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Marek
Kubán
„Máme perfektný tím,

Milí návštevníci
OC MIraGE!

PríhOvOr

esiac jún je takpovediac malá
predzvesť leta.
Mnohí z vás už
myslia na letné dovolenky a prázdniny. Nie každému sa však podarí
vycestovať, ale to nie je dôvod na
smútok. Sme tu pre vás. Srdečne
vás pozývame do našich kaviarní,
cukrárne a reštaurácií. Na 3. podlaží OC MIRAGE vás čaká jedinečné posedenie na našich vonkajších terasách. Príjemné ovzdušie
a nádherný výhľad si vychutnáte
spolu s jedlom alebo kávou. Mať
Žilinu ako na dlani sa naozaj oplatí.
Prípadne sa môžete schladiť u nás
v prostredí lesa na -1. podlaží, kde
vás nová kaviareň Yogi´s vtiahne
do iného sveta.
Rozhodne by ste nemali vynechať ani naše atrakcie. V júni sa
môžete s nami zúčastniť na Veľkej cene OC MIRAGE počas dňa
detí. Do 9. júna určite neobíďte skvelú výstavu o MŠK Žilina, ktorá
sa venuje 110. výročiu klubu a každú sobotu vás radi privítame na
tvorivých dielňach.
Samozrejme, nesmieme zabúdať, že leto sa blíži a treba sa naň
poriadne pripraviť. V OC MIRAGE zoženiete všetko pod jednou
strechou. Ľahké letné oblečenie si vyberiete hravo podľa svojho
vkusu. Na výber máte množstvo obchodov s oblečením a obuvou.
Nemali by ste vynechať ani nákup napríklad krémov na opaľovanie, v našich lekárňach alebo DM drogérii vám isto radi poradia.
V neposlednom rade treba myslieť aj na cestovné kufre a plážové
tašky, ktoré nájdete v predajni Carpisa. Samozrejme, odporúčame
aj skvelé letné čítanie. V kníhkupectve Martinus sa v júni koná beseda s obľúbeným stand-up komikom Martinom Hatalom, ktorý
vydal prvú knihu. Ktovie, možno vám práve ona bude robiť spoločnosť počas letnej dovolenky.
Prajeme vám príjemný jún.

M

ktorý sa môže rovnať
aj veľkým televíziám.“
rinášame vám rozhovor s riaditeľom žilinskej lokálnej televízie
TV RAJ, ktorá v OC MIRAGE oslávila svoje prvé narodeniny.
Porozprával nám o fungovaní a zaujímavostiach televízie.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Jún
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ZAUJALO
ZAUJALONÁS
NÁS

PrEzIlI sM
KtO bUdE nOVOU
hViEzdOU MOdELingU?
úto otázku sme si
položili aj tento
rok vďaka súťaži
s Elite Model Look.
Naše OC MIRAGE
tak privítalo množstvo
mladých talentov. Mladé
dievčatá a chlapci s veľkými ambíciami si prešli
prvým výberovým
kolom. Je to
pre nich

T

prvý krok do zaujímavej
budúcnosti a nás veľmi
teší, že sa im to podarilo
aj vďaka nám. Čaká ich
však ešte veľmi náročná
cesta, ale s Elite Model
Look sa po nej môžu lepšie posúvať. Držíme im
palce, aby sa im podarilo
dosiahnuť svoj sen.

Jarná Módna ŠOU
inŠPiráCiOU aJ na LEtO
bľúbená módna
prehliadka, ktorá
odštartovala aj
zľavové víkendy, bola
opäť potešením.
Radi u nás v OC MIRAGE
inšpirujeme novými
módnymi outfitmi.
Pod našou strechou sa
nachádza množstvo
skvelých a kvalitných

O
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značiek. Ich kolekcie na
jar/leto 2018 ste mali
možnosť vidieť aj na
Jarnej módnej show.
Prehliadka žiarila farbami
a nápadmi. Ako hudobného hosťa sme privítali
skupinu Hrdza, ktorá
na pódium priniesla aj
ľudové motívy.

sME sPOlu
MŠK ŽiLina
– na SLOVEnSKU naJLEPŠia
oznáte tento známy
pokrik? Náš obľúbený futbalový klub
oslavuje a my sme mu zdali
hold.
Jedinečná výstava sa niesla
v znamení spomienok na dlhodobú históriu žilinského
klubu. 110 rokov je naozaj
dlhý čas, počas ktorého
naši futbalisti prežili
pády ale aj

