JúL / AUGUST

Mesačník obchodného centra MIraGe

LAdA
svetom

číslo 7-8 | ročník IX. | 2018

Ročník / rok / číslo
ISSN
Náklad

IX. / 2018 /7-8
1338-2896
12 000 kusov

Obsah

16
Retro elektro

Výstava „hi-fi“
techniky z čias
dávno minulých

17
Svet hračiek

04
Prežili sme

Zaspomínajte si
na svoje detstvo
s našou zaujímavou výstavou

spolu

Jún patril oslave dňa
detí ale i lietadlám
a novej prevádzke
dermacol

22
Lážo - Plážo
je otvorené

12
Pripravte si

domácu sódu

Návod ako sa osviežiť
počas horúcich
letných dní

24
Memento 21.
august 1968

08

LAdA
SVETOM

Milí návštevníci
OC MIraGE!

PríhOvOr

áme tu konečne
vytúžené
leto
a prázdniny. Či
už budú nasledujúce týždne pre vás dovolenkové
alebo pracovné, vždy sme pripravení
pomôcť vám s prípravami na dovolenku, posedenia s priateľmi, grilovačku alebo sa príďte zabaviť priamo
k nám. Je jedno, či ste sa rozhodli
stráviť leto doma, alebo v zahraničí,
v OC MIRAGE sme tu stále pre vás.
Či sa chystáte na ďaleké alebo blízke zahraničné cesty, turistiku, či dovolenku na Slovensku, určite by ste
sa mali kvalitne pripraviť. Všetky potreby na cestovanie nájdete priamo
u nás. Potrebujete cestovné kufre, plážové oblečenie, turistické potreby, opaľovacie krémy, dobré čítanie, doplnky na párty, špeciality na
grilovanie...? Stačí zájsť k nám, všetko nájdete pod jednou strechou.
Nestihnete tento rok exotickú dovolenku? Aj na to máme riešenie. Otvárame Lážo – Plážo – relax v srdci Žiliny. Skvelý bazén, drink
v ruke, barbeque a každý štvrtok salsa párty. Nechajte sa zlákať rytmom latina a zažite neočakávanú exotiku uprostred mesta.
Počas leta vás v OC MIRAGE zoberieme na cestu do minulosti.
V júli sme si pre vás pripravili jedinečnú výstavu pod názvom Retro
elektro. Spomeniete si, čo znamená skratka hi-fi? Zaspomínajte si
s nami na walkmany a iné výdobytky techniky.
V auguste sa budete môcť aspoň na chvíľu vrátiť do detstva.
V OC MIRAGE totiž vznikne „Svet hračiek“. Výstava, na ktorej nájdete aj naozaj staré unikátne hračky. Obdivovať ich môžu nielen dospelí so svojimi spomienkami, ale aj deti, ktoré uvidia, s čím sa hrali
ich rodičia, keď boli malí.
Pre deti sme si pripravili aj tradičné tvorivé dielne s malým prekvapením. Ak bude v sobotu počas dielní pekne, deti budú tvoriť
v priestoroch Lážo – Plážo.
Tešíte sa na leto? My v OC MIRAGE sme sa nemohli dočkať. Prajeme vám príjemné letné zážitky.

M

„Bude to
dobrodrúžo!“

rinášame vám rozhovor s partiou chalanov z Horného Vadičova,
ktorí sa dostali do zákutí, kam sa bežne nejazdieva. Na starých
autách už vôbec nie. Ako vyzerajú takéto bláznivé cesty na starých
Ladách, nám priblížil Majo Grofčík.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra
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PrEzIlI sM
dETi OSLAVOVALi
A SúťAžiLi
eň detí je u nás
vždy milá
záležitosť.
V OC MIRAGE bol tento
rok v znamení áut.
Za názvom Veľká cena
OC MIRAGE sa skrývala
úžasná súťaž, do ktorej
sa zapojilo množstvo
detí. Na obrovskej
autodráhe si
mohli

D

zmerať sily prostredníctvom rýchlych áut.
Okrem toho boli pre
deti pripravené aj súťaže,
tvorba balónikových
zvieratiek a maľovanie na
tvár. Deti si s nami tento
deň poriadne užili.

ZAžiLi SME
LETEcký dEň
en sa síce
konal na letisku
v Žiline, ale
v OC MIRAGE sme si ho
užili prostredníctvom
výstavy.
Vystavené modely boli
zmenšeniny skutočných
strojov, ktoré ste mohli
vidieť aj 23. júna
na Leteckom
dni,

T
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ktorý organizovala Žilinská univerzita. Medzi exponátmi sa nachádzali aj
motory lietadiel s bližšími
popismi, alebo fotografie
kokpitov a detailov lietadiel. Samotná prehliadka
sa niesla vo veľkom štýle.
Prehliadku lietadiel si
užili deti aj dospelí.

sME sPOlu
dERMAcOL OTVORiL
SVOJE BRáNy
aše obchodné
centrum privítalo do rodiny
predajcu značkovej
kozmetiky.
Otvorenie predajne
sa nieslo vo veľkom
štýle. V priestoroch
OC MIRAGE ste
sa mohli dať
profesi-

N

onálne nalíčiť, či získať
kopec kozmetických
rád a tipov. Kráľovstvo
krásy otvárala moderátorka Lenka Šóošová
a páni zo skupiny No
Name, ktorí ukázali, že
Dermacol má aj produkty určené nielen
pre ženy, ale aj
mužov.

