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PríhOVOr

ítame vás a sme
radi, že ste sa
znova začítali aj
do nášho časopisu. Na celý mesiac apríl sme pre
vás pripravili množstvo zaujímavých akcií, o ktorých sa viac dočítate na nasledujúcich stranách.
Od 7. do 24. apríla si budete môcť
v OC MIRAGE pozrieť výstavu
venovanú žilinskej Slovenskej autobusovej doprave. Spolu so šoférmi a zamestnancami môžete u nás
stráviť aj príjemné popoludnie.
Prídu k nám 14. apríla o 14.00 h
a môžete sa ich spýtať na čokoľvek,
čo by vás zaujímalo.
Opäť nastal čas, keď zimu
strieda jarná pohoda. V marci
bol prechod do nového ročného obdobia trochu studenší.
Konečne prichádza skutočná
jar a my sme sa rozhodli túto
udalosť osláviť v tom najväčšom
štýle. Čaká nás obľúbená módna
prehliadka s kolekciou jar/leto
2018. Môžete tu načerpať množstvo nápadov a inšpirovať sa
na nadchádzajúcu módnu sezónu. Na prehliadke uvidíte najnovšie modely obchodov a značiek v OC MIRAGE. Okrem
prehliadky nás čaká aj množstvo energie v podaní hudobného
vystúpenia skupiny Hrdza. A, ako býva zvykom, módna prehliadka odštartuje aj zľavové víkendy. Poznačte si do kalendára dátum 27. apríl o 16.30 h. Odvtedy nakúpite u nás ešte
výhodnejšie.

V

Tešíme sa, že budete tráviť svoj voľný čas
u nás a spolu s nami.

„Občas sa nahodím
do folklórneho aj v súkromí.“
rinášame vám rozhovor s vedúcim skupiny Hrdza, ktorú poznáte
z Česko-Slovensko má talent a ktorá bude hudobným hosťom na
módnej prehliadke v OC MIRAGE.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra
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ZAUJALO NÁS

PrEzIlI
sME sPOlu
terchOVSký
hrDiNa V ŽiliNe
tomto roku sme si
pripomenuli hneď
dve jeho výročia
a v OC MIRAGE sme mu
zdali hold.
Tým hrdinom nie je nik iný
ako najznámejší terchovský
rodák Juraj Jánošík. V januári sme si pripomenuli 330
rokov od jeho narodenia
a 305. výročie od
jeho popravy

V

(17. alebo 18. marca 1713
v Liptovskom Mikuláši).
O zbojníkovi doteraz koluje
množstvo legiend. Mnohé
sa dajú dokázať alebo aj
spochybniť. Terchovskému
rodákovi sme preto v marci
venovali výstavu Zbojnícka
legenda, na ktorej ste sa
mohli o ňom dozvedieť
oveľa viac než
ste doteraz
tušili.

DOBiáš
pO tretíkrát
iliam Dobiáš je
v Martinuse ako
doma. Prišiel sem
na besedu už po tretí raz.
Záchranár, prezident Slovenského Červeného kríža
a spisovateľ vydal knihu
Ako neprísť o dieťa. Nájdete
v nej množstvo rád, ako sa
vysporiadať s detskými
úrazmi. Jeho rady
sú cenné
a nik-

V
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dy nezabudne podotknúť,
že si treba zachovať chladnú
hlavu. Okrem niektorých
prípadov návštevníkov
zaviedol aj na opačnú stranu
– či aj deti by mali vedieť
podať prvú pomoc. Určite
áno. V Martinuse sa na
Viliama Dobiáša zakaždým
tešia. Veď už pracuje na
nových knihách.

arná a letná sezóna sa pomaly rozbieha. Privítajte ju spolu s nami s novou kolekciou kabeliek. V predajni Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE
nájdete klasické decentné kabelky, ktoré sa hodia na každú príležitosť, ale
aj pestrofarebné kvetované aplikácie podľa najnovšej talianskej módy. Jar
nikdy nebola taká krásna.

ˆ

nEtradICnE

dÁmSkA módA

PrIVítajtE jar j

kaBelkY

CARPIsA

kaBelkY

Materiál: syntetika.

CARPIsA

29,95 €

Materiál: syntetika.

39,95 €
kaBelkY

CARPIsA
Materiál: syntetika.

39,95 €

kUFre
kaBelkY

CARPIsA

24/2017t

CARPIsA

Materiál: syntetika.

Materiál: polykarbonát.
Veľkosti: S / M / L

39,95 €

99,95 — 119,95 €
apríl 2018
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*Zľava sa uplatňuje na druhý lacnejší kus. Akcia nie je kombinovateľná
26/2017t
s inými akciami a zľavami. Akcia platí do 30. 4. 2018

detSkÁ módA

*Zľava sa uplatňuje na druhý lacnejší kus. Akcia nie je kombinovateľná

26/2017t
s inými akciami a zľavami. Akcia platí do 30. 4. 2018

január 2018
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ROZHOVOR

Slavo Gibarti
„Občas sa nahodím do folklórneho
aj v súkromí.“
Slovenská skupina Hrdza je dôkazom, že dobré veci vznikajú z náhodných maličkostí ako opekanie slaniny, stretnutie na chodníku, či nová
farba vlasov. Ich piesne však stoja na niečom veľkom – slovenskej ľudovej kultúre. Prečo sa vybrali týmto smerom a ako budú oslavovať
svoje výročie nám porozprával vedúci skupiny Slavo Gibarti. Tradičnú
slovenskú hudbu v modernom podaní si budete môcť vypočuť aj naživo počas módnej prehliadky v OC MIRAGE.

