcemu múzeu obyvatelia 
mesta, rôzne spolky, či cirkvi.  Bohužiaľ,  
múzeum nemalo zanieteného správcu 
a  preto viac menej zaniklo v roku 1949. 
K obnoveniu múzea prišlo s jeho presťaho-
vaním do veže Budatínskeho hradu v roku 
1953, kedy sa múzeum stalo modernou 
zbierkotvornou inštitúciou. 

Ako sa odvtedy hrad zmenil?
Rozmerovo sa hrad príliš nemenil. Skôr sa 
menilo využitie jednotlivých priestorov. Po 
presťahovaní múzea to bola len veža, postu-
pom času sa vtedajšej riaditeľke Vlaste Kris-

tenovej podarilo postupne získať aj ostatné 
časti hradu, kde sídlila armáda, či dopravný 
podnik, či iné firmy alebo dokonca škola. 
Hrad postupne v 50-tych a 60-tych rokoch 
prešiel veľkou rekonštrukciou a stal sa dôs-
tojným sídlom múzea.  

Potom sa začalo s intenzívnou prestav-
bou hradu. Bude sa na opravách praco-
vať aj naďalej?
 V tomto roku by sa mala začať vďaka žSK 
rekonštrukcia takzvanej hospodárskej 
budovy, z ktorej sa stane špecializovaná 
expozícia drotárstva, keďže našou celo-
slovenskou špecializáciou je práve drotár-
stvo. V minulom roku bola dokumentácia 
a ochrana drotárstva v Považskom múzeu 
zapísaná do zoznamu najlepších spôso-
bov ochrany nehmotného kultúrneho 
dedičstva na Slovensku, aj vďaka čomu sa 
Slovenská republika môže uchádzať o  zá-
pis drotárstva do svetového kultúrneho 
dedičstva UnESCO. Všetko speje k tomu, 
že sa pohne aj obnova ďalších priestorov 
a  postupne bude môcť byť sprístupnený 
celý hrad širokej verejnosti. 

Vydali ste aj novú publikáciu. Kedy ju 
uvediete do života? Čo obsahuje?
nová publikácia je monografiou o Buda-
tínskom hrade. textovo a graficky bola 
pripravená už v minulom roku, no ve-
rejnosti ju predstavíme až v marci 2018. 
Monografia spája najnovšie výsledky 
výskumov, ktoré boli realizované v sú-
vislosti s obnovou hradu, ktoré predošlé 
vedomosti dopĺňajú, prípadne úplne na-
hrádzajú.

Ako vzniká taká rozsiahla publikácia? 
Kto sa na nej podieľal?
V monografii sú zhrnuté najnovšie po-
znatky, ktoré o hrade máme. tie sme 
získali práve vďaka obnove hradu, kedy 
boli Krajským pamiatkovým úradom 
predpísané viaceré výskumy. tie realizo-
vali odborníci z viacerých odvetví, z kto-
rých pozostával aj autorský kolektív. ten 
bol zastrešený prevažne Archeologickým 
ústavom SAV nitra a jeho spolupracov-
níkmi, ako aj odbornými pracovníkmi 
múzea a ďalšími externými odborníkmi. 
no a práve spoluprácou PMZA a AÚ 



SAV vznikla aj myšlienka priblížiť for-
mou monografie tieto vedomosti aj ši-
rokej verejnosti. Grafická úprava knihy 
korešponduje s novým vizuálom PMZA 
a dokazuje, že aj odborná kniha môže byť 
nielen múdra, ale aj pekná. 

PMZA vstúpilo do nového roku s no-
vým logom a vizuálom. Prečo ste si 
zvolili práve kohúta?
Kohút v logu Považského múzea v žiline, 
nie je nový. Je to tradičné logo, ktoré vy-
chádza z predlohy známeho zbierkového 
predmetu v podobe drôtenej plastiky od 
významného drotára Ladislava Keraka. 
Logo je hlavnou vizuálnou značkou, kto-
rú sme potrebovali inovovať rovnako ako 
celý vizuál PMZA. Vďaka podpore žSK 
sme mohli požiadať o pomoc grafické 
dizajnové štúdio a v ateliéri Profigrafik.sk 
sme našli skutočne profesionálneho part-
nera.      