júl /aUGUst 2018

|

05

MódA

26/2017t

06

|

26/2017t

26/2017t

detSkÁ MódA

26/2017t

janUár 2018

|

07

ROZHOVOR

LAdA
svetom

„Bude to dobrodrúžo!“
Viete ako je to cestovať na žobráka? Len staré auto na to nestačí.
Hoci to však neznie veľmi vábivo,
partička chalanov to berie s humorom a najmä nadhľadom. Vlastne,
pre lepšiu predstavu si stačí prečítať ich dve knihy. Z Horného Vadičova sa dostali do zákutí, kam
sa bežne nejazdieva. Na starých
autách už vôbec nie. Ako vyzerajú
takéto bláznivé cesty, nám priblížil
Majo Grofčík.
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ROZHOVOR

Lada svetom je už známa „firma“. Ako
ale vznikol nápad zobrať si staré auto
a cestovať?
Niekedy začiatkom roka 2013 sme sedeli
pri pive a plánovali letnú dovolenku. Po
troch sezónach cestovania po západnej
Európe na požičanej 9-miestnej modernej dodávke sme chceli trochu viac dobrodružstva, exotiky a menej tradičného
turizmu. Za prvý cieľ sme zvolili Kyjev.
Lenže na Ukrajinu sa nám v modernom
aute nechcelo a začali sme hľadať niečo
viac „východné“. Až sme jedného dňa
v inzeráte objavili Vasiľa – Ladu 2105.
Na druhý deň bol náš, zjednali sme cenu
zo 150 € na 200 € (plná nádrž + náhradné
diely) a šli sme na to.
Tušili ste, že výletom na Ukrajinu sa to
neskončí?
Už po prvej ceste do Kyjeva sme vedeli, že
je to láska na celý život. Cestovanie v koženkových sedačkách je droga a tak sme to
rozbehli na plnohodnotný cestovateľský
projekt. Asi do toho ideme fakt naplno,
pretože sme za tie roky už zodrali sedem
žigulí a viac než desať žiguľantov.
10
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Aké expedície už máte za sebou?
Mali sme celkom dobrý vývoj, čo sa týka
získavania skúsenosti a postupného plánovania väčšej a šialenejšej cesty. Začali sme
v roku 2013 cestou do Kyjeva a takmer
bezprostredne po návrate sme sa vybrali
precestovať celý Balkán. Prvých 10 000 kilometrov nás presvedčilo o kvalite žigule
a tak sme mohli pokračovať výpravou do
Strednej Ázie, konkrétne Irán, Turkmenistan, Uzbekistan a Kazachstan. Rok na
to sme zmenili smer jazdy a nasledovala
Západná Afrika - Maroko, Mauretánia, Západná Sahara, Guinea, Libéria a Pobrežie
Slonoviny. Tu sa začala naša taktika, pred
cestou kúpiť auto a na konci jazdy sa ho
niekde výhodne zbaviť, čiže predať, zahodiť, nechať si ho zabaviť. Nasledovala krátka výprava do Mongolska, na ktorej sme
vytvorili rýchlostný rekord v jazde na žiguli, konkrétne sme prešli 6 000 kilometrov
za 5 dní a rok na to, počas leta 2017, sme
uskutočnili našu najväčšiu pecku - výpravu
zo Slovenska až do Thajska, cez krajiny ako
Tadžikistan, Kirgisko, Čína, Pakistan, India, Nepál a Barma.

Kto tvorí váš tím?
Pevné jadro tvoria Junior a Fabo, na každú
cestu si potom so sebou berieme ďalších
členov podľa toho, koľko áut berieme a či
viac potrebujeme fotografa alebo mechanika. Spravidla jazdíme traja alebo šiesti, čiže
jedno alebo dve autá.
Máte popri cestovaní aj klasické zamestnania?
Jasné, Junior je v bežnom živote zamestnanec v poradenskej firme v Prahe a maká na
plné úväzky. Fabo sa venuje hlavne regionálnej politike, napríklad teraz je poslancom
VÚC a mieri na primátora Kysuckého Nového Mesta.
Na cestách zažívate veľa zvláštnych dobrodružstiev. Vedeli by ste určiť favorita?
Najlepšie určite bolo, keď nám v Iráne za
bieleho dňa v strede Teheránu ukradli štyria
ozbrojení zlodeji auto. Prešli sme cez výsluchy na polovici policajných staníc v Teheráne
a potom čakať päť dní na slovenskej ambasáde, kým nám tajní policajti auto nevypátrali
a nevrátili. Síce v ňom nič neostalo, ale aspoň
bolo pojazdné a tak sme s ním mohli absolvovať zvyšné tri týždne výpravy.

Ako vyzerá také plánovanie cesty?
V závislosti od dĺžky expedície a rozpočtu,
začíname s prípravami pol roka až tri mesiace pred odjazdom. Keď zoženieme posádku,
začneme dávať dokopy víza, potrebné povolenia a administratívne záležitosti, s ktorými
nám obvykle pomáha sponzorská agentúra.
Potom niekde zoženieme staré polorozobraté Lady a náš mechanik ich v priebehu pár
dní premení na niečo, čo voláme expedičný
špeciál. Totiž, my tie autá nevieme opravovať.
No a ako hlavný bod programu nám mamky
napečú na odchod rezne.
Vyšla vaša ďalšia kniha Lada Svetom. Čo
všetko v nej čitateľ nájde?
Kniha Lada Svetom - Na Žiguli cez Himaláje je denník z našej dvojmesačnej výpravy
zo Slovenska až do Thajska, kde nám colníci
zabavili autá a ďalej sme museli pokračovať
na skútroch. Kniha je politicky nekorektná,
obsahuje slušné aj neslušné vtipy, je v nej
zopár fotiek z cesty a veľa super ilustrácií. No
ale hlavne je plná podivných historiek a nie
sú tam žiadne faktografické údaje, čiže to nie
je taký ten obyčajný cestopis - že tam je kostol z 15. storočia, ktorý dal postaviť prastrý-