P

okamihy najväčšej slávy.
V OC MIRAGE si ešte aj
v prvých dňoch júna môžete
pozrieť unikátnu výstavu.
Otvorili sme ju autogramiádou Marka Mintála
a ďalších známych futbalistov. Priaznivci futbalu sa
potom mohli zúčastniť aj na
charitatívno-exhibičnom
zápase na žilinskom
štadióne.

jún 2018
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MódA

26/2017t
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26/2017t

detSkÁ MódA

26/2017t
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ROZHOVOR

Marek Kubán
„Máme perfektný tím, ktorý sa môže
rovnať aj veľkým televíziám.“
V Žiline sme si zvykli na viacero regionálnych
televízií, ktoré sa striedali. Momentálne už
rok u nás pôsobí TV RAJ. Priniesla nám niečo
nové, zaujímavé, vysiela dokonca aj klasické
slovenské a české filmy a dáva možnosť novým talentom. Riaditeľ Marek Kubán nám
v rozhovore trochu pootvoril dvere, aby sme
nahliadli do TV RAJ.

jún 2018
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ROZHOVOR

Oslavujete prvé narodeniny. Čo by ste
popriali oslávencovi?
Veľa technického zdravia, diváckeho šťastia a, samozrejme, ešte veľa zdravých rokov.

model regionálnych informácií s obsahom, ktorý sa neviaže priamo na región
a môže osloviť diváka kdekoľvek na Slovensku.

Ako hodnotíte prvý rok vysielania?
Prvý rok vysielania je vždy veľmi špecifický, nakoľko sa prejavujú „detské chyby“,
ktoré sa nevyhli ani nám. Napriek tomu si
dovolím povedať, že prvý rok bol úspešný
z hľadiska budovania televízie, nadviazali
sme viaceré významné dlhodobé spolupráce a podarilo sa nám meno televízie
dostať do povedomia.

Budete po prvých narodeninách meniť
programovú štruktúru, alebo zostanete verní zaužívanému?
Malé zmeny, samozrejme, nastanú,
v týchto dňoch sme podpísali novú zmluvu so Slovenským filmovým ústavom na
najbližšie dva roky. Z toho dôvodu začneme vysielať slovenské filmy vo vyššej
frekvencii počas týždňa, pripravujeme aj
viaceré nové projekty, ktoré budú hotové
koncom leta. Hlavná zmena programovej
štruktúry teda prebehne od septembra.

Ako vznikla TV RAJ?
Televízia vznikla z myšlienky urobiť regionálnu televíziu inak. Bežný človek si
predstaví pod regionálnou televíziou hodinovú slučku, jednu/dve správy z mesta
a infotext. My sme divákom priniesli celovečerné filmy, niekoľko vlastných relácií
a moderované spravodajstvo. Spojili sme
10
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TV RAJ je regionálna televízia. Ktoré
regióny zahŕňa vysielanie – či už dosahom alebo spravodajstvom?
V súčasnosti spravodajsky pokrývame
Žilinu, Kysuce, Čadcu, Martin, Turiec

a Trenčín. Signálom pokrývame takmer
celé Slovensko, ako sa hovorí, sme „u každého dobrého operátora“. Naladiť televíziu môžete v UPC, Magiu, Orange, Swan,
Slovanet a u ďalších menších regionálnych
operátorov.
Dávate priestor v programe aj študentským filmom. Hlásia sa vám študenti
sami, alebo ich cielene hľadáte?
Študentské filmy získavame najmä vďaka
vynikajúcej spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou. Momentálne pracujeme na spolupráci
s Univerzitou Cyrila a Metoda. Do budúcna by sme radi spolupracovali so všetkými
školami, ktoré sú zamerané na audiovizuálnu tvorbu, aby sme dávali priestor filmovej
tvorbe študentov na Slovensku a tak ich aj
motivovali do ďalšej práce.
Niektorých fanúšikov českej a slovenskej klasiky isto poteší, že v TV RAJ