Aké podujatia čaká Budatínsky hrad 
tento rok?
Podujatia na tento rok budú súvisieť 

s  osmičkovými rokmi, kedy si chceme 
pripomenúť všetky dôležité výročia. 
V  duchu výročia vzniku čSR a konca 
1.  svetovej vojny sa bude niesť už tra-
dičné letné podujatie na Budatínskom 
hrade, ktorému sme zmenili názov na 
Budatínske zlaté časy. Všetky hrady na 
ponárajú do stredoveku, ale k nášmu hra-
du sa najviac hodí práve prvá polovica 
20. storočia. Okrem toho budeme orga-
nizovať nové podujatie Piknik v meste, či 
tradičný jesenný Budatínsky rínok, alebo 
v spolupráci s mestom žilina charitatív-
ne podujatie Wings for life. Okrem toho 
bude množstvo prednášok, či tvorivých 
dielní. V rámci Stretnutia drotárskych 
majstrov bude realizovaná výstava sú-
časnej českej drotárskej školy, ktorá opäť 
bude odkazom na vznik čSR. no a naj-
podstatnejšou zložkou práce Považského 
múzea v žiline bude opäť „neviditeľná“ 
práca zamestnancov múzea súvisiaca 
s  nadobúdaním, evidenciou, ošetrením 
zbierok, množstvom vedeckých úloh 
a štúdia, ktorých výsledky budeme môcť 
prezentovať v ďalšom období.  
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budatínsky hrad 

sa onedlho stane 

jednou z hviezd 

novej rozprávky. 

Na hrade budú 

českí a slovenskí 

filmári nakrúcať 

rozprávku 

KdYž draKa 

bOlí hlaVa. 

Premiéru bude 

mať v októbri. 



Jar vo vašom 
domove

m arec je prvým mesiacom jari. O chvíľu bude všetko zelenieť a po zimnej šedi 
nezostane ani pamiatka. Skôr ako sa však vonku oteplí, mali by ste privítať jar 

vo svojom domove. Krásne hrejivé  doplnky z predajne COInCASA na 1. podlaží  
OC MIRAGE vám pohladia domov jarnou atmosférou.      dO
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v  sobotu 17. marca 2018 si pripomenieme 305. výročie 
od smrti legendárneho zbojníckeho kapitána Juraja  
Jánošíka. Pri tejto príležitosti sme v spo-

lupráci s Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom  
Mikuláši pripravili unikátnu výstavu, ktorú 
si budete môcť v OC MIRAGE pozrieť 
od 17. do 31. 3. 2018. Povestnému 
obeseniu na hák za rebro predchádzalo 
mučenie, a tak sa budú môcť návštevníci 
expozície zoznámiť s dobovými mučia-
cimi nástrojmi - napríklad derešom, 
ktorý je rekvizitou z filmu Jánošík, 
či dobovými zbojníckymi odevmi, 
doplnkami, alebo zbraňami.
Výstava bude nainštalovaná 
na -1. podlaží OC MIRAGE.

marCový ProGram Po

ZbOJNícKa 
legeNda
17. – 31. 3. 
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Pozývame vás na besedu so záchranárom Viliamom Do-
biášom, ktorý predstaví novú knihu Ako neprísť o dieťa.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

m PoduJatí v oC miraGe

21. 3.

a 
da

POd PIatIMI 
KruhMI 

MartINus
beseda 
s VIlIaMOM dObIášOM milé deti, čakáme na vás 

každú sobotu na -1. 
podlaží pri zábavných 

tvorivých dielňach.