ko panovníka. Skôr sa dočítate, na ktorých
hraniciach nám chceli zabaviť sušené mäso
a slivovicu, o koľko nás obtiahli na trhu so
zeleninou a ako sme skoro spadli z Ladou do
priepasti.
V júni odchádzate do Indie. Aká trasa vás
čaká a kedy máte návrat?
Začiatkom júna letíme do Bombaja, kde sme
si na inzerát kúpili „indickú Ladu“, čo je vozidlo dosť podobné našej bežnej Lade, akurát
v horšom stave. Trochu sa bojíme, že nás pôvodný majiteľ bude chcieť obalamutiť, lebo
sme zaplatili celú kúpnu sumu dopredu, ale
snáď to vyriešime na mieste. Expedícia potrvá štyri týždne a jej priebeh môžete sledovať
na našej webovej stránke www.ladasvetom.sk
alebo na našom „fejsbúku LADA Svetom“.
Cestovanie vaším štýlom ste nazvali „na
žobráka“. Čo všetko toto slovné spojenie
obnáša?
Spávanie na kartónoch na zemi pri aute, záchod v prírode, smrad v aute, že by aj tchora
natiahlo, fajčenie ultralacných cigariet a pitie
ultralacného alkoholu a zjednávanie s každým predavačom, policajtom alebo hotelierom až na kosť.

Mávate aj klasické dovolenky – pláž
a more, oddych, bez adrenalínu?
Jasné. Zatiaľ čo na týchto Lada expedíciách sme len samí chalani a naháňame sa za
pachom benzínu, normálne dokážeme aj
zobrať frajerky a ísť niekam do tepla alebo
do zimy. Faktom ale je, že keď si raz človek
zvykne na to cestovanie na žobráka, dosť to
presiaka aj do bežného cestovania. Takže keď
si Junior naposledy na Srí Lanke požičiaval
auto z požičovne, zvlášť zdôrazňoval, že chce
to najlacnejšie a v najhoršom stave.
Ktoré krajiny by ste ešte chceli objavovať?
Nemáme žiadny veľký plán. V rámci LADA
Svetom projektu si zo zásady vyberáme krajiny, do ktorých človek obvykle necestuje,
alebo nejazdí vlastným autom. Takže ak
niekam pôjdeme, už teraz vieme, že to bude
dobrodrúžo.
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PrIPravTE sI
DOMáCu sóDu
A

ko sa osviežiť počas horúceho leta? Nemusíte kupovať sladké perlivé
vody, ktoré majú pridané rôzne chemikálie. Máme iné riešenie.

Nielen v lete je základom pitného režimu
voda. Ak ste milovníkom bubliniek, máme
pre vás tip na šikovného pomocníka. S prístrojom na výrobu domácej perlivej vody
od SodaStream sa vám už bublinky nikdy
neminú a vodu jednoducho premeníte na
perlivú - stlačením jediného tlačidla. Na výber máte z niekoľkých modelov. Ak si nie ste
istý, čo sa vám viac hodí, ochotný personál
v PLANEO Elektro vám vždy rád poradí.
Príprava domácej perlivej vody má hneď
niekoľko benefitov. Zbaví vás vláčenia ťažkých balení fliaš z obchodu, šetrí vašu peňaženku od zbytočných nákladov, čerstvý
nápoj máte kedykoľvek k dispozícii a navyše, odbremeníte prírodu od zbytočného
plastového odpadu.
Značka SodaStream vás presvedčí aj elegantným dizajnom svojich prístrojov.
Pre gazdinky aj gurmánov máme v PLA
NEO Elektro ďalší tip: Produkty značky
Sage potešia každého. Ide o prístroje určené do domácnosti, no vďaka vysokej kvalite
12
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materiálov a spracovania, ako aj funkčnosti
a dlhej životnosti ich používajú aj mnohí
profesionáli. Ak máte chuť na kávu, radi vás
privítame v našom stánku Sage.
Doma vyrobená sóda chutí naozaj
skvele. Príďte sa o tom presvedčiť
sami. Počas 11. a 12. augusta si priamo na pódiu na -1. podlaží OC MIRAGE
môžete vychutnať domácu sódu alebo kávu spolu s PlAnEO Elektro.

kABELky

kABELky

CARpISA

CARpISA

Materiál: syntetický.

Materiál: syntetický.

19,95 — 25,95 €

29,95 €

dÁMSkA MódA

ˆ

hurá,
Na Pláz!

ovolenkové obdobie je v plnom prúde a určite sa väčšina z vás chystá na
pláž k moru. Nezabúdajte však na dostatočnú výbavu. K moru je nutné vziať viacero vecí od opaľovacích krémov, cez uteráky, až po občerstvenie
a vodu. Všetko sa vám zmestí do krásnych plážových tašiek z predajne Carpisa
na 1. podlaží OC MIRAGE, s ktorými na pláži určite zažiarite.

D

kABELkA

CARpISA
Materiál: syntetický.

