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Milí návštevníci
OC MIraGE!
predstavujeme novú
predajňu
s oblečením:
gate

prežili sme
spolu

Dermacol

apríl patril akciám
žilinskej saD-ky

kráľovstvo
krásy už
aj v oc Mirage

Yogi,s

Doxxbet

navštívte našu novú
kaviareň spojenú
s prírodou

športové
výsledky vám
už neuniknú

Milada
linda
kamenská

máji vám prinášame množstvo
skvelých
zliav
a podujatí. Tento mesiac je naozaj bohatý na
udalosti. Prvý májový víkend
bude patriť zľavám. V predajniach OC MIRAGE môžete využiť množstvo kupónov, s ktorými
dobre nakúpite a ušetríte zároveň.
Ak sa rozumiete móde a máte
sen, stať sa modelom či modelkou, mali by ste využiť jedinečnú
šancu. Do OC MIRAGE prichádza kasting na Elite Model Look.
Podmienky si môžete prečítať na
stránkach nášho časopisu. Držíme vám palce.
Počas mája otvoríme niekoľko nových prevádzok. Jednou
z nich je Dermacol. Tento obchod s dlhoročnou tradíciou pre
vás pripravil popoludnie so skvelými hosťami, počas ktorého sa
dozviete viac o tejto kozmetickej
značke.
Príjemný program nás čaká aj 18. mája. Oslávime spolu prvé narodeniny TV RAJ. A to nebude jediná narodeninová oslava. Viete o tom, že náš obľúbený futbalový klub
MŠK Žilina oslavuje 110. výročie? Ako darček sme si preň
pripravili jedinečnú výstavu, ktorú 21. mája otvoria Marek
Mintál a Milan Škriniar.

V

Pozývame vás do OC MIRAGE!

„príroda nám ponúka neskutočné množstvo pokladov.“
rinášame vám rozhovor so šikovnou bylinkárkou, známou aj
z prednášok z OC MIRAGE, ktorá nám porozprávala o jej živote
ale aj o účinkoch najznámejších byliniek.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Marec
Máj
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PrEzIlI sM
iný pohľaD
na cestovanie
OC MIRAGE
ste v apríli mohli
vidieť veľmi
zaujímavú výstavu
o cestovaní.
Dozvedeli sme sa na nej,
ako funguje autobusová
doprava, aká bola v minulosti, či aké moderné
technológie využíva
v súčasnosti.

V
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Súčasťou výstavy boli
aj obrazy detí. Deti
kreslili svoje predstavy
o cestovaní autobusom,
obľúbené zastávky, či ich
ideálny autobus. SAD
očami detí bola naozaj
čarovná a plná fantázie.

sME sPOlu
oc Mirage,
nastupovať!
važovali ste
niekedy nad tým,
aké by to bolo
šoférovať autobus?
Ak ste prišli 14. apríla do
OC MIRAGE, mohli ste
si to vyskúšať. Síce to znie
veľmi zvláštne, ale prostredníctvom virtuálnej
reality ste sa naozaj
ocitli na mieste
vodiča.

u

Po tejto jazde ste sa mohli
spýtať šoférov, aké je to
v skutočnosti. Popoludnie
bolo ako stvorené pre
všetky zvedavé deti. Veď,
kto by nechcel vedieť
šoférovať?

Máj 2018
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ROZHOVOR

Milada Linda
Kamenská
„príroda nám ponúka neskutočné
množstvo pokladov.“
Zbierať bylinky v prírode sa naozaj oplatí. Majú
totiž výhody, o ktorých veľakrát laik ani netuší.
Vedeli ste, že žihľava sa dá spracovať rovnakým spôsobom ako špenát na prívarok alebo
na polievku? Že z bazových kvetov sa dajú
urobiť veľmi chutné rezne? Milada Linda Kamenská vie o bylinkách naozaj netušené veci.
Získala osvedčenie, prednáša aj v OC MIRAGE
a vyrába zázračné prírodné produkty. Navštívte jej FB stránku Linduškine bylinky a presvedčte sa sami.