08

|

apríl 2018

|

09

ROZHOVOR

Budúci rok oslávite 20-ročnicu. Plánujete niečo špeciálne?
Tento rok vydávame nový album plus, ak
sa podarí, aj niečo navyše. Budúci rok by
sme chceli osláviť našu dvadsiatku koncertnou šnúrou a špeciálnym programom.
Keď sa vrátime k samotným začiatkom...
Pamätáte sa na udalosti s prívlastkom
„prvé“?
Veľmi dobre, lebo na začiatky sa nezabúda.
O tejto kapele som sníval už dávno pred jej
zhmotnením. Dával som dokopy rôznych
muzikantov, ale zvyčajne to skončilo po
prvej skúške. Za začiatok Hrdze považujem opekačku slaniny 5. júla 1999 na dvore
u kamaráta, kde som sa zoznámil s Jarkou
Sisákovou. Hral som na gitare a spievali sme tam celý večer. Tak sa mi zapáčil
jej hlas, že hneď na druhý deň sme si dali
skúšku s mojimi vlastnými nápadmi. Skúška bola plodná a začali sme pravidelne nacvičovať nové piesne. Jarka navrhovala, aby
som prerábal ľudové piesne a vždy nejaké
priniesla. Veľmi sa mi to nepáčilo, že prečo
ľudové, keď máme vlastné. Jarka to opodstatnila napríklad tým, že pôjdeme hrať na
rusínsky ples a tam by sme pohoreli bez ľudoviek. Ďalej som hľadal hráča na dychový
10
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nástroj ako saxofón a podobne, ale na jeseň
som stretol na chodníku v meste kamaráta
zo strednej školy, ktorý hrá husle, a boli sme
trio, dokonca s husľami, ktoré som veľmi
nechcel. Prvé vystúpenie ako trio sme mali
pred Vianocami v rámci neformálnej akcie
na doskách malej scény Divadla Alexandra
Duchnoviča, kde sa stretlo viacero prešovských muzikantov a zoskupení. Tam sa ukázalo, že práve piesne založené na našej folklórnej tradícii mali najväčší úspech. Naše
druhé vystúpenie a prvý skutočný koncert,
na ktorý si diváci museli zakúpiť lístky, sme
odohrali v prešovskom PKO v programe
známeho prešovského folkáča Eda Klenu v marci roku 2000. Koncert mal taký
úspech, že nás to raketovo posunulo ďalej.
Písal som nové piesne. Začali sme chodiť
po súťažiach a postupne sa kapela rozrastala až do dnešnej šesťčlennej podoby.
Ktorý moment v kariére považujete za
najpamätnejší?
Bolo ich nesmierne veľa. Vždy sme boli
partiou, ktorá veľa srandovala a hrala
z potešenia. Milovali sme chodiť na súťaže, aj keď som mal veľkú trému, a začali
sme vyhrávať jednu po druhej. Prvýkrát
sme získali cenu laureáta v roku 2001 na

Strunobraní v Banskej Štiavnici a festivale
Lodenica v Piešťanoch. Obrovskou výhrou bola Zlatá Porta v roku 2003 v Ústí
nad Labem. Potom sme prevalcovali české
súťaže na folkovej a country scéne. Získali sme celkovo cez 20 cien, medzi nimi aj
titul Coca-Cola Pop Star v roku 2005, a to
už nebola country scéna. Super bolo aj
v súťaži Česko Slovensko Má Talent pred
rokom a pol.
Prečo práve Hrdza?
Dlho sme sa nevedeli dohodnúť na názve
kapely. Až na jar roku 2001 sme sa nazvali
Hrdzou podľa novej farby Jarkiných vlasov,
dovtedy sme vystupovali pod menom Slavo Gibarti a spol.
Už niekoľko rokov je vašou speváčkou Ukrajinka susanna Jara, ktorá žije
v Krakove. Ako sa vám skrížili cesty?
Od samého začiatku mala Hrdza aj piesne
v rusínčine, šarištine a ruštine. Je to počuť aj
na našom debutovom albume. Jarka je Rusínka a ja som tiež Rusín po otcovi, žiaľ rusínsky som nikdy nevedel. Chcel som vydať
jeden rýdzo rusínsky album, ale to sa zatiaľ
nepodarilo. Ale čo sa pred pár rokmi podarilo bolo, že som dal preložiť niekoľko našich
hitov do rusínčiny a nacvičili sme rusínsky

program. Vtedy som sa dozvedel o súťaži
rusínskej pôvodnej piesne v Poľsku, kam
sme sa prihlásili a aj získali cenu v súťaži.
Susanna vystupovala ako hosť v programe
súťaže. Jej manžel bol jedným z hlavných
organizátorov. Mal som slzy v očiach, keď
som ju prvýkrát počul spievať. Keďže sme
v tom čase prišli o speváčku, napadlo mi, že
ju skúsim osloviť. Slovo dalo slovo a z Hrdze
sa stala skutočná world music kapela.
susanna spieva vo viacerých jazykoch. Neuvažovali ste, že naspievate
niečo aj v angličtine, ktorá je teraz
veľmi populárna?
V Hrdzi Susanna spieva hlavne v slovenčine a rusínčine. Slovenčinu chytá len
uchom, a neskutočne sa zlepšila a stále
zlepšuje. Keďže vyrastala v rôznych prostrediach rozpráva plynule a bez prízvuku
v piatich slovanských jazykoch plus pribúda aj slovenčina. Anglické texty nie sú
v žiadnom prípade naším cieľom. Prezentujeme slovenskú resp. slovanskú kultúru
a tu sa angličtina nehodí. V zahraničí sa
naša tvorba páči a práve kvôli slovenčine
sme presvedčiví a líšime sa. Ibaže by sme
hrali pozvánku na Slovensko s názvom
„Welcome to Slovakia“. (smiech)