29,95 €
KOZMETICKÉ TAŠKY:

10,95 — 12,95 €

kABELkA
kABELky

CARpISA
Materiál: polyetylén.

25,95 — 29,95 €

CARpISA
Materiál: syntetický.

29,95 €
KOZMETICKÁ TAŠKA:

10,95 €
24/2017t
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7. — 28. 7.
-1. podlažie OC MIRAGE

Originálna výstava „hi-fi“ techniky
z čias dávno minulých

SveT
hračiek
18. 8. – 8. 9. 2018
-1. podlažie OC MIRAGE
Zaspomínajte si
na svoje detstvo
s našou výstavou...

PROgRAM

júlOvý PrOGraM PO

VýSTAVA
RETRO
ELEkTRO

7. – 28. 7.

ozývame vás na unikátnu výstavu elektroniky, ktorá pochádza z rôznych období dvadsiateho storočia. Popri
modeloch legendárnych televízorov Orava, či rádioprijímačov Tesla nájdete v expozícii „Retro elelktro“ aj iné výnimočné kúsky profesionálnej elektroniky z obdobia 50. až 90. rokov
minulého storočia. Za všetky spomeňme aspoň kufríkový dvojrýchlostný monofónny cievkový magnetofón Sonet Duo, ktorý
v rokoch 1959 až 1966 vyrábala Tesla Pardubice, prvý československý „walkman“ s označením KM 340 z roku 1984 či prvý
československý videorekordér systému VHS, ktorý pod názvom
Tesla - Avex VM 6465 produkovala v rokoch 1985 až 1987 Tesla-Avex Bratislava v licencii firmy Philips.
Túto výstavu si nesmie nechať ujsť žiadny fanúšik elektroniky! A možno nemusíte byť ani technologickým maniakom, len
si radi pripomeniete doby nedávno minulé. Tak alebo tak, určite budete spokojní!
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

P

18 |

ODujaTí v OC MIraGE

LážO-PLážO
By hURicANE
rdečne vás pozývame na množstvo zábavy pri bazéne
priamo v srdci Žiliny. Lážo-Plážo však nie je len bazén
v meste, čakajú vás aj skvelé párty, ktoré k letu neodmysliteľne patria. Tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drinky a jedlo, barbeque gril, slnko, piesok, palmy, lehátka a najmä
osviežujúca voda, ktorú si dosýta užijete. Dovolenka sa začína
aj u nás.
Lážo-plážo sa nachádza na 1. podlaží OC MIRAGE.

s

.00 h

každý ŠTVRTOk od 18

SALSA
PáRTy

TVORiVé
diELNE
ilé deti, čakáme na vás
každú sobotu na -1.
podlaží pri zábavných
tvorivých dielňach. V prípade
Vždy
priaznivého počasia budú tvoriv sobo
vé dielne na pláži.
o 15.0 tu
0h

M

7. 7. | 14. 7. | 21. 7. | 28. 7.
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PROgRAM

auGusTOvý PrOGraM P

PRiPRAVTE Si
dOMácU SódU

11. – 12. 8.
očas horúcich letných dní je základom pitný režim. Pozývame vás do stánku PLANEO Elektra, kde vám budú predvedená príprava domácej perlivej vody Sodastream a milovníci kávy sa môžu tešiť na predvádzanie produktov značky Sage.
podujatie sa uskutoční na -1.podlaží v čase od 10.00 -18.00 h

P

VýSTAVA SVET

hRAčiEk

18. 8. – 8. 9.
ozývame vás na výstavu ktorá bude ukážkou rôznorodého množstva hračiek - od tradičných ľudových až
po retro hračky z čias socializmu. Nebudú medzi nimi
chýbať rôzne bábiky, autíčka, plyšové hračky, stavebnice, spoločenské hry, či knihy.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

P
20 |

PODujaTí v OC MIraGE

LážO-PLážO
By hURicANE
rdečne vás pozývame na množstvo zábavy pri bazéne priamo v srdci Žiliny. Lážo-Plážo však nie je len
bazén v meste, čakajú vás aj skvelé párty, ktoré k letu
neodmysliteľne patria. Tanec, salsa a kubánske rytmy, skvelé drinky a jedlo, barbeque gril, slnko, piesok, palmy, lehátka
a najmú osviežujúca voda, ktorú si do sýta užijete. Dovolenka sa začína aj u nás.
Lážo-plážo sa nachádza na 1. podlaží OC MIRAGE.

s

.00 h

každý ŠTVRTOk od 18

MEMENTO 21.
AUGUST 1968

21. 8. – 4. 9.
ríďte si zaspomínať na 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. Tieto
silné momenty zachytil Ivan „Kelly“ Köhler na svoj
fotoaparát v Prahe.
Otvorenie výstavy bude 21. 8. o 16.00 h na -1. podlaží.

P

SALSA
PáRTy

TVORiVé
diELNE
ilé deti, čakáme na vás
každú sobotu na -1.
podlaží pri zábavných
tvorivých dielňach. V prípade
Vždy
priaznivého počasia budú tvoriv sobo
vé dielne na pláži.
o 15.0 tu
0h

M

4. 8. | 11. 8. | 18. 8. | 25. 8.
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každý ŠTVRTOk

SALSA
PáRTy
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ZAUJALO
detSký SVet
NÁS

ˆ

ˆ

aj TOTO lETO buDE

lázO – PlázO!
N
estíhate tento rok more a pláž, ale túžite po
skvelom osviežení? Nemusíte cestovať ďaleko.