Vždy v sobotu o 15.00 htVOrIVé 
dIelNe

3. 3. |10. 3. | 17. 3. | 24. 3. | 31. 3.

využite posledné dni a pozrite si jedinečnú výstavu venovanú zimným 
olympijskym hrám a zimným paralympiádam už len do 9. 3. 2018, 
ktorá je nainštalovaná na -1.  podlaží OC MIRAGE. Pri príležitosti 

XXIII. zimných olympijských hier (9. - 25. 2. 2018) a XII. zimnej paralympiá-
dy (9. - 18. 3. 2018) v juhokórejskom Pjongčangu si môžete pozrieť exponáty 
slovenských olympionikov a dozvedieť sa viac o histórii týchto významných 
športových podujatí.
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

do 9. 3. 



Zbojnícka
legenda

17. ‒ 31. 3. 

ORIGINÁLNA 
VÝSTAVA 
VENOVANÁ 
NÁRODNÉMU 
HRDINOVI 
JURAJOVI 

JÁNOŠÍKOVI

-1. podlažie 
OC MIRAGE



Presný dátum narodenia Juraja Jánošíka je 
zahalený rúškom tajomstva a odhaduje sa 
na január 1688. naproti tomu vieme úplne 
presne, kedy bol najslávnejší zbojník popra-
vený - stalo sa tak 17. marca 1713 na po-
pravisku Šibeničky pri Liptovskom Miku-
láši. Povestnému obeseniu na hák za rebro 
predchádzalo mučenie, a tak sa budú môcť 
návštevníci expozície zoznámiť s dobovými 
mučiacimi nástrojmi - napríklad derešom, 
ktorý je rekvizitou z filmu Jánošík. Medzi 
exponátmi však nebudú chýbať ani dobové 
zbojnícke odevy, doplnky, či zbrane. 

ZO žIVOta JuraJa JáNOšíKa:

• narodil sa pod vrchom Pupov u Jánošov 
v obci Terchová, pokrstený bol vo Varíne 
• narukoval do kuruckých oddielov vodcu 
protihabsburského stavovského povsta-

nia Františka II. Rákociho 
• ako cisársky vojak strážil väzňov na 
bytčianskom zámku, kde sa stretol aj so 
zbojníckym kapitánom Tomášom Uhor-

číkom
• spolu boli uväznení v Hrachovskej pev-

nosti, odkiaľ ušli vďaka podplateným 
strážcom

• zbojníčil necelé dva roky a z príležitost-

ného zbojníka sa vypracoval až na kapi-
tána družiny
• hrach, ktorý nasypala Jánošíkovi pod 
nohy starena v krčme v Dubovej je len 
výmyslom, pandúri ho zajali v Klenovci 
u Tomáša Uhorčíka
• žilinského kupca Jána Šipoša ozbíjal 
Jánošík až dvakrát – prvýkrát v októbri 
1711, druhýkrát v máji 1712 a vždy pod 
Strečnom

V sobotu 17. marca 2018 si pripomenieme 305. výročie od smrti 

legendárneho zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka. Pri tejto  

príležitosti sme v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom  

Mikuláši pripravili unikátnu výstavu, ktorú si budete môcť v OC Mirage 

pozrieť od 17. do 31. 3. 2018.

Za
U

Ja
LO
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ás
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POD PIATIMI 
KRUHMI

do 9. 3. 2018 

ORIGINÁLNA VÝSTAVA 
VENOVANÁ  HISTÓRII ZIMNÝCH OLYMPIÁD A PARALYMPIÁD

A ÚSPECHOM SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV

 -1. podlažie OC MIRAGE



Výstava venovaná ZOH a zimným pa-
ralympiádam je v OC MIRAGE nain-
štalovaná už len do 9. marca. Pri príleži-
tosti XXIII. zimných olympijských hier 
(9. – 25. 2. 2018) a XII. zimnej paralym-
piády (9. – 18. 3. 2018) v juhokórejskom 
Pjongčangu si môžete pospomínať aj na 
naše najväčšie doterajšie úspechy. 

návštevníci centra si môžu pozrieť ex-
ponáty slovenských olympionikov, medzi 
ktorými nechýbajú ani žilinskí športovci 
– snoubordista Radoslav židek, hokejista 
Roman Kontšek či hokejistka Jana Kapus-
tová, resp. paralympionikov z nášho regió-
nu – Petry Smaržovej, Róberta Ďurčana či 
Karola Mihoka. 