Za tých takmer 20 rokov ste vytvorili
neskutočne veľa piesní. Máte svojho
favorita?
Naživo hráme to, čo sa divákom najviac
žiada. Samozrejme, že pridávame aj piesne, ktoré sa nám páčia, ale na tancovanie
môžu byť náročné, lebo majú balkánske
nepravidelné rytmy. Mojou srdcovkou je
napríklad U koso de odak, ale tú sme už
pár rokov nehrali.
Ako ste spomínali, žáner, ktorý hráte, sa
nazýva world music. Čo si pod tým laik
môže predstaviť?
To je téma na celovečernú diskusiu. World music sa prekladá ako svetová hudba a
čo sa týka žánrov, je to taký široký pojem
ako samotná hudba, teda jazz, pop, rock,
metal, ľudová hudba, dychovka, atď. Ale
jedno spoločné majú, a to sú prvky miestnej alebo folkórnej hudby, ktoré môžu, ale
nemusia byť pomiešané s rôznymi inými
vplyvmi. V našom prípade je hudba Hrdze
založená prevažne na slovenskej melodike
ale občas cítiť aj iné vplyvy ako Balkán,
keltská hudba, atď.
Pýšite sa svojím najmladším fanklubom
– deťmi. Ako sa dá skĺbiť také množstvo
koncertov s voľným časom?

Naozaj máme silnú časť fanklubu aj u rodín s malými deťmi. Ale vy máte na mysli
tie naše, tak ako ich spomíname na webe.
Detí nám prirodzene pribúda, zatiaľ som
lídrom nie len v kapele, ale aj v počte detí
- koncom roka mojej rodine pribudla
tretia dcérka Lada, ktorej sme už pred
Vianocami vydali singel Žehnaj dieťa aj
s videoklipom na našom kanáli youtube.
Rodinám sa snažíme venovať čo najviac,
preto ich často berieme so sebou aj na
koncerty.
V Žiline zahráte na módnej prehliadke. Je ľudový motív v oblečení len vašou pracovnou súčasťou, alebo by sme
vás mohli takto stretnúť aj v súkromí?
Občas sa nahodím do folklórneho aj
v súkromí. U ostatných členov sa to rôzni. Samozrejme, že máme aj stopercentného folkoristu dušou aj srdcom. Susanna tiež žije folklórom. Ešte by som dodal,
že Susanna sa snaží s nami odohrať každý
koncert a má z toho veľkú radosť, ale keďže sa živí hlavne svojím spevom, niekedy nie je možné zladiť termíny. V Žiline
s nami preto vystúpi Julka Smolková.

apríl 2018
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odina a návštevy sa stretávajú pri stoloch. Je to centrum domova, jeho srdce.
Rozohrejte svoj príbytok a doprajte jedálnemu stolu nový dizajn. Stačí tak málo.
Navštívte predajňu COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE a vyberte si tie správne
doplnky pre váš domov.

dOmÁcNOSť

COInCasa r
PrE tEPlO dOMOVa
OBrUS
S JarNOU
teMatikOU
rôzne rozmery

od 24,90 €

keraMické
taNiere
rôzne farby

od 7,90 €

DizaJNOVé
MiSkY
s efektom starožitnosti

8,90 €

VeľkONOčNé
DekOrácie
Na Stôl

od 3,90 €

12 |

23/2017t

,

zlavové
víkendy

10
%

40 %
20 %

50
%

25
%
15 %

27. 4. – 29. 4.
30 % 4. 5. – 6. 5.

nakuPujtE

naOzaj VýhOdnE

A

zda sa nenájde človek, ktorý nemá rád zľavy. V OC MIRAGE vám ich
ponúkame hneď počas dvoch víkendov.

V OC MIRAGE nájdete všetko pod
jednou strechou. A počas zľavových víkendov dokonca aj ušetríte. Príďte na
nákupy od 27. do 29. apríla a od 4. do
6. mája a presvedčte sa sami.
Zľavový ošiaľ sa netýka len oblečenia.
Výhodne nakúpite takmer vo všetkých
14
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predajniach OC MIRAGE. So zľavovou
knižkou vás čakajú príjemné nákupy. Či
už hľadáte niečo pre seba, do domácnosti, do školy, na čítanie, prípadne hľadáte
ideálny darček.
Je tu jar, počas ktorej sa priam pýta
obnova šatníka, vychádzky a posedenia

na terasách. Z bohatej ponuky predajní
a reštaurácií si u nás nájdete pre seba to
pravé. Príďte k nám na nákupy, ktoré môžete zakončiť relaxom na našich terasách
prehriatych jarným slnkom.
Nakupovanie nikdy nebolo príjemnejšie. Presvedčte sa o tom v OC MIRAGE.

J

ar sa k nám už dostavila a určite sa tešíte, že ste sa mohli zbaviť
ťažkých zimných búnd. Je čas na obnovu šatníka. Predstavujeme vám
módne trendy na jar/leto 2018.