Priamo v srdci Žiliny na letnej terase
OC MIRAGE nájdete tú pravú letnú
pohodu. Pláž k vám nebola nikdy bližšie.
Nemusíte cestovať niekoľko hodín, aby
ste sa dostali na dovolenku. Oddýchnite si na Lážo – Plážo a zažite exotiku
uprostred mesta.
V lete sa v OC MIRAGE rozhodne
nudiť nebudete. Zažite u nás leto s kokteilom v ruke pri bazéne. Určite nevynechajte ani letné párty, ktorých bude aj
tento rok požehnane. Netreba cestovať

do zahraničia, OC MIRAGE prináša dovolenku priamo k vám.
Patríte k milovníkom kubánskych a latinských rytmov? Určite vás poteší salsa
párty pri bazéne Lážo – Plážo, ktorá vás
roztancuje každý štvrtok.
Všetky potrebné informácie nájdete aj
na stránke www.miragebeach.sk. Aktuálne
informácie o počasí, akciách a pripravovaných párty sa dozviete na facebookovej
fanpage Lážo - Plážo by Hurricane.
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MEMENTO 21.
auGusT 1968
T

ento rok si pripomíname 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy
na územie Československa. Vtedy tieto silné momenty zachytil na svoj
fotoaparát Ivan „Kelly“ Köhler v Prahe.

24 |

ZAUJALO
detSký SVet
NÁS

Výstava, ktorou si pripomenieme túto
udalosť, bude nainštalovaná v priestoroch OC MIRAGE od 21. augusta od
16.00 h do 4. septembra.
Ivan „Kelly“ Köhler – umelecký fotograf, výtvarník a jazzman zaznamenal
na začiatku svojej fotografickej kariéry
reportáž „života“. Negatívy s označením „fízlové“, „okupace“ a „pohreb Jana
Palacha“ mu však Okresná prokuratúra
zhabala podľa paragrafu 73 trestného
zákona. Kelly v tom roku fungoval ako
profesionálny fotograf českolipského

Vlastivedného múzea i galérie, mal preto
k dispozícii špičkové vybavenie. „Zažiť
na začiatku kariéry fotografa taký silný
príbeh mi síce dávalo emóciu zážitku, ale
v tom chaose išlo hlavne dokumentovať
udalosti. Od rozhlasu, Národnej triedy až po Hradčany. Šok najväčší – rozstrieľanie Národného múzea, dokaličená
noha ženy po prejdení tankom, rozbitý
aparát Yashica Rusom, ktorému sa nepáčilo, čo zaznamenávam, i vybratý film
z Exakty Varex na hrade ďalším okupantom,“ spomína si na udalosti toho veče-

ra. Všetok materiál však zmizol v rukách
ŠtB a Kellyho zadržali vo väzbe. Neskôr
sa zúčastnil aj na pohrebe Jana Palacha,
ktorý sa konal 25. januára 1969. Aj o tieto fotky umelec prišiel, ale podarilo sa
mu zachovať aspoň jeden exemplár.
Kellyho niekoľkokrát vypočúvali,
dostal titul „navrátilec“, zhabali mu negatívy, podrobne mapovali jeho pobyt.
Všetko si prečítal v dokumentoch Ústavu
pamäti národa.
(Fotografie sú z archívu Ivana K.)
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ná
úžas

kOMikS

Žilka
maráti
a jej ka

73. diel

V júni sa v OC MIRAGE uskutočnila výstava modelov lietadiel
a výstava z Vlkolínca. Naši
priatelia si už poopravovali
známky a pomaly sa pripravujú
na dlho očakávané prázdniny.
Rozhodli sa využiť obe výstavy
a nakrútiť historický f.ilm. Ako
sa im darilo?

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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detSký SVet

zazITE
PrázDNINy

v DETskOM svETE!
H

urááááá, prišlo leto a s ním voľnosť, pohodlie a najmä zábava.
V Detskom svete to všetko zažijete spolu s nami.

Denné letné tábory sú v súčasnosti veľmi
populárne a nemusíme sa ani veľmi čudovať – deti sa zabávajú a večer sú s vami.
Preto ich v Detskom svete organizujeme aj
tento rok. Spojili sme v nich nové zážitky,
veľa zábavy, hier, radosti, ale aj oddychu.

O deti sa počas dňa dokonale postaráme,
zažijú s nami veľa nového a večer, keď si
vytvoríte domácu pohodu, vám môžu opisovať zážitky. Ideálna kombinácia, ktorá
poteší nielen deti, ale aj vás.

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
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RecePty

MENu

Šalát s jahňacíM jazykoM
PostUP
Jahňací jazyk umyjeme a varíme s prekrojením citrónom a lyžicou
hladkej múky domäkka. Po uvarení dáme pod studenú vodu
a stiahneme vrchnú časť kože, aby mám zostalo krásne čisté mäso,
ktoré nakrájame na plátky. Petržlenovú vňať, cibuľku a paradajku
nakrájame a zľahka premiešame. Tarator si pripravíme z jogurtu,
tahini a rozpučeného cesnaku, podľa chuti osolíme. Naservírujeme
na tanier šalát, na vrch naukladáme jazyk a spolu s tarator omáčkou
podávame.
InGredIencIe
Jahňací jazyk (2 ks), citrón (1 ks), hladká múka (1 PL). Šalát:
petržlenová vňať (200 g), cibuľa (50 g), paradajka (100 g), arabské
korenie (sumak). Tarator: jogurt biely (50 g), tahina (80 g), cesnak
(3 strúčiky), soľ.
25/2017t