vysielate aj takéto filmy. Na aké filmy sa
v najbližšej dobe budú môcť diváci tešiť?
Naši diváci sa môžu tešiť na Tisícročnú
včelu, Drak sa vracia, Jánošíka či Červené
víno a mnohé iné kvalitné tituly.
Mohli by ste nám priblížiť vaše najpopulárnejšie relácie?
Veľkej obľube sa teší súťažno-cestovateľský kvíz Busmánia, v ktorom cestujúci
v autobuse vyhrávajú hodnotné ceny. Momentálne sme odvysielali 56 dielov a pokračujeme ďalej. Medzi populárne relácie
patrí aj Rajská hudba, kde pravidelne mapujeme populárnu hudbu na Slovensku aj
v zahraničí. V relácii sme privítali Adama
Ďuricu, Kristínu či Dominiku Mirgovú,
ale priestor dostávajú aj lokálni nemenej
slávni umelci ako Aya, Tomáš Bezdeda
a Arzén.
Grafiku štúdia tvorí mozaika viacerých
tvarov. Aké tajomstvo sa za nimi skrýva?

Výhoda mozaiky viacerých tvarov je
ich univerzálnosť a možnosť zapracovať
prvky mozaiky do jednotlivých relácií,
v grafike pre sociálne siete a budovať tak
identitu televízie všetkými komunikačnými kanálmi. Grafiku sme volili aj z dôvodu
jedinečnosti, žiadna iná regionálna televízia na Slovensku nemá podobný vizuál.
Kto tvorí tím TV RAJ?
Úlohou regionálnej televízie je najmä vychovávať redaktorov, technikov a kameramanov pre celoslovenské televízie. Inak to
nie je ani u nás, máme niekoľko začiatočníkov, ktorí sa učia a každý deň zlepšujú
svoje schopnosti, ale zároveň máme aj
ostrieľaných profesionálov, aby sa mali od
koho učiť. Spomenul by som viacerých
moderátorov ktorí pracujú aj pre RTVS,
kameramani a technici, ktorí taktiež pracovali pre „veľké televízie“. Výsledkom je
teda perfektný tím, ktorý sa môže rovnať aj
veľkým televíziám.
jún 2018
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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 Stredoslovenskej energetiky 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.

MCOB LED ŽIAROVKY VYUŽÍVAJÚ
JEDINEČNÝ PATENT MCOB CRYSTAL
TECHNOLÓGIE
www.sse.sk/led o patentovanej kryštálovej technológii LED od SSE, ktorá rozptýli svetlo v uhle 360 stupňov
a zabezpečí tak dokonalé osvetlenie miestnosti.

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.

Keď vymeníte všetky žiarovky v domácnosti za moderné,
môžete tak ušetriť až 90 % celkového účtu za elektrinu.

Ak LED-ky, tak stavte na odborníkmi odporúčanú najnovšiu generáciu LED žiaroviek. Prečítajte si na

Viac informáciÍ a možnosť objednania LED žiaroviek
nájdete na www.sse.sk/led.

ALITA
VYSOKÁ KV
SSE
LEDIEK OD
Ú CENU
N
ZA VÝHOD

NÁ

STMIEVATEĽ

VÁ
FILAMENTO

VÁ
FILAMENTO
NÁ
STMIEVATEĽ

VÁ
FILAMENTO
NÁ
STMIEVATEĽ

VÁ
FILAMENTO

35 ROKOV
SVIETENIA
BEZ OBÁV
E27
10 W

E14
3,6 W

E27
4W

E27
8W

Objednajte si LED žiarovky na www.sse.sk/led

E14
4W

ZAUJALO
detSký SVet
NÁS

vlkOlínEC
P

rekrásna dedina pri Ružomberku oslavuje 25 rokov od zápisu
do Zoznamu Unesco. Tento moment si v OC MIRAGE pripomenieme
putovnou výstavou.

Vedeli ste, že obyvatelia Vlkolínca mali byť
v 50. rokoch minulého storočia presťahovaní na okraj Ružomberka? Tým by zanikol
ráz živej osady, ktorý dáva Vlkolíncu punc
jedinečnosti. Našťastie sa to nestalo a možno aj vďaka tomu dnes Vlkolínec oslavuje
štvrťstoročie zápisu do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco.
Základnou myšlienkou organizátorov
výstavy bolo, aby ju videlo čo najviac ľudí.
Preto pôjde o putovnú výstavu. Informač-

né panely o osade boli v marci na kolonáde
Bardejovských kúpeľov, v apríli v Levoči,
v máji v Banskej Štiavnici. Po Žiline si ju
záujemcovia budú môcť pozrieť v Ružomberku a Bratislave.
Na dvanástich mobilných paneloch sa
dozviete o histórii, súčasnosti Vlkolínca,
o jeho architektúre a o obnove objektov.
Nebudú chýbať panely na tému príroda,
škola, kostol, ovčiarstvo, poľnohospodárstvo či Slovenské národné povstanie.