Jedinečné zľavové víkendy sa nám pomaly
blížia. Je to jedinečná príležitosť na kúpu jarných a letných outfitov, ale aj oveľa viac. Že
sa vám nechce hľadať, čo bude v móde tento
rok? My vám ponúkame jedinečné tipy, ako
byť stále in. Príďte na aprílovú módnu prehliadku a sami sa presvedčíte, že nakupovať
v OC MIRAGE je naozaj trendy.

Už sa nevieme dočkať. Módna prehliadka
sa bude konať 27. apríla 2018 od 16.30 h. Modelky a modeli vám predstavia značky oblečenia, ktoré nájdete priamo v OC MIRAGE.
Môžete sa tak inšpirovať priamo od módnych
znalcov, ktorí rozhodne vedia, čo sa nosí.
Módne prehliadky tradične sprevádza aj
hudobný hosť. Tento rok to bude hudobná

skupina Hrdza, ktorá zahrá svoje nezabudnuteľné hity. Pieseň „Taká sa mi páči“ isto
poteší nejedného návštevníka.
Módna show odštartuje aj prvý zľavový víkend. Je sa naozaj na čo tešiť!

PROgRAm

aPrílOVý PrOGraM P

JarNá

FaShiON
ShOw

27. 4. o 16.30 h
edinečná módna show, ktorá prináša nové módne trendy
a farby pre kolekciu jar/leto 2018. Pripravená je prezentácia svetových módnych značiek a butikov priamo v srdci
Žiliny s hudobným hosťom – skupinou Hrdza.
Prehliadka sa uskutoční na -1. podlaží OC MIRAGE od 16.30 h.

j

zľaVOVé
VíkeNDY 40 %

10
%

27. – 29. 4.
4. – 6. 5.

15 %

ákupné maniačky a maniaci, pozor! Využite neuveriteľné
zľavy počas dvoch víkendov v OC MIRAGE. Nepremárnite svoju šancu získať naozaj skvelé kúsky a oveľa viac.

n

25
%

50
%
30 %
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20 %

POdujatí V OC MIraGE

VirtUálNa JazDa
SO SaD ŽiliNa

14. 4. o 14.00 h
sobotu 14. apríla pripravila žilinská „SAD-ka“ pre všetkých
nadšencov cestovania zábavné popoludnie. Všetci, malí aj
veľkí návštevníci, si môžu zadarmo vyskúšať šoférovanie
na simulátore virtuálnej reality, pozrieť zblízka mini modely retro
autobusov, videá zo zákulisia spoločnosti. Zamestnanci SAD Žilina
vám ochotne vysvetlia, ako je možné zistiť presnú polohu autobusu alebo ako cestovať zadarmo vďaka dopravnej karte. Pre detičky
budú pripravené tvorivé dielne v podaní animátorského tímu.
Podujatie bude na -1. podlaží OC MIRAGE.

V

Br azOV Det. 4í .
V ýStaVa OtO
BUSOM 7. – 24

U
O ceStOVaNu íobraazo
predstavy o cestovav detí, ktoré kreslili svoje

Príďte si pozrieť výstav
obus. Presvedčili sme sa,
távky, či ich ideálny aut
zas
né
úbe
obľ
,
som
obu
ní aut
hranice.
že detská fantázia nemá
e.
á na -1. podlaží Oc mIRAg
van
alo
nšt
nai
Výstava bude

MartiNUS
BeSeDa S ValeNtiNOU
SeDilekOVOU

11. 4.

ozývame vás na zaujímavú besedu s Valentínou Sedilekovou, ktorá príde predstaviť svoju knihu Venile.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

P

BeSeDa S kataríNOU
krNáčOVOU

25. 4.

ozývame vás na besedu s Katarínou Krnáčovou, ktorá
príde predstaviť svoju knihu Úlomky ženy 2.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

P

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

7. 4. | 14. 4. | 21. 4. | 28. 4.
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VšEtkO PrE
Vašu kuChynu
ˆ

P

remýšľali ste nad kúpou nových hrncov alebo iných pomocníkov do
kuchyne? Už nemusíte váhať. Do OC MIRAGE prišla nová značka
BANQUET, ktorá so sebou prináša to najkvalitnejšie do vašej kuchyne.

BaNQUet, kto sme
a čím sa zaoberáme?
Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť
zaoberajúca sa importom a distribúciou
výrobkov pre domácnosť. V súčasnosti náš
sortiment tvoria výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, domáce potreby, dekoračné
predmety.
Skúsenosti, ktoré sme získali od roku
1995 (viac než 20 rokov skúseností), nám
umožnili dosiahnuť jedno z vedúcich postavení na trhu s domácimi potrebami
v Českej republike a na Slovensku.
Pre svoje produkty vyhľadávame tých
tých najkvalitnejších výrobcov po celom
svete, ktorí sú schopní naplniť naše očakávania a požiadavky na kvalitu, moderný
dizajn a úžitkovosť vyrábaných produktov.
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Značka BANQUET ponúka kompletný
sortiment výrobkov určených pre prípravu
jedál a nápojov, širokú škálu produktov na
servírovanie a konzumáciu pokrmov, ako
aj na uchovávanie surovín a hotových jedál.
V ponuke nájdete viac než 2 000 produktov
a svoju ponuku značka BANQUET neustále
rozširuje o nové výrobky s cieľom poskytnúť
zákazníkovi ucelenú kolekciu produktov do
kuchyne a domácnosti, vrátane drobného
kuchynského elektra, ale aj potreby na upratovanie domácnosti.
riady Metallic platinum
značky BaNQUet
Táto kolekcia je vysoko kvalitná, vyznačuje sa
moderným vzhľadom a vnútorným nepriľnavým povrchom. Vonkajší karbon metalický
nástrek vo farbe platiny dáva výrobkom METALLIC elegantný a nezameniteľný vzhľad,
vďaka ktorému sa riad stane ozdobou každej