QUInoa Šalát s cíceroM
K letnému obdobiu neodmysliteľne patria ľahké jedlá, ktoré zasýtia
a pritom nezaťažia organizmus. V Reštaurácii Dubná Skala si môžete
z takejto ponuky vybrať napríklad quinoa šalát s kalorickou hodnotou
cca 460 kcal. V kombinácii s rastlinnou bielkovinou (cícer) a listami
šťaveľu a poľníčka je plnohodnotným jedlom pre letný obed, strávený
v príjemnom klimatizovanom prostredí.
Bezlepková quinoa sa stáva čoraz obľúbenejšou, jej výnimočné
nutričné vlastnosti sú ideálne pre zdravý životný štýl. Reštaurácia
Dubná Skala ju preto pravidelne zaraďuje do svojej ponuky v rámci
denného Light menu.
Tip šéfkuchára: Miesto cíceru použite do ľahkého quinoa šalátu svoju
obľúbenú strukovinu.
27/2017t

24/2017t

kAM ZA
kRÁSAMi

kaM za krásaMI v OkOlí MIraGE
ŽIlInskÝ kraj

trenčIansky kraj

Cylkobusmi za zážitkom

Cyklotrasy

Radi sa na krajinu pozeráte zo sedla bicykla a chcete vyskúšať niečo ďalej ako Vodné
dielo? Vyskúšajte odviezť seba aj bicykel
v autobuse SAD.

Aj v tomto kraji sa nachádza množstvo zaujímavých cyklotrás. Určite by ste preto mali
mať Trenčiansky kraj v hľadáčiku. Veď niektoré trasy sú doslova za rohom.

ďaka tzv. cylkobusom sa môžete odviezť do troch lokalít –
Terchová, Kysuce a Turiec . A naozaj si je z čoho vyberať.
V regióne Malej Fatry, v okolí Žiliny a na Kysuciach je najhustejšia sieť cyklotrás na Slovensku, celkovo viac ako 645 km cyklotrás. V Turci je značených a udržiavaných 415 km cyklotrás. Najdlhšia
55 kilometrová trasa vedie takmer cez celú turčiansku kotlinu z Vrútok
do Turčianskych Teplíc a sú na nej umiestnené 3 rozhľadne a 1 cykloodpočívadlo.
Spoje autobusov premávajú v sobotu, nedeľu a počas sviatkov už
od 10. júna a využívať ich môžete do 30. septembra. Počas leta, už od
6. júla môžete využívať aj pridané piatkové spoje. Lístok si rezervujte
dopredu, napríklad cez internet alebo aj v klientskom centre SAD priamo v OC MIRAGE.
TRASA 01 vás zavedie do Vrátnej. Po ceste zastavuje vo Varíne
a v Belej, kde sa nachádzajú naozaj zaujímavé cyklotrasy. Vedeli ste
napríklad, že z Varína vedie červeno značená cyklotrasa cez lesy Malej Fatry až do Terchovej? V Belej si takisto môžete vybrať viacero trás.
V cieľovej stanici, v Terchovej, zažijete krásne výhľady z akejkoľvek trasy, ktorú si vyberiete.
TRASA 02 vedie cez Kysucké Nové Mesto až po Novú Bystricu. Vedeli ste, že Kysuce majú vytvorenú krásnu sieť cyklotrás? Môžete si vyberať aj z viacerých úrovní. Z toho množstva možností si nebudete vedieť vybrať. Náš tip je spraviť si pekný okruh okolo Vodného diela Nová
Bystrica. Trasa je značená modrou farbou a má 27,9 km. Výhodou je,
že začína aj končí približne na rovnakom mieste. Zaujímavou je aj Kysucká cyklomagistrála, ktorá má okolo 140 km a začína sa v Kotešovej
a ústí do Sedla Demänová, kde sa napája na Oravskú cyklomagistrálu.
TRASA 03 zastavuje v Turčianskych Tepliciach. Počas cesty si môžete zvoliť viacero zastávok – Vrútky, Martin, Košťany nad Turcom,
Rakovo, Folkušová, Blatnica, či Mošovce. Turiec má jedinečné, krásne
a tiché doliny, ktoré sa rozhodne oplatí preskúmať. Odporúčame pozrieť si Blatnickú dolinu, kde je trasa nenáročná a vhodná aj na rodinný
výlet. Alebo vyskúšajte napojenie z Blatnice až do Mošoviec. Táto trasa
má okolo 13 km a cyklobus máte po ceste. Za zmienku stojí aj Turčianska cyklomagistrála s dĺžkou 80 km.