Súčasťou výstavy sú grafické panely 
približujúce históriu zimných olympi-
ád a paralympiád, úspechy slovenských 
olympionikov, zaujímavosti z týchto 
podujatí alebo činnosť Olympijského 
klubu žilina.

Tento rok sa sviatky zimných športov konajú v ďalekej Južnej Kórei. 

V OC Mirage si môžete pozrieť príbeh zimných olympijských hier 

a úspechov našich športovcov.

olymPiáda
nikdy nebola 

blizšie

ˆ

Marec 2018      |      19

Za
U

Ja
LO

 N
ás



kO
m

ik
s

Žilka
úžasn

á

a jej kamar
áti

69. diel

Vo februári žil celý svet zimný-
mi športami a Valentínom. Naši 
kamaráti majú podozrenie, že 
Dorka sa zamilovala do nezná-
meho frajera, a preto podnikajú 
kroky k vyšetreniu tejto záhady. 
Ako si naši „detektívi“ poradili so 
zamilovaným prípadom, sa do-
zviete v nasledujúcom príbehu.

20    |  
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Detský svet nájdete aj na každom ligovom 
zápase MŠK žilina počas celej sezóny na 
východnej tribúne, kde sa nachádza rodin-
ný sektor so samostatným vstupom. Radi 
vás privítajú naši skvelí animátori, ktorí si 
pre deti tradične pripravujú tvorivé dielne, 
maľovanie na tvár, súťaže a kopec zábavy. 
K dispozícii sú aj hračky pre najmenších 

a svojou návštevou nás vždy poteší maskot 
Šošon. ten sa s malými šošonmi rád zahrá 
a aj odfotí. Radi vás privítame s vašimi ra-
tolesťami v rodinnom sektore. Vstupné pre 
rodiny 1+1, 1+2 (dospelí + deti) za 4 €, 
bez klubovej karty 7 €. Vstupné pre rodiny 
2+1, 2+2 (dospelí + deti) za 8 €, bez klubo-
vej karty 14 €.

Podrobnejšie informácie žiadajte  
v Detskom svete v OC MIRAGE 
na 4. poschodí u vedúcej 
prevádzky Evy Mihaličkovej,  
cez telefón na čísle 0911 390 064,  
prípadne cez mail  
detskysvet@mirageshopping.sk
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Nie vždy sú vaše deti fanúšikmi futbalu? ak ich hra nebaví, alebo ju 

nestíhajú sledovať, máme pre vás jednoduché riešenie. Nás. 
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carPIsa Gotech® noVÝ MaterIál PatentoVanÝ carPIsa r&d laboratÓrIoM. 
VYsokÁ ODOLNOSŤ A VYNIKAJÚCI VÝKON ZA KAŽDÝCH CESTOVNÝCH PODMIENOK.

10 ROČNÁ ZÁRUKA

menu

24/2017t

halawah beI jeben 

POSTUP
Plnka: Vodu, sirup, kvetovú vodu a sušené mlieko dáme do hrnca 
a varíme s gustinom do pudingovej hmoty, nakoniec pridáme 
tvaroh a vymiešame plnku. Cesto: Z teplého cukrového sirupu, 
vody a nakrájanej mozzarelly si vymiešame hmotu, aby sa nám 
mozzarella rozpustila a pridávame semolinu, opatrným miesením 
vypracujeme cesto. Vyvaľkáme a rozotrieme plnku, preložíme 
a  nakrájame na ľubovoľné kúsky, ktoré pri podávaní prelejeme 
cukrovým sirupom a posypeme kokosom alebo rozdrvenými 
pistáciami. Dezert podávame za studena. 