kuchyne. Vnútorný nepriľnavý povrch je veľmi tvrdý, odolný proti poškrabaniu a zaistí, že
sa vám už žiadny pokrm pri varení neprichytí.
Vysokú odolnosť riadov proti deformácii tvaru sme vytvorili použitím technológie kovania, vďaka ktorej sú riady robustnejšie a ťažšie.
V praxi to znamená, že riady sú zahrievané rovnomerne, lepšie rozvádzajú teplo
a udržia si ho dlhšie. Varenie je tak jednoduchšie a navyše šetrí energiu, a teda aj vaše
peniaze. Extra silné sendvičové dno je plno
indukčné, vďaka čomu sa riady môžu použiť
na všetky druhy sporákov.
Riady METALLIC sú vybavené soft-touch držadlami, ktoré sú príjemné na dotyk.
Ergonomický tvar držadiel zaisťuje ľahkú
manipuláciu počas varenia. Riady sa ľahko
udržiavajú, môžete ich vkladať do umývačky riadu. Hrnce, rajnice a pekáče sú vybavené praktickými sklenenými pokrievkami
pre rýchlejšiu prípravu pokrmov.

NAKÚP DVA
DRUHÝ ZA
POLOVICU
Akcia platí počas apríla pri predložení vernostnej karty FAnn parfumérií. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami a platí na druhý, lacnejší výrobok.
Na prvý výrobok nie je možné uplatniť žiadnu zľavu. Platí na celý sortiment s výnimkou značiek Chanel a Dior.

* Platí iba počas trvania výstavy od 7. 4. 2018 do 24. 4. 2018
v klientskom centre SAD Žilina v OC Mirage

ZAŽI ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE

14. APRÍL 2018, OD 14:00 - 17:00 HOD.
OC MIRAGE ŽILINA, -1. PODLAŽIE

VÝSTAVA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY A KRESIEB
AUTOBUSOV OČAMI DETÍ UŽ OD 7. APRÍLA

autObusy
ˆ

ˆ

sú súCastOu
našICh zIVOtOV
ˆ

V

erejná doprava má hneď niekoľko výhod – ušetríte prírodu aj peniaze.
Žilinská „SAD-ka“ je veľmi moderná a má výhody, o ktorých ani
netušíte. Presvedčte sa sami!

Cestujete hromadnou dopravou lebo vám
to vyhovuje alebo vás motivuje ochrana životného prostredia? Sú pre vás verejné dopravné prostriedky nutnosť? Nech je vaša
motivácia akákoľvek, v dnešnej dobe sú
služby autobusovej dopravy SAD Žilina na
vysokej úrovni, takže dokážu plnohodnotne naplniť potreby moderného človeka.
Ak vás zaujíma v čom spočíva tajomstvo
neustáleho rozvoja autobusovej dopravy,
príďte od 7. do 24. apríla do OC MIRAGE. Dozviete sa ako funguje autobusová
doprava dnes a aká bola v minulosti. Uvidíte, ako sú riadené autobusy, akú históriu
má autobusová doprava na Slovensku, ale
hlavne uvidíte moderné technológie, ktoré môžete využiť pri cestovaní autobusmi.
Ak budete mať akékoľvek otázky, neváhajte

prísť 14. apríla do OC MIRAGE, kde vás
od 14:00 hod. uvítajú zamestnanci SADky na akcii Virtuálna jazda so SADkou.
Súčasťou výstavy je aj galéria obrazov, na
ktorých sú kreatívne kresby autobusov
očami detí.
Detská fantázia nemá hranice. O tom
nás presvedčilo aj množstvo kreatívnych
a pestrých obrázkov, ktoré spoločnosť
SAD Žilina získala od svojich najmenších
cestujúcich. Preto je súčasťou prezentácie
služieb SAD Žilina aj výstava týchto kresieb. Deti kreslili svoje predstavy o cestovaní autobusom, obľúbené zastávky, či ich
ideálny autobus. Vybrané obrázky budú od
7. apríla do 24. apríla vystavené na veľkých
plátnach na -1. podlaží v OC MIRAGE
a všetky ostatné budú premietané na veľ-

koplošnej obrazovke. Príďte si pozrieť ako
šikovne sa detské ruky popasovali s tematikou verejnej hromadnej prepravy.
Kreslenie obrázkov bolo súčasťou dotazníkového prieskumu, ktorý organizovala Slovenská autobusová spoločnosť Žilina počas novembra 2017. Prieskum bol
zameraný na zistenie aktuálnych názorov
cestujúcich Žilinského kraja na úroveň
poskytovaných služieb vo verejnej autobusovej doprave SAD Žilina. Dotazníky
museli vyplniť dospelí jedinci (napríklad
rodičia) a deti si na opačnej strane papiera
dotazníka mohli nakresliť svoju predstavu
ideálneho autobusu.
Najkrajšie a aj výherné kresby autobusovej dopravy očami detí si môžete pozrieť
na - 1. podlaží v OC MIRAGE.

ZAUJALO
detSký SVet
NÁS

VIrtuálna
jazda
sO sad zIlIna
ˆ

V

OC MIRAGE sme 14. apríla pre vás pripravili príjemný deň s množstvom
zábavy a výhod.