Vlkolínec bol do Zoznamu Unesco zapísaný v kolumbijskej Cartagene medzi prvými lokalitami zo Slovenska. Najstaršia správa
o Vlkolínci pochádza z roku 1461. Pôvodný
názov odvodzujeme od častého výskytu vlkov v zalesnenom horskom priestore, kde
neskôr vznikla osada. V osade sa vďaka jej odľahlosti uchoval vzácny urbanistický komplex
budov, ktorý každoročne obdivujú desiatky
tisíc návštevníkov. V súčasnosti žije v osade
do 20 stálych obyvateľov.

jún 2018
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PROgRAM

júnOvý PrOGraM PO
dEŇ dEtÍ a VEľKá CEna

Mir agE

1. 6. od 15.00 h

slávte sviatok detí s nami. Pre najmenších sme pripravili
rôzne súťaže, maľovanie na tvár, kreslenie, modelovanie
balónikov a súťaž o veľkú cenu MIRAGE na špičkovej autodráhe. Máte sa na čo tešiť!
Podujatie sa bude konať na -1.podlaží od 15.00 do 18.00 h.

O

VýStaVa

do 9. 6.

MŠK n
ŽiLina
VLKOLÍnEC

enechajte si ujsť posledné dni výstavy
k 110. výročiu založenia futbalového
klubu MŠK Žilina, kde môžete vidieť
najcennejšie futbalové kúsky a artefakty.
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží
OC MIRAGE.

VčEra a dnES

19. – 30. 6.
ozývame vás na jedinečnú putovnú výstavu, ktorá je súčasťou
osláv 25. výročia zápisu Vlkolínca do UNESCO.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

P
16 |

OdujaTí v OC MIraGE

LEtECKý dEŇ
a VýStaVa
23. 6.

12. – 16. M6ir. agE

V priestoroch OC aná
bude nainštalov diel.
výstava modelov lieta

ˆ

ILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE v spolupráci so
Vzdušnými silami Ozbrojených síl SR, Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR a ďalšími leteckými prevádzkovateľmi pri príležitosti 65. výročia založenia Žilinskej
univerzity v Žiline a 100. výročia Československého letectva
vás pozýva na Letecký deň, ktorý sa uskutoční na letisku Žilina
– Dolný Hričov. V programe sa predstavia športové, výcvikové,
akrobatické, dopravné a špeciálne lietadlá a vrtuľníky zo Slovenska a zo zahraničia a mnoho ďalších.
Štart bude o 13.30 h na Letisku Žilina – Dolný Hričov.

z

MartinUS tVOriVé
bESEda
diELnE
S MartinOM
14. 6.
hataLOM
ozývame vás na besedu začínajúceho autora, ktorého
poznáte ako skvelého stand-up komika. Martin Hatala
príde predstaviť svoju knihu Whiskey, krv a striebro,
ktorá je určená pre fanúšikov drsnej americkej detektívnej školy.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

P

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

M

2. 6. | 9. 6. | 16. 6. | 23. 6. | 30. 6.

jún 2018
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ZAUJALO
detSký SVet
NÁS

lETECké
nadšEnIE
aj v OC MIraGE
Ž

ilinská univerzita oslavuje vo veľkom štýle a my ju
podporíme.

Letecký deň sa v okolí Žiliny nekoná tak
často. Žilinská univerzita sa rozhodla aj
takto osláviť 65. výročie svojho vzniku.
V sobotu 23. júna sa na letisku Žilina
- Dolný Hričov máte na čo tešiť. V programe sa predstavia športové, výcvikové,
akrobatické, dopravné a špeciálne lietadlá
a vrtuľníky zo Slovenska a zo zahraničia.
Tešiť sa môžete na bojové a výsadkové

lietadlá Ozbrojených síl SR a Leteckého
útvaru Ministerstva vnútra SR, zoskoky
vojenských a športových parašutistov
+ prekvapenie pre milovníkov lietadiel.
Letecký deň sa koná v spolupráci so
Vzdušnými silami Ozbrojených síl SR,
Leteckým útvarom Ministerstva vnútra
SR a ďalšími leteckými prevádzkovateľmi
pri príležitosti 65. výročia založenia Ži-

linskej univerzity v Žiline a 100. výročia
Československého letectva.
V priestoroch OC MiragE budete
môcť od 12. do 16. júna obdivovať
modely lietadiel a ostatné zaujímavé
exponáty zo sveta letectva. Príďte do
OC MiragE a dozviete sa viac o letectve a aj samotnej univerzite.