InGredIencIe
Cesto: mozzarella (500 g), semolina múka (1 šálka), kvetová voda 
(1 PL), cukrový sirup (½ šálky). Plnka: Hrudkový tvaroh (1 šálka), 
sušené mlieko (1 šálka),  gustin (3 PL), voda (1 šálka), cukrový sirup 
(½ šálky), kvetová voda (1 PL). Posýpka: Kokos alebo  nesolené 
posekané pistácie.

Re
ce

Pt
y

25/2017t 27/2017t

DOmáce PIROHy S maKOm a maSlOm 

POSTUP
Zemiaky umyjeme a dáme variť do mierne osolenej vody. Pomelieme si 
mak a zmiešame s práškovým cukrom. Vychladené zemiaky ošúpeme, 
nastrúhame, pridáme vajce, soľ, múku, krupicu a vypracujeme hladké 
cesto. na pomúčenej doske ho rozváľame na tenší plát, pohárom 
povykrajujeme kolieska, naplníme lekvárom, preložíme na polovicu 
a vidličkou strany pekne uzatvoríme. Lekvár môžeme pre zvýraznenie 
chuti trošku zriediť rumom. Pirohy uvaríme vo vode, posypeme makom 
a prelejeme rozpusteným maslom.

Tip šéfkuchára: Maslo bude chutiť lepšie, keď ho necháme pomaly 
redukovať do zlatohnedej farby, získa príjemnú orieškovú chuť.

IngReDIencIe (4 PORcIe)
Zemiaky v šupke (520 g), soľ, vajce (1 ks), krupica detská (60 g), múka 
hrubá (200 g), lekvár podľa chuti (240 g), modrý alebo biely mak (100 g), 
cukor práškový (100 g), maslo (150 g).



túto doliny veľmi ľahko miniete. Všetci to-
tiž mieria do známej terchovej a odbočku 
pri soche valašiek ignorujú. Pritom sa na 
konci cesty ukrýva naozajstný skvost. 

čachtický hrad pozná každý. takmer vždy 
tam mieri húf turistov. čo takto sa im vy-
hnúť a navštíviť neďalekú jaskyňu?

kam za kráSami v okolí miraGe
TRenČIanSKy krajŽIlInSKÝ kraj

dolina Veľká Bránica sa rozprestiera v katastroch obcí ter-
chová a Belá. Malá Fatra ponúka sama o sebe krásne prí-
rodné divadlo. nás zaujal vodopád, ktorý sa vytvoril na 

potoku Bránica. ten preteká po celej dĺžke doliny. Aby sme to spres-
nili, na tomto potoku sa nachádza hneď niekoľko vodopádov, ktoré 
ale nemajú svoje názvy. ten najvyšší však nezostal bez mena. Volá sa 
Veľká Bránica a dosahuje výšku 10 metrov. 

na cestu sa vydáte od spomínanej odbočky. Je tam aj zastávka 
SAD. Cez doliny vedie pohodlná asfaltová cesta, ktorá vás zavedie až 
k hotelu Bránica. Za hotelom sa cesta rozvetvuje na dve strany – jed-
nou sa dostanete do doliny Malá Bránica, druhá smeruje do Veľkej 
Bránice. V obidvoch dolinách sa nachádza veľký počet rekreačných 
chát. V minulosti chaty v doline slúžili ako pastierske osídlia. 

Vydávame sa do Veľkej Bránice. Je to aj rovnomenná národná prí-
rodná rezervácia. Po čase tu asfaltová cesta končí a nahradí ju cesta 
popri potoku. Keby sme stále sledovali zelenú značenú cestu, ocit-
li by sme sa v Malej Bránici. neznačený chodník vo Veľkej Bránici 
takmer kopíruje trasu potoka. Po ceste narazíte na krásne vodopády 
a po čase vás čaká odmena v podobe najvyššieho vodopádu. 