V sobotu 14. apríla od 14.00 hod. pripravila žilinská „SAD-ka“ pre všetkých nadšencov cestovania zábavné popoludnie.
Navyše vás čaká špeciálna akcia! Všetci
záujemcovia o ekologické cestovanie autobusmi SAD Žilina si môžu počas soboty
14. apríla a počas celého trvania výstavy
detských kresieb, ktorá je súčasťou tejto

zábavnej akcie, vybaviť dopravnú kartu
SAD Žilina za 1 euro v klientskom centre
v OC MIRAGE (na prízemí vľavo pri vstupe z Hlinkovho námestia).
Všetci, malí aj veľkí návštevníci, si môžu
zadarmo vyskúšať šoférovanie na simulátore virtuálnej reality, pozrieť zblízka mini
modely retro autobusov, výstavu detských

kresieb, videá zo zákulisia spoločnosti.
Zamestnanci SAD Žilina vám ochotne
vysvetlia, ako je možné zistiť presnú polohu autobusu alebo ako cestovať zadarmo
vďaka dopravnej karte. Pre detičky budú
pripravené tvorivé dielne v podaní animátorského tímu.

ná
úžas

kOmIkS

a
k
l
i
Ž
maráti
a jej ka

70. diel

V marci naši žraločí kamaráti
dostali veľké ponaučenie, na
ktoré tak ľahko nezabudnú.
Žilka s Dorkou oslavovali Medzinárodný deň žien, na ktorý
chalani zabudli, pretože mali
plnú hlavu Jánošíka, valašiek,
krojov a ľudových piesní. Ako
to celé dopadlo?

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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ˆ

detSký SVet

stantE sa
„PaParazzIM“
a VyhrajtE!
N

ebojte sa, nemusíte číhať niekde v kríkoch, či za každým rohom, aby
ste spravili krásny záber. Za fotografie vás však isto odmeníme.

Zapojte sa s nami do súťaže Papparazzi.
Vyfoťte sa počas apríla v Detskom svete
s niektorým z našich opatrovateľov, zistite si jej/jeho meno a pošlite fotku na
mail detskysvet@mirageshopping.sk.
V maili uveďte správne meno opatrovateľa
a váš telefonický kontakt.
Fotografie, ktoré nám prídu do konca apríla, uverejníme na našej FB stránke a podľa
počtu lajkov vás odmeníme. Lajkovať budete
môcť do 15. mája 2018. Výhercov budeme
kontaktovať telefonicky.
A čo môžete vyhrať? V hre sú vstupy do
Detského sveta v hodnotách 50, 30 a 10 eur.
Tak neváhajte a fotografujte!

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
* Zaslaním fotografie, nám poskytnete súhlas
s jej uverejnením.
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RecePty

MEnu

nové á la carte Menu jar - leto

ŠoŠovIcová polIevka
postup
Cibuľu nakrájame a restujeme na oleji a arabskom masle
pridáme nakrájanú mrkvu, zemiaky krátko orestujeme a pridáme
šošovicu, koreniny a podlejeme vodou. Varíme domäkka, na
záver rozmixujeme a dochutíme citrónovou šťavou.

Á la carte menu Reštaurácie Dubná Skala sa každý polrok inovuje
a dopĺňa o nové lákavé recepty. Všetky z nich majú jedno spoločné, na
ich prípravu sú vždy použité kvalitné a čerstvé sezónne suroviny, bez
polotovarov. V aktuálnom jarno - letnom jedálnom lístku opäť vynikne
prirodzená chuť, krása, vôňa a typická jednoduchosť jedál.
Tip šéfkuchára: Pri servírovaní jedál použite svoju fantáziu
a vyskúšajte nečakané kombinácie, k polievke napríklad stačí priložiť
slanú tyčinku (z lístkového, pizzového či chlebového cesta) a vytvoríte
novú zaujímavú chuť.

InGredIencIe
Červená šošovica (200 g), zemiaky (200 g), mrkva (200 g), cibuľa
(200 g), olej (100 ml), arabské maslo (100 g), soľ (2 ČL), biele
korenie (1/2 ČL), Kamun korenie (1/2 ČL), kurkuma (1/2 ČL),
citrónová šťava (100 ml).

Tip na servírovanie hráškového krému: Jemný krém z mladého
hrášku je dozdobený tyčinkou z bieleho chleba tramezzino s mikro
bylinkami a kúskami chilli, tenkým chipsom lotosového koreňa na
našľahanej mliečnej pene a na koniec pár kvapkami mätového oleja.

25/2017t

27/2017t

24/2017t

kAm ZA
kRÁSAmI

kaM za krásaMI V OkOlí MIraGE
ŽIlInskÝ kraj

trenčIanskY kraj

Avantgardné cirkevné umenie

Ojedinelý kostol v jaskyni

Kostoly už dávno nie sú len hrubé stredoveké či krásne gotické stavby. Nové stavby
sa prispôsobujú aj novým trendom v architektúre. Pozrite si Kostol dvoch sŕdc.