08

|

Máj 2018

|

09

ROZHOVOR

Aké bylinky sa zbierajú v máji a kde
ich nájsť?
Mesiac máj je asi najbohatší na výber byliniek, ktoré by sme chceli zbierať. V máji je
ideálny čas na zber alchemilky, kde zbierame celú kvitnúcu vňať. Z kvetov je to baza
a hloh, ktorý môžeme zbierať aj s mladými
lístočkami. Mladé listy brezy sú tiež zaujímavé pre zber. Taktiež si môžeme začať
robiť zásoby jahodových listov a skorocelu, obe bylinky by sa mali začať zbierať ešte
pred kvitnutím. Kto je alergický na peľ môže
začať so zberom repíkovej a rebríčkovej vňate bez kvetu. V máji sa končí zber žihľavy
a prvosienok a začína zber materiny dúšky
a prasličky. Priebežne sa stále dá zbierať
sedmokráska. Ideálne pre zber byliniek sú
horské lúky, ktoré nie sú znečistené. Najlepšie je spojiť prechádzky v prírode so zberom
alebo hľadaním si nových lokalít. Po každej
takejto prechádzke je dobré si zaznačiť, čo
ste kde našli, aby ste o rok vedeli, kam ísť.
Mne sa napríklad osvedčili zjazdovky, počas
celej sezóny je na nich veľmi pestrý výber.
Kedy ste sa začali venovať bylinkám?
Svet byliniek mi učaroval už v detstve. Ešte
som čítať nevedela, keď som si domov no10

|

sila kytičky a hľadala ich v knižkách, aby
som si mame alebo otcovi dala prečítať,
ako sa volajú. Neskôr to bol otec, s ktorým
som chodievala zbierať „základné“ bylinky
pre domácnosť ako repík, materinu dúšku,
jahodové listy alebo šípky. Na základnej
škole som chodievala na botanické olympiády, ale v čase puberty nastal tak trochu
útlm. Návrat k bylinkám prišiel, keď som
mala malé deti a bývali sme na sídlisku veľmi blízko k hore. Vždy sme si robili svoje
vlastné zásoby na zimu, nikdy sme nekupovali „čaje“ v obchode. Postupne sa môj
repertoár zbieraných byliniek rozširoval,
neustále som sa učila o nových (a stále sa
učím). Pred štyrmi rokmi som absolvovala
školenie ukončené skúškou a získala som aj
osvedčenie, čiže som oficiálne pestovateľ,
zberateľ a spracovávateľ liečivých rastlín.
Čo všetko prospešné nám ponúka príroda?
Príroda nám ponúka neskutočné množstvo
pokladov. Pestrú paletu byliniek a plodov,
ktoré sú pre nás veľmi prospešné ani nebudem vymenovávať, bolo by to na dlho.
Zberom byliniek robíme pre seba viac, ako
len zásoby na zimu. Pohyb a pobyt na čer-

stvom vzduchu spĺňa tiež svoj účel. Mnohé bylinky sa dajú konzumovať za surova
priamo pri zbere, prípadne sa dajú použiť
v kuchyni a to nie len ako korenina. Vedeli ste, že žihľava sa dá spracovať rovnakým
spôsobom ako špenát na prívarok alebo
na polievku? Že z bazových kvetov sa dajú
urobiť veľmi chutné rezne? O podbeľovom
a púpavovom „mede“ asi netreba hovoriť.
Dokonca nazbieraný a usušený púpavový
a čakankový koreň môžete upražiť, pomlieť
a použiť ho ako náhradu za kávu.
Ako vyzerá vaša záhrada?
Čistá divočina (smiech). Nie, seriózne. Bývam v dome necelé dva roky, takže si na záhradu stále zvykám. Urobila som si vysoké
záhony, kde som pokope pestovala bylinky
aj zeleninu. Stále ešte experimentujem.
V záhrade je veľa ovocných stromov, čiže
sa musíme so sadením trochu prispôsobovať rozvetvenému koreňovému systému.
Ale za to máme na záhrade mnoho divorastúcich bylín, vďaka čomu sa na nás susedia vedia hnevať, pretože odmietam všetky
tie poklady kosiť! Z takých klasických, ktoré som si nasadila vymenujem medovku,
šalviu, mätu, levanduľu, kapucínku, slez

maurský, harmanček a echinaceu. Medzi
netypické by som zaradila srdcovník, rimbabu, jastrabinu, palinu, zbehovec, rutu
a pyštek. Minulý rok sa mi podarilo doniesť z prírody jednoročné korene divozelu
a mali sme veľmi zjednodušený zber tejto
bylinky, ktorú nadovšetko milujem a nedám na ňu dopustiť. No a poklady, ktoré sú
v záhrade samovoľne – vŕbovka, černohlávok, rebríček, skorocel, lastovičník, žihľava
a ľubovník.
Čo by ste určite odporúčali vysadiť
tým, ktorí majú obmedzené priestory
– napríklad balkón v meste?
Možno mätu, medovku, pažítku a ešte kapucínku. Len pri kapucínke môže vzniknúť
problém, aký vznikol pri mojich deťoch
(smiech). Kapucínkové puky sú veľmi
chutné surové, takže naše kapucínky na
balkóne nikdy nestihli rozkvitnúť, lebo ich
deti všetky pojedli.
Aký rozdiel v zložení je medzi doma nasušenými bylinkami a tými, ktoré kupujeme vo vreckách v obchodoch?
Farmaceutické predpisy povoľujú pri liečivých bylinkách určité percento rôznych