jún 2018
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íťte sa vo svojej kúpeľni úplne prirodzene. Jemné decentné tóny
novej kolekcie dodajú vašej kúpeľni krásny prírodný vzhľad. Svojím prírodných štýlom vás nová kúpeľňová sada presvedčí, že v jednoduchosti je krása.

dOMÁcNOSť

PrIrOdzEná C
ˆ

´
kúPElna
s COInCasOu

HOME COLLECTION
UtEráKy
rôzne rozmery a vzory

3,90 €
6,90 €
50 x 100 cm 14,90 €
70 x 140 cm 26,90 €
30 x 30 cm
30 x 50 cm

taniEr na
tUhé MydLO
rôzne druhy

od 8,90 €
dáVKOVač
na MydLO
rôzne druhy

POhár
na KEfKy

od 9,90 €

rôzne druhy

od 8,90 €

-50%
bOxy / dózy
rôzne tvary

AŽ DO

KOŠE
na PrádLO
rôzne veľkosti

od 49,90 €
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od 36,90 €

NA VYBRANÝ TOVAR
AKCIA NIE JE KOMBINOVATEĽNÁ S INÝMI AKCIAMI A ZĽAVAMI

23/2017t
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20%
OFF
na všetky služby
pri predložení
časopisu
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0903/386 960
Salón krásy ponúka:

dámske, pánske, detské
brazilský keratín, predlžovanie vlasov, botox

KOZMETIKA
kozmetické ošetrenia, termolifting, galvanika, vizáž
3D riasy, permanentný make-up, chemický peeling

NECHTY
wellness manikúra, japonská manikúra, gélové nechty
gélové nechty na nohách, gél lak, nail art, nail painting

SOLÁRIUM
Ergoline ležaté turbo solárium, stojaté turbo solárium ,
profesionálna kozmetika do solária

FORMOVANIE
POSTAVY
škoricové zábaly, lymfodrenáž
Námestie Andreja Hlinku, 010 01 Žilina

ultrazvuková vakuová liposukcia (Kavitácia),
neinvazívna liposukcia (Kryolipolíza)

svOju kabElku

dÁMSkA MódA

vyTvOr sI

talo sa aj vám, že ste sa nevedeli rozhodnúť, ktorú kabelku si kúpiť?
Páči sa vám táto, ale keby mala dlhý remienok? Alebo kratší? V predajni
Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE sa určite vyhnete podobným dilemám.
Nenechajte si ujsť možnosť vyskladať si vlastnú kabelku. A to doslova...

s

KabELKy

CArpISA
Materiál: syntetika.

19,95 €
KľúčEnKa

KabELKa

CArpISA

CArpISA

5,95 €

Materiál: textilný.

39,95 €

KabELKa

CArpISA
Materiál: syntetika.

39,95 €

24/2017t

KabELKa

KabELKy

CArpISA

CArpISA

Materiál: syntetika.

Materiál: textilný.

39,95 €

29,95 — 39,95 €
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ná
úžas

kOMikS

Žilka
maráti
a jej ka

72. diel

V máji mali naši mladí priatelia
v OC MIRAGE bohatý program.
Deň detí, autogramiáda žilinských futbalistov, casting do
modelingovej súťaže či dokonca oslava narodenín TV RAJ.
Avšak, problém je v tom, že sa
blíži koniec školského roka
a s ním opravovanie známok...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.

24 |

detSký SVet

PrázdnIny

klOPú na dvErE...
M

ilí rodičia, už ste rozmýšľali, ako deťom spestríte letné prázdniny?
Netreba dlho uvažovať. Je tu pre vás Detský svet.
Detský svet v OC MIRAGE pripravuje aj
počas tohto leta obľúbené denné tábory. Sú
skvelou alternatívou, ako nemať starosti, kde
bude vaše dieťa, kým vy ste v práci a podvečer sa môžete znova stretnúť a porozprávať sa
o zážitkoch. Tých bude toto leto určite plno.
Na vaše ratolesti čakajú naši animátori
a veľa zábavy. S nami sa určite počas leta nudiť nebudú.