Kostolov a kaplniek je na Slovensku požehnane. Ale len niektoré sa môžu považovať
za raritu. Navštívte obec Mojtín a jej kostol
v jaskyni.

oto je len jedno pomenovanie netradičného kostola v Liptovských Sliačoch. Môžete ho nájsť aj pod názvami Archa
Locus a Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Názov je odvodený od dvoch kamenných sŕdc, ktoré našli na pozemku. V prenesenom význame
patria Ježišovi a Panne Márii.
Myšlienka postaviť nový kostol v Liptovských Sliačoch pochádza od
miestnych katolíckych kňazov Jozefa Kútnika-Šmálova a Ladislava Hanusa. Kostol si postavili svojpomocne občania z vlastných prostriedkov
spolu s príspevkami rôznych darcov. Dielo je z architektonickej dielne
ružomberských architektov Petra Abonyiho a Jozefa Hyravého. Ideová
myšlienka stavby kostola je symbol lode – archy, ktorej bok ľudia našli
uprostred polí na sliačanskom Ararate a k nej dostavali kostol. Exteriér
je v tvare Noemovej archy a v interiéri možno nájsť množstvo symbolov, významov, zaujímavých farieb, tlmeného i priameho svetla. V interiéri nájdete umelecké diela zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka
a Francúzska. Kostol vysvätili v roku 2000.
Sliačanská archa, čo je ľudové pomenovanie kostola, stojí na návrší
kopca a je obklopená Chočskými vrchmi, Veľkou Fatrou a Nízkymi
Tatrami.
Liptovské Sliače sa nachádzajú asi 10 km východne od Ružomberka. Je to najväčšia obec v Liptove. Tvoria ju tri samostatné usadlosti:
Vyšný, Stredný a Nižný Sliač. V Strednom Sliači bol roku 1326 postavený Kostol sv. Šimona a Júdu. S rozrastajúcou sa obcou však prišli
problémy s kapacitou kostola. Preto sa vystaval Kostol dvoch sŕdc vo
Vyšnom Sliači. Do tejto časti sa dostanete aj autobusom alebo sa môžete prejsť peši - za Kostolom sv. Šimona Júdu sa vyberte na východ
ulicou Do Pažíť (odbočka vpravo z hlavnej cesty) smerom k prítoku
Vyšnosliačskeho potoka. Pri posledných rodinných domoch prejdite
na druhý breh do svahu a vychodeným chodníčkom cez pasienok vystúpte nad dedinu.

ojtín je dedinka v Strážovských vrchoch, ktorá vznikla
v roku 1363. Svoj vlastný kostol si obyvatelia postavili
až na konci 19. storočia. Dovtedy museli prekonávať
neľahkú cestu do Pružiny cez poľný chodník, ktorý viedol lesom.
Cesta do kostola trvala približne 2 hodiny. Pružinský farár Štefan
Závodník však chcel Mojtínčanom uľahčiť praktizovanie viery,
aby za svojimi farníkmi putoval on. Ako najvhodnejšie riešenie
sa mu zdalo vybudovať kostolík priamo v jaskyni. Preto v roku
1855 vysvätil jaskyňu v Zraze. Postavili tu kamenný oltár, dvoch
sadrových anjelov, sadrovú sochu Sedembolestnej Panny Márie
a štyri obrazy svätcov. Do jaskyne sa zmestilo do 400 ľudí. Ako
kostol slúžila miestnym päť rokov, kým neposvätili v obci nové
miesto na vykonávanie bohoslužieb. Jaskyňa sa stala úkrytom pre
asi 200 osôb počas vojny.
V roku 2005 obnovili cestu do tohto netradičného kostola
a postavili tu sochu sv. Jozefa (jaskyňu teda nájdete pod dvoma
názvami – Mojtínska jaskyňa alebo Jaskyňa sv. Jozefa).
Stalo sa tak pri príležitosti
150. výročia od posvätenia
jaskyne.
A ako sa k tejto slovenskej
rarite dostane pocestný či
turista? Z obce Mojtín, ktorú nájdete v okrese Púchov,
na toto miesto vedie modro
značený turistický chodník.
Po posledných domoch
sledujte odbočku na úzky
chodník, ktorý vedie lesom
priamo k jaskyni.

t
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Nech si všetci hovoria, čo chcú, vám
sa „dospieť“ nechce. Ešte stále si
v sebe nosíte časť detstva, vďaka ktorému dokážete perfektne zrelaxovať.
Prechádzky a filmy nie sú pre vás –
vás baví akcia v pohodlí domova. Predajňa Brloh s akčnými hrami je pre
vás ako stvorená.

horoskop
� Vás tEntO MEsIaC
CO
�
Caká
V OC MIraGE

?

Zmena sezóny pre vás znamená aj
zmenu šatníka. Najviac sa tešíte na
výmenu topánok. Nie ste ten typ,
ktorý nosí stále to isté. Naopak,
sledujete módne trendy a tešíte sa
z nich. Prichádza sezóna jar/leto
2018 a vy si to môžete namieriť rovno do predajne Baťa na 1. podlaží.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Baví vás hrať sa. Či už s dospelými alebo deťmi. A na
trhu je toľko neobmedzených možností. Nových spoločenských hier neustále pribúda. A sú tu aj rozšírenia klasík, ktoré zbožňujete. V tomto prípade vám len môžeme
odporúčať predajňu Alltoys na 2. podlaží.

Po veľkonočných prejedačkách ste opäť trochu pribrali. Neustále výkyvy vo vašej hmotnosti vám už začínajú prekážať.
Na ideálnu výživu treba odborníkov. V predajni BioTech
USA na -1. podlaží OC MIRAGE nájdete ideálne doplnky
pre vyvážené stravovanie.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Máte rada pekné trblietavé veci. Čím väčšie, tým lepšie,
čím viac, tým ideálnejšie. Nosiť pravé šperky by však
nadmerne zaťažilo vašu peňaženku. Skúste sa ovešať
štýlovými šperkami z Pinky Club. Okrem náušníc a náhrdelníkov tam nájdete napríklad aj ozdoby do vlasov.