Chodník vás potom zavedie na žltú alebo modrú značku, kde si už 
môžete vybrať, kadiaľ zostúpite, alebo skôr vyjdete na hrebeň. Mož-
ností v Malej Fatre je neúrekom. 

v okolí hradu sú rovno dve. čachtická jaskyňa je najdlh-
šou jaskyňou v CHKO Malé Karpaty. táto jaskyňa je 
však pre verejnosť zatvorená. neďaleko nej sa však na-

chádza náš cieľ. Je síce menšia, ale verejnosti dostupná. Volá sa 
Hladový prameň.  Občasnú vyvieračku (teda jaskyňu, ktorú ob-
čas zaplaví) objavil známy jaskyniar Ján Majko, objaviteľ Domice. 
najjednoduchší spôsob, ako sa k jaskyni dostať je po žlto značenej 
trase z Višňového alebo priamo z čachtického hradu. 

na začiatku vás prekvapí trochu strmý kopec smerom dole. žltá 
značka vás privedie až k rieke Jablonka. Po trase sa nachádza hneď 
niekoľko prístreškov s lavičkami a ponad riečku vedú nové mosty. 

Vstup do jaskyne určite neminiete. Dá sa do nej vojsť, nezabud-
nite však na baterku. Pozor, trvalým obyvateľom jaskyne je neto-
pier a môžete ho vyrušiť z denného spánku. 
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Veľká Bránica Hladový prameň



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Jarná únava pre vás nič neznamená. Máte energie na 
rozdávanie. Stále máte čo na práci, množstvo aktivít 
a všetko s prehľadom stíhate. Ak by ste aj išli niekam 
posedieť, dlho nevydržíte. Musíte mať zo všetkého 
zážitok. Vyskúšajte preto 5D kino v OC MIRAGE.  

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Ide sa nakupovať! Vo vašom obľúbenom obchode John 
Garfield majú už jarnú a letnú kolekciu. Vždy tu nájdete 
niečo, z čoho sa vám doslova rozžiaria oči. nájdete tu nové 
trendy na jar/leto 2018, z ktorých si hádam ani nebudete 
vedieť vybrať. 

Co váS tento meSiaC 

Caká v oC miraGe

?

Horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Už by ste sa najradšej po tejto zime videli niekde v tró-
poch? Ale na dovolenku sa vám v týchto mesiacoch 
nepodarí ísť. Veľa možností vám teda naozaj nezostáva. 
Vezmite priateľov von na kávu alebo pohár vínka a sad-
nite si v jojcafe priamo k akváriu. žraloky vás možno 
trochu rozptýlia.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

V marci oslavujú všetky ženy sveta. Možno 8. marec 
považujete za prežitok, ale ženy sa rozhodne zaslúžia 
vašu pozornosť. nemali by ste zabúdať na všetky ženy vo 
vašej blízkosti. Aby to však nezaťažilo vašu peňaženku, 
odporúčame Kvety Victor v OC MIRAGE.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Blíži sa jar. Pomalými krokmi, ale predsa. A vy sa neskutočne 
tešíte, lebo zima je vaše najneobľúbenejšie ročné obdobie. 
Jar vždy očakávate s nadšením už len z lákavej príležitosti na 
obmenu šatníka. Krásne jarné oblečenie nájdete v predajni 
terranova. 

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

na oblečení si rozhodne dávate záležať. Materiál musí byť 
kvalitný. Vo vašej skrini by sme asi márne hľadali výrobky 
„made in bangladesh“. Predajňa GAnt vám ponúka okrem 
oblečenia aj doplnkový sortiment – hodinky, parfémy, slneč-
né okuliare. Stačí si vybrať.      

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

V tomto období máte poriadnu smolu. 
Všetko sa vám začína naraz kaziť. Ako-
by u vás prevládala negatívna elektrická 
energia. Ešteže však ide len o drobné 
spotrebiče. Ak sa vyberiete na nákupy 
do Planeo elektro, vaša peňaženka 
neutrpí veľké straty. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Zima končí, začína sa jar. Pre rodiny s deťmi to však zname-
ná nakupovanie. Veď deti tak rýchlo rastú. Už sa nezmestia 
do minuloročných jarných topánok. Ak chcete pre ne to 
najlepšie, určite zájdite do predajne PRIMIGI – špecializo-
vaného obchodu s detskou obuvou. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Už mesiace tomu unikáte, ale už váš dobehla choroba. Za-
čínate pociťovať prvé príznaky. Preto treba rýchlo nasadiť 
silné zbrane – vitamíny. V lekárni Dr. Max (vchod zvonku 
od predajne terno) vám poradia, čo isto zaberie. Investo-
vať do zdravia sa vám určite oplatí. 