Podrobnejšie info a prihlášky
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

jún 2018
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RecePty

MEnu

ManGovÝ cheesecake
Základom nepečeného mangového cheesecaku je kvalitné maslo, jemný
tvaroh, šľahačková smotana, plátková želatína a správne zrelé mango.

kapustová polIevka
postup
Všetku zeleninu nakrájame. V hrnci si zohrejeme olej s maslom,
pridáme nakrájanú zeleninu, ktorú následne orestujeme. Potom
zalejeme vodou a dochutíme koreninami, varíme kým zelenina
nezmäkne.

Tip šéfkuchára: Jednotlivé porcie dezertov je vhodné servírovať na
dostatočne väčšom tanieri, aby vynikla dekorácia. Na originálnu ozdobu
vyskúšajte jedlé kvietky, určite tým zaujmete. Servírovanie doplňte podľa
fantázie niekoľkými lístkami čerstvej mäty alebo medovky a čerstvým
sezónnym ovocím. Ideálne sú domáce jahody, maliny, čučoriedky.

InGredIencIe
Kapusta (500 g), cibuľa (50 g), cesnak (10 g), mrkva (100 g), červená
paprika čerstvá (70 g), paradajka (100 g), olej (2 PL), maslo arabské
(80 g), soľ (1 ČL), štipka bieleho korenia, štipka sušeného zázvoru,
voda (2000 ml).

V Reštaurácii Dubná Skala si môžete každý deň pochutnať aj na
takýchto lahodných dezertoch. Či už v rámci denného menu, alebo si
nejaký vyberiete z Á La Carte lístku, koláče sú vždy čerstvé a vyrobené
z prvotriednych surovín. Samozrejme, bez použitia polotovarov
a umelých prísad.

25/2017t

27/2017t

24/2017t

kAM ZA
kRÁSAMi

kaM za krásaMI v OkOlí MIraGE
ŽIlInskÝ kraj

trenčIanskY kraj

Vraniny

Hrad Sivý kameň

Júnové počasie priam láka na dobrodružnú turistiku. Že na ňu nemáte až tak veľa
voľného času? Skúste skaly Vraniny. Sú
hneď za rohom.

Slovensko má neskutočné množstvo hradov a ešte viac zrúcaním. Často o nich nemáme ani zdanie, niekedy sa nedajú rozlíšiť
od okolitých kameňov. Jedným z nich je aj
Sivý kameň.

ieto skaly môžete nájsť medzi obcami Šuja a Rajecká Lesná. Je to ideálny cieľ na kratšiu – poldňovú turistiku. Na
turistickej mape ich ale tak ľahko nenájdete. Hľadajte názov Skalky. Alebo vám poradia miestni. Ku skalám totiž nevedie
turisticky značený chodník.
Výlet k týmto skalám sa rozhodne oplatí. Hoci sa vám môže
zdať, že z takej zalesnenej časti nič neuvidíte, opak je pravdou.
Z vrchu, ktorý sa nachádza vo výške 535 m n. m., budete mať
dokonca kruhový výhľad. Pod drobnohľadom budete mať
potôčik, močiar pod skalami, dovidíte na známe Šujské rašelinisko alebo vrch Srnák. Vidno dokonca aj motokrosovú trať.
Tieto skaly sú známe aj svojimi obyvateľmi. Hniezdia tu sovy
a krkavce, je dosť veľká pravdepodobnosť, že dole zazriete aj
srnky, líšky alebo diviaky.
Je dosť možné, že vás na tomto výlete Rajecká dolina načisto
očarí. Ak dostanete chuť, chvíľu tu pobudnúť, v okolí sa isto niečo
nájde. Napríklad malebná dedina Rajecká Lesná má hneď niekoľko atrakcií – drevený betlehem, pútnický kostol, krásnu kalváriu,
striekajúci gejzír, alebo nádhernú dolinu, v ktorej nájdete aj adrenalínovú zábavu.
Zo Šuje vás môže cesta zaviesť aj priamo na vrch Srnák
(810 m n. m.), Šujské rašelinisko, či rybník Košiare. A samozrejme,
na salaši si môžete vychutnať dobrý obed.