Chcete zmeniť túto planétu, ale nemáte energiu na veľké
veci. Stačí začať malými krôčikmi. Využitím verejnej dopravy
naozaj ušetríte – prírodu aj peniaze. Vybavte si SAD kartičku
na -3. podlaží, ktorú môžete využívať aj na cestu po meste
s MIRAGE BUSOM.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Nebavia vás fádne veci. Bohužiaľ, vo vašej práci sa s farebným oblečením musíte krotiť. Ale kto povedal, že musíte
potláčať svoju osobnosť? Dajte svoju hravosť najavo napríklad nechtami, ktoré vám urobia v Nail Institute na
-1. podlaží. Tam určite vyhovejú vašej osobnosti.

Na kvalitu si jednoducho potrpíte. Vždy hľadáte len tie najlepšie a najkvalitnejšie doplnky. Pravá koža vám rozhodne
nie je cudzia. Musí však vyhovovať vášmu decentnému vkusu. Kombináciu kvality a módnych trendov nájdete v predajni NYMPH na 1. podlaží OC MIRAGE.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Nesmierne sa tešíte z jari. A najradšej máte, keď meníte
zimný šatník za jarný. Ťažké bundy a teplé svetre
zazimujete a vyťahujete ľahšie materiály. Rozhodne vám
aj viac pristanú. Každá výmena šatníka si však pýta aj
vynovenie – skúste predajňu Extra mode na 2. podlaží.

Niečo visí vo vzduchu a vy isto viete, že s jarným počasím
to má veľa spoločné. Vaša imunita prežila síce zimu, ale
oteplenie prináša so sebou aj nové vírusy. Treba jednoznačne
posilniť imunitu a povolať do boja vitamíny v podobe
lahodných nápojov v stánku s UGO šťavami na -1. podlaží.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Šťastie vám nepraje. Už dlhé mesiace máte vo všetkom
smolu. Je čas prelomiť prekliate a skúsiť šťastie inde. Stávkovanie je síce návykové, ale na prelomenie naozaj stačí
iba málo. Skúste to s malou sumou, ktorá nezaťaží vašu
peňaženku. Vo Fortune možno nájdete svoje stratené
šťastie.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Strelci sú povestní viacerými aktivitami. Preto sa z nich občas stávajú chronickí nestíhači. Hoci majú svojich blízkych
veľmi radi, občas sa stane, že nestihnú kúpiť darček k ich
sviatku. Preto odporúčame záchranu v predajni Delikateso.
V tejto darčekovej predajni nájdete vždy to pravé.

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

studEný aPríl ...

Správne znenie minulej tajničky: „... idú ľady do mora.“
Výhercovia: Katarína Vörösová, Margita Adamíková, Mária Sasáková. Výhercom srdečne blahoželáme!

pomôcky:
Baar
zodl

obzor

oklebetia

ukazovacie
zámeno

mužské
meno

fialkavý
(hovor.)

krátke
priliehavé
pánske
spodky

hotely,
po anglicky

ženské
meno

nakŕmilo

priehľadný
vápenec

český
spisovateľ

2.

príslušník
oligarchie
pozdrav na
rozlúčku

ňanko

glg

nalievaj

plače

predložka
zahrotená
hrubšia
žrď

Youth Zone
radio
zloženka

starší
český
hokejista

vedúci
fakulty
kód
panamy

rozorávaš

O

1.
písmeno
gréckej
abecedy

nemecké
mužské
meno

obloky,
po česky

depiloval

rink out

obidva

pouličný
predavač
novín

nájdite 10 rOzdIElOV na obrázkoch

Počas marca ste si mohli na - 1. podlaží v OC MIRAGE pozrieť originálnu výstavu venovanú zbojníckej legende Jurajovi Jánošíkovi.

apríl 2018
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kINO

PrOGraM aPríl
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

apoŠtol

deŇ čo deŇ

OD 5. 4. 2018

OD 5. 4. 2018

USA
historický
titulky

USA
romantický
titulky

ManŽel
na skÚŠku

stratIlI sMe
stalIna

besnenIe
OD 12. 4. 2018

USA
akčný, dobrodružný
titulky

OD 5. 4. 2018

GBR
komédia
titulky

3D

FakjÚ pán
proFesor
OD 12. 4. 2018

GER
komédia
dabing

strunY času

taXI 5

OD 12. 4. 2018

OD 12. 4. 2018

CZE
dobrodružný,
fantasy, sci-fi
titulky

FRA
komédia
titulky

OD 12. 4. 2018

USA
romantická komédia
titulky

pepa

dva a pol
kačkY

OD 19. 4. 2018

CZE
komédia
originálny zvuk

OD 19. 4. 2018

USA
animovaný
dabing

LADIE

SC

26. 4LU. B

o 18.0

3D

dubček
OD 19. 4. 2018

SVK
životopisný
originálny zvuk

30 |

sÚboj
pohlaví
OD 19. 4. 2018

USA / GBR
životopisná, športová
komická dráma
titulky

avenGers:
nekonečná
vojna
OD 26. 4. 2018

USA
akčný, sci-fi, fantasy
titulky

0h

blokotI
OD 26. 4. 2018

USA
komédia
titulky

dve nevestY
jedna svadba
OD 26. 4. 2018

CZE
komédia
originálny zvuk

aŽ na dno
OD 26. 4. 2018

USA / DE / FR / ESP
dráma, romantický,
thriller
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