j na našom území totiž vedie najstaršia cykloturistická trasa
na Slovensku – Vážska magistrála, ktorá prechádza 4 krajmi
– Nitrianskym, Trnavským, Trenčianskym a Žilinským. Jej
najdlhší súvislý úsek je vyznačený z Hlohovca až do Strečna s dĺžkou
viac ako 167 km. Začnete v Hlohovci a skončíte doma. V Trnavskom
kraji môžete obdivovať Piešťany, odkiaľ sa dostanete do obce Horná
Streda, kde už vojdete do Trenčianskeho kraja. V tomto kraji navštívite
postupne Zelenú vodu, kde sa môžete okúpať, hrady Beckov a Trenčín, kalváriu a kláštor na Skalke, kostolík Pomínovec, kaštieľ v Lednických Rovniach, mesto Púchov, kúpele Nimnice, vodnú nádrž Nosice,
Považský hrad. V obci Mikšová sa už dostanete do Žilinského kraja.
Najbližšie mesto Trenčianskeho kraja je Považská Bystrica. Odtiaľto vedie množstvo cyklotrás v rôznych náročnostiach. Pekná trasa je
napríklad do Domaniže (26,1 km), kde sa môžete napojiť na Rajeckú
cyklomagistrálu. Alebo sa vydajte po čarovnej trase do Zakvašova (17
km), ktorá vás prevedie cez Manínsku tiesňavu a na jej konci sa takisto
napojíte na Rajec. Táto trasa je napríklad vhodná aj pre menšie deti.
Pre deti bude isto zaujímavá aj trasa do Záskalia (7,3 km), ktorá vedie
cez Kosteleckú tiesňavu.
Lákavá je aj trasa, ktorú nazvali Bátoričkin cyklookruh. Prepája
viaceré obce pod hradom Čachtickej pani. Má dĺžku 25,3 km. Trasa začína a zároveň končí v obci Podolie v Parku miniatúr. V tomto
unikátnom parku nájdeme aj cyklopoludník a križovatku s červenou
Malokarpatskou cyklomagistrálou. Od Parku miniatúr trasa vyráža
smerom na juh smerom na Podolské kopanice až do lokality Ošmek, ktorá je najvyšším miestom na trase. Z Ošmeku sa príjemným
zjazdom cez osadu Dobrá Mera dostanete do obcí Krajné, Hrachovište a Višňové. Z poslednej obce sú pekné výhľady na Čachtický
hrad a celý hradný vrch. Vo Višňovom priamo pod hradom je možné sa príjemne občerstviť a dať si krátku pauzu. Potom trasa pokračuje popri potoku Jablonka dolinou do obce Čachtice na námestie,
kde je aj cykloturistická orientácia a možnosť odbočenia na hrad.
Na námestí nájdeme aj múzeum a opevnený kostol. Takisto je tu
možnosť občerstvenia. V Čachticiach okruh ďalej pokračuje späť do
obce Podolie, kde končí.

v

a
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Ste ten typ človeka, ktorý rád skúša
netradičné veci. Počas leta hľadáte
spôsoby ako sa čo najlepšie osviežiť.
Klasická zmrzlina alebo chladený
džús pre vás nie sú výzvou. Čo takto
vyskúšať čaj? Rôzne kombinácie
a netradičné príchute z Bubbleology
vás určite osviežia.

horoskop
� vás TENTO MEsIaC
CO
�
Caká
v OC MIraGE

?

Veľmi radi cestujete a spoznávate
nové miesta. Hoci sa každé leto
dostanete aj do zahraničia, láka vás
objavovať aj Slovensko. Okolie Žiliny by vám rozhodne nemalo ujsť.
Žilinská autobusová sieť dokáže pokryť veľkú plochu, takže sa so SAD
Žilina dostanete kamkoľvek.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Leto, to sú aj grilovačky a párty. Takýto typ zábavy vám
nesmierne vyhovuje. Záhradu vždy premeníte na čarovné
miesto, kde sa všetci cítia príjemne. Vy jednoducho viete
ako na to. Predajňa Party Town je pre vás ako stvorená,
vždy tam nájdete to, čo potrebujete na dokonalú párty.

Vytúžené leto konečne prišlo a vy sa tešíte na letnú dovolenku. Ste ten typ človeka, ktorý je vždy pripravený a dbá
o to, čo si vziať na cestu. A to týždne dopredu. Už dávno ste
si boli v predajni Carpisa po nový štýlový kufor a plážovú
tašku. Takýto štýl na dovolenke nenájdete.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Toto leto je pre vás priam zakliate. Nečaká vás žiadne
more ani exotika. Máte pred sebou typickú slovenskú
dovolenku – pracovnú. Ale oddychovať treba, preto by
ste mali svoj balkón alebo záhradu premeniť na oázu pokoja. Tie pravé doplnky nájdete v predajni COINCASA.

Deti majú prázdniny a vy o jednu malú starosť navyše. Čo
s nimi? Denné detské tábory sú ideálnou voľbou. V Detskom
svete na 4. podlaží OC MIRAGE sú na leto pripravení.
Počas leta zažijú vaše deti veľa zábavy a vy môžete pokojne
pracovať, aj sa tešiť z ich prítomnosti.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Vy máte v otázke leta veľmi jasno. Čakáte na tú správnu
chvíľu, keď obchody vyvesia to čarovné slovo – zľavy. Počas letných výpredajov ste vo svojom živle. Ste jednoducho módny živel a úplne vám vyhovuje, keď počas nakupovania aj ušetríte. V OC MIRAGE nájdete to, čo hľadáte.

Pláž či turistika? Pre vás je to úplne jedno. Máte v obľube
oboje. Len jedna vec je pre vás dôležitá – mať pri sebe knihu.
Ste schopní čítať si aj na vrchole práve zdolaného štítu. Skvelé letné čítanie a tipy na dobré knihy nájdete v kníhkupectve
Martinus.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Každý rok sa vám stane to isté. Slnko dokáže vašu kožu
poriadne potrápiť. Nakoniec získate hnedý odtieň, ale za
bolestivú cenu. Rozmýšľajte toto leto dopredu a zájdite
do lekárne Schneider, kde vám poradia, ktorý opaľovací
krém sa hodí pre vašu citlivú pokožku.