T

rad dostal názov podľa brala, na ktorom stoja teraz
jeho zvyšky. Nachádza sa nad obcou Podhradie,
v okrese Prievidza. Hrad postavili v polovici 14. storočia. Postavili ho synovia bána Gileta, Mikuláš a Ján, kasteláni z neďalekých Bojníc. Vlastníci sa neskôr dosť často menili.
V roku 1524 hrad vyhorel. Pri oprave ho rozšírili. Neskôr často
čelil lúpežným nájazdom bratov Podmanických. V 17. storočí
sa dočkal ešte rozšírenia, ale vtedajší majitelia – Majténiovci,
hrad pred povstaleckými nájazdmi neudržali. Dobyli ho v roku
1626, načo obyvatelia Prievidze prišli hrad vyrabovať. Potom
roky slúžil ako skladisko a väzenie. V 18. storočí ho opäť vyplienili a úplne zničili. Opustený hrad chátral. Jeho zánik urýchlili
obyvatelia okolitých obcí, ktorí ho dlhé roky používali ako stavebný materiál.
Dnes sa na kopci nad dedinou Podhradie nachádzajú posledné
zvyšky jeho rozvalín. Z hradného kopca sa otvára veľmi pekný panoramatický výhľad na hornonitriansku kotlinu a okolitú prírodu.
Dostanete sa naň napríklad aj od obecného úradu v Podhradí.
Podhradie je najvyššie položenou obcou na hornej Nitre.
Krásne okolie ponúka výletné miesto pre oddych a regeneráciu
síl. Odporúčame pešie túry na mimoriadne zaujímavý bralnatý
vrchol Biela skala (1135 m n. m.) aj na Orlí kameň.

h
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Jún je veľmi dôležitý mesiac pre
všetky deti. Hneď na jeho začiatku
oslavujú svoj medzinárodný deň a na
jeho konci sa im začínajú vytúžené
letné prázdniny. Rozhodne si zaslúžia
odmenu a vy im ju s radosťou doprajete. Za dobré vysvedčenie darček
z Alltoys isto poteší.

horoskop
� vás TEnTO MEsIaC
CO
�
Caká
v OC MIraGE

?

Jar je pre vás hotový zabijak a leto za
ním nezaostáva. S alergiami sa vám
žije nesmierne ťažko, ale všetko sa
dá zvládnuť. Vitamíny, betakarotén
a lieky na alergiu sa pre vás počas
týchto mesiacov stali doslova nevyhnutnosťou. Určite by ste mali skúsiť lekáreň Dr. Max.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Radi by ste si povedali: „Zahoď starosti!“ Ale, žiaľ, nejaké
tu predsa len zostali. Vaša terajšia finančná situácia vám
nedovolí veľa vecí a počas nadchádzajúcich mesiacov sa
budete musieť uskromniť. Nákupy drobností do domácnosti vám však nemusia spôsobiť vrásky, keď zájdete do
predajne Pepco.

Jún je predzvesť leta. Už teraz sa ho neviete dočkať. Preto
si radi spravíte letnú pohodičku kdekoľvek. Napríklad aj na
balkóne s vyloženými nohami. Zájdite do predajne COINCASA na 1. podlaží a nájdete tam to pravé na letnú balkónovú pohodu.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Letné slnko vôbec nie je pre vás. Radšej si posedíte v pohodlí domova a venujete sa svojim koníčkom. Alebo len
oddychujete. Domáca pohoda je pre vás to pravé. Navyše, keď vonku prší, máte o program postarané – v Brlohu
ste si boli po novú hru.

Dovolenky sa blížia a vy sa tešíte na zaslúžený oddych. Veď
ste tento rok tvrdo pracovali. A čaká vás zaslúžená odmena.
More, slnko, pláž a vy. Pre vás ideálna kombinácia. Už teraz
však uvažujete ako a do čoho sa zbaliť. Problém vyriešený –
tie správne kufre nájdete v Carpise.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Pre niektorých sú prázdniny dni radosti, pre niektorých
je to o starosť navyše. Vy jednoducho musíte chodiť do
práce a deti nemá kto postrážiť. Preto sa treba pripraviť
dopredu. Vyriešte si tábory už teraz v júni a leto vás neprekvapí. Vedeli ste, že v Detskom svete sú denné letné
tábory?