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Radi trávite čas v kuchyni. Vymýšľať nové recepty vás 
vždy dostalo do tej správnej pohody. Preto skôr ako svoj 
šatník, radšej vynovujete kuchyňu. Vždy vám pribudne 
nejaká nová pomôcka. Skúsili ste sa pozrieť do predajne 
topshop? Majú tam kvalitné panvice a pekáče. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Máte za sebou veľmi hektické ob-
dobie a rozhodne vás nepotešíme, 
lebo toto tempo budete musieť ešte 
niekoľko mesiacov zvládnuť. Je čas 
si ale dopriať peknú odmenu. Šperk 
Holíč má pre vás široký sortiment 
šperkov, z ktorých si určite svoju 
odmenu vyberiete. 

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Marec je mesiacom knihy. A vy ste ten typ, ktorý takéto malé 
sviatky veľmi rád oslavuje. Hneď ste zatúžili po rozšírení do-
mácej knižnice. Rozhodne budú vaše kroky viesť do kníh-
kupectva Martinus na 2. podlaží OC MIRAGE. Je to raj pre 
knihomoľov, medzi ktorých sa radíte. 

�
�
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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: „... je oslava sv. Valentína.“
Výhercovia: Ľubomír Kováčech, Mária Sasáková, Anna Ciglianová. Výhercom srdečne blahoželáme!

nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

Počas najkrajšieho dňa pre zamilovaných sme nezabudli ani na najmenších a pre deti sme si pripravili zaujímavé tvorivé dielne.
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ProGram mareC 

možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk

 
ki

NO

Príďte aj vy do štvor-
sálového najkrajšieho 
multikina na Sloven-
sku. Podrobný rozpis 
programu budeme 
uvádzať na interne-
tových 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
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 ČeRVená 
VOlaVKa
OD 1. 3. 2018 

USA
horor, thriller
titulky

 WIncHeSTeR:
SíDlO DémOnOV
OD 1. 3. 2018 

USA
thriller
titulky

 ReaDy PlayeR 
One: HRa 
sa začína 
OD 29. 3. 2018  

USA
akčný, sci-fi, thriller
titulky

 OnI 2: nOČná 
korIsŤ
OD 22. 3. 2018   

USA
horor, thriller
titulky

 PacIFIc RIm: 
POVSTanIe 
OD 22. 3. 2018   

USA
akčný, sci-fi
titulky, dabing

 MárIa 
MaGdaléna  
OD 22. 3. 2018   

GBR
historický, dráma
titulky

 sherlock 
GnoMes  
OD 29. 3. 2018   

GBR
animovaný
dabing

 leO Da VIncI
MIsIa Mona
líza
OD 8. 3. 2018  

It / PL
animovaný
dabing

 cesata 
za kráľoM 
TROllOV
OD 15. 3. 2018  

USA
dobrodružný
dabing

 OTcOVa VOlHa
OD 8. 3. 2018 

CZE
komédia
originálny zvuk

 backstaGe
OD 15. 3. 2018 

SVK
tanečný
originálny zvuk

 PRIanIe SmRTI
OD 8. 3. 2018 

USA
akčný
titulky

 KRálIK PeTeR
OD 22. 3. 2018 

USA
fantasy komédia
dabing

 toMb rIder
OD 15. 3. 2018

USA
akčný, dobrodružný
titulky

 VČIelKa maJa 2
OD 1. 3. 2018

GER / AUS
animovaný
dabing

 tlMočník
OD 1. 3. 2018

SVK / CZE /AUt
tragikomédia 
Martina  Šulíka
originálny zvuk

 laDy BIRD
OD 1. 3. 2018

USA
dráma
titulky

3d 3d3d





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