Kto by si bol pomyslel, že sa dá ochorieť aj v lete... Stáva
sa to najmä z veľkých teplotných zmien, na ktoré ste veľmi
citliví. Klíma v aute, vlaku, v práci a vonku trópy. Netreba sa
však teplo obliekať, stačí posilňovať imunitu, napríklad so
šťavami UGO.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Skôr ako more vás lákajú hory. Letná turistika má svoje
čaro, ale vždy treba myslieť o krok dopredu. Prehánky sú
bežné aj v mestách a na horách je to aj trikrát častejšie.
V predajni 4F vám poradia ako sa vybaviť do hôr tak, aby
vás naozaj nič neprekvapilo.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Leto v meste má tiež svoje čaro. Teplé večery strávené pri
dobrom vínku na terasách OC MIRAGE, pri zábave na
bowlingu alebo v kine. Leto bude opäť nadupané skvelými filmovými trhákmi. Program Ster Century Cinemas
na leto vás určite poteší.

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.

�
krízovka

lETOM svETOM ...

Správne znenie minulej tajničky: „... Peter a Pavol huby sejú.“
Výhercovia: Ján Kišša, Pavol Holubec, Lýdia Gogová. Výhercom srdečne blahoželáme!

Pomôcky:
Oziris,
társ, Ujil,
vulpo

vchod

posúdi

local
Industrial
retention
Initiative

protestantskí
kňazi

obrnený
transportér

hudobné
veselohry

kazašská
rieka

cez,
po rusky

napodobňovateľ

lesný park

trýznil
goniometrická
funkcia

líška,
po esperantsky

prežívame
sviatky

iný názov
boha Usira
etapa, po
esperantsky

partner,
po
maďarsky

Tajnička

popíjaj

Majstrovstvá
európy

čes. dom.
meno ota

západný
(skr.)

juhoafrický
byvolec

tamtá

druh
munície
amerícium

tam
tlak krvi

manipulačné
zariadenie

trojprstý
stepný
vták

hmyz
podobný
včelám

hrdlo

Nájdite 10 rOzDIElOv na obrázkoch

V OC MIRAGE si najmenší užili naplno svoj sviatok. Deti si napríklad mohli vyskúšať maľovanie na tvár.
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kiNO

POzývaME vás

3d

júl
ant-Man
and the WasP
od 5. 7. 2018

USA
akčný, sci-fi, dobrodružný
titulky

ManŽel
na skúŠkU
od 5. 7. 2018

USA
romantická komédia
titulky

PreklIate
dedIčstVo
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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.

PrVá očIsta

hotel transylVánIa 3:

od 5. 7. 2018

straŠIdelná doVolenka

USA
thriller, horor, akčný
titulky

MaMMa MIa: here
We Go aGaIn!

od 19. 7. 2018

od 19. 7. 2018

USA
horor
titulky

USA
hudobná komédia
titulky

Nájdete nás aj na Facebooku:
MULTIKINO STER
CENTURY CINEMAS ŽILINA

kÝM PrIŠla
búrka

od 12. 7. 2018

od 12. 7. 2018

USA
animovaný
dabing

USA
romantický, dobrodružný
titulky

Mačka

Plán útekU 2

od 26. 7. 2018

od 26. 7. 2018

CHN
animovaný
dabing

USA
akčný
dabing

MrakodraP
od 12. 7. 2018

USA
akčný, dráma
titulky

chata
na Predaj
od 26. 7. 2018

CZE
komédia
originálny zvuk

Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.sterce

ntury.sk

3d

3d

auGusT
rodInka
úŽasnÝch 2

tMaVá Myseľ
od 9. 8. 2018

USA
horor, thriller
titulky

nehanební
PlyŠácI
od 23. 8. 2018

USA
sci-fi, akčný
slovenské titulky

dôVernÝ
nePrIateľ
od 16. 8. 2018

SVK / CZE
horor
originálny zvuk

MIssIon: IMPossIble - FalloUt

MeG: hrozba
z hlbín

ŠPIÓn, ktorÝ
Ma dostal

od 2. 8. 2018

od 2. 8. 2018

od 9. 8. 2018

od 9. 8. 2018

USA
animovaný
dabing

USA
akčný
titulky

USA
akčný, horor, sci-fi
titulky

USA
akčný, komédia
titulky

eQUalIzér 2

ŠIalene bohatí
ázIjčanIa

chrIstoPher
robIn

od 23. 8. 2018

od 16. 8. 2018

USA
romantická komédia
titulky

od 23. 8. 2018
SV / USA
krimi
USA
rodinný, dobrodružný titulky
titulky

destInatIon
WeddInG

od 30. 8. 2018

od 16. 8. 2018

USA
akčný
titulky

slender Man

MIle 22

od 23. 8. 2018

od 30. 8. 2018

USA
horor
titulky

USA
akčný
titulky

od 30. 8. 2018

USA
komédia,
dráma, romantický
titulky

náčelník

PaPIllon

teen
tItans Go!

USA
akčný, dráma, thriller
titulky

od 30. 8. 2018

USA
animovaný
titulky

júl / aUGUst 2018
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Chceš pridať storiesku alebo nový status a tvojmu
mobilu práve došla šťava?
V SSE boxe, ktorý sa nachádza v OC Mirage
na 1. poschodí na recepcii, si bez problémov dobiješ
hocijaký mobilný telefón alebo tablet pohodlne
a zadarmo.

www.sse.sk/ssebox

ZADARMO

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