Nadovšetko milujete voľnosť a pohodlie. Nemáte radi, ak
vás spútavajú pravidlá, alebo čokoľvek iné. Nespútané je preto aj vaše oblečenie a najmä obuv. Starostlivo si vyberáte, čo
si obujete – aby topánky dávali vašim nohám voľnosť a boli
aj štýlové. Nakupujte v predajni Baťa.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Na jari a lete vás najviac tešia terasy a možnosť posedenia
vonku. Keď je príjemne teplo, nič vás vo vnútri neudrží.
A na terasách môžete spojiť príjemne s užitočným. Veď
predsa na obed či kávu nepôjdete sami. Stretnite sa
s priateľmi na terase cukrárne Monarch.

Grilovačky sú v plnom prúde a vy ste majstrom grilu. Toto je
vaša obľúbená sezóna. Posedenie s dobrou partiou si podľa
vás pýta viac ako pivo v bare. Už mesiace dopredu hľadáte
nové recepty a plánujete. Preto by vaše kroky mali viesť do
Billy, kde kvalitne nakúpite.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Všetci sa tešia z leta, ale vy máte svoje povinnosti, ktoré
jednoducho nemôžete hodiť za hlavu. Tiež by ste si radi
prevetrali hlavu, ale potrebujete zostať pripojený. Ako
skĺbiť tieto dve rozdielne veci? Vezmite svoju prácu do
kaviarne Yogi´s a budete sa cítiť ako v prírode.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Hoci si od júna všetci berú pomaly dovolenky, v Hollywoode to robia práve naopak. V lete sa môžete tešiť
na skvelé filmy v Ster Century Cinemas. Čo je pre vás
rozhodne dobrá správa, lebo vaša dovolenka začne až po
lete. A takto sa rozhodne nebudete nudiť.

�
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.

29. júna...

Správne znenie minulej tajničky: „... dážď padá – zlato padá.“
Výhercovia: Terézia Kiššová, Ivan Šarkan, Ján Varga. Výhercom srdečne blahoželáme!

pomôcky:
as, bonz,
Sevak

horúčava

2.

fascikel

živočíšny
tuk

rímske
číslo 4

nočný
zábavný
podnik

prešovala

osobné
zámeno

daktorý

posielal

budhistický
mních

zbavil
chlpov

polovodič

obyvatelia
obce
dubovica
anglický
titul
sladkovodná ryba

staraj sa

rozrýval

starorímsky
peniaz

1.

st. značka
žuvačiek

kopnutie

lyže (zastar.)

otrava

osobné
zámeno

úkaz

konzumujete

tamten

predložka

E
papagáj

odjedalo

letný
mesiac

značka
einsteinia

park

základná
časť lodnej
kostry

nájdite 10 rOzdIElOv na obrázkoch

Návštevníci OC MIRAGE mohli počas oslavy 110. výročia založenia klubu MŠK Žilina získať autogramy od svojich obľúbených futbalistov.
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kiNO

PrOGraM jún
Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

Príďte aj vy do štvorsálového
najkrajšieho multikina na Slovensku.
Podrobný rozpis programu budeme
uvádzať na internetových stránkach
a v týždennom letáku multikina.
STER CENTURY CINEMAS NáJDETE
NA 3. PODLAŽí V OC MIRAGE.
Nájdete nás aj na Facebooku:
MULTIKINO STER CENTURY CINEMAS ŽILINA

Ghost
storIes
OD 7. 6. 2018

GBR
horor
titulky

debbIna 8

ja, šIMon

OD 7. 6. 2018

OD 14. 6. 2018

USA
dobrodružný
titulky

USA
romantická komédia
titulky

3d

luIs a uFFÓnI

pablo escobar

taG

OD 14. 6. 2018

MIlovanÝ aj nenávIdenÝ

OD 14. 6. 2018

OD 14. 6. 2018

USA
komédia
titulky

GER / DNK
animovaný
dabing

ESP
životopisný
titulky

láska beZ
barIér

jurskÝ svet
ZánIk ríše

OD 21. 6. 2018

OD 21. 6. 2018

FRA / BEL
komédia
titulky

USA
dobrodružný
titulky, dabing
LADIE

SC

21. 6LU. B

o 18.0

0h

pat & Mat
Znovu v akcII
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jIM GoMbIčka, lukáš sIcarIo 2:
a lokoMotíva eMa
soldato

OD 21. 6. 2018

OD 26. 6. 2018

OD 28. 6. 2018

CZE
animovaný
dabing

GER
fantasy
dabing

USA
akčný, thriller
titulky

soM seXI

psí detektív

OD 28. 6. 2018

OD 28. 6. 2018

USA
komédia
titulky

USA
rodinná komédia
dabing

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