prímesí rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Pri každej bylinke je to percento iné.
Ak si ale bylinky zbierame sami, vieme si
ich nazbierať tak, že sú obsahovo 100%
čisté. Ďalšia vec, ktorá je tiež významná
– viete, v akom prostredí ste si bylinky nazbierali.
Čo všetko sa dá z byliniek vyrobiť?
Spracovanie byliniek je rôznorodé. Môžeme ich sušiť alebo mraziť (okrem cesnaku
medvedieho aj rôzne plody – rakytník,
šípky, ríbezle). Môžeme si vyrobiť tinktúry
maceráciou (lúhovaním) v alkohole. Zaujímavé sú tiež oleje, ktoré sa vyrábajú maceráciou byliniek v oleji. Taký najznámejší je tzv. Jánsky olej, čiže olej z ľubovníka
bodkovaného. Zaujímavé sú aj mastičky,
typické sú dve – kostihojová a nechtíková. Samostatnou kapitolou sú bylinky ako
koreniny v kuchyni. Spomeniem len dve
atypické, ktoré používam v kuchyni ja – zádušník brečtanovitý a cesnačka obyčajná.
Aký je váš obľúbený čaj a výrobok?
Hm, ja viem, že sme naučení označovať
názvom čaj aj bylinkové odvary, ale správne by to tak nemalo byť. Čaj ako taký je

v podstate tiež bylinka, len nepochádza
z našich končín. A môj najobľúbenejší? Už
som spomínala divozel, ale okrem neho aj
materina dúška a ďatelina. Ťažko je vyberať naozajstného favorita, vždy je to podľa
aktuálnej chuti. Ale z výrobkov mám najobľúbenejší už menovaný Jánsky olej. Kedykoľvek mám možnosť, dávam sa s ním
vymasírovať od hlavy po päty. Perfektne
uvoľňuje svalstvo a odstraňuje bolesti
a únavu.
Robíte prednášky aj v Detskom svete
v OC MIRAGE. Aké bylinky napríklad
nesmú deti a ktoré im prospievajú najlepšie?
K tejto téme existuje jedna veľmi dobrá
knižka, ktorá hovorí nielen o bylinkách pre
deti ale aj pre tehotné mamičky. Téma byliniek vhodných pre deti je veľmi špecifická,
ale spomeniem aspoň niektoré. Od narodenia sa deťom môže robiť odvar z harmančeka, feniklu alebo šípok. Nevhodná
do troch rokov je napríklad kapucínka,
šalvia a mäta.
Ľubovník
bodkovaný

Máj 2018
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KaVIarEN
sPOjENá s PrírOdOu
M

áte radi prírodu, ale mesto vám nadovšetko vyhovuje?
Skúste kávu v novej kaviarni v OC MIRAGE!

Do nášho obchodného centra prichádza
nová značka Yogi´s. Je to doslova káva
v prírode uprostred pulzujúceho mesta.
Spája sa s myšlienkou vytvorenia oddychovej zóny s príjemným záhradným dizajnom. Yogi´s je posun vnímania shopping
centra aj ako miesta príjemného oddychu.
Užite si trávnatý dizajn, kaviarenské stoly
v tvare a dizajne stromov. K tomu garantujú čerstvosť a domácu výrobu používaných
surovín do nápojov a snackov. Jednoducho
neodolateľná kombinácia.

Kaviareň Yogi´s vám prináša aj novinky
v podobe čerstvých croissantov, miešaných šalátov a plnených bagiet.
Yogi´s má zaužívané tri dôležité kľúčové
hodnoty, vďaka ktorým sa tu zákazník cíti
ako v raji na zemi:
PRÍRODA – Interiér kaviarne je priam
identický s prírodou, ktorý zákazníkovi
v každodennom zhone a vo víre mesta prináša miesto, kde si vychutná pokoj a relax.
PRODUKTY a NÁPOJE – Všetky produkty pripravujú s Yogi´s láskou a každý

partner kaviarne odovzdá zákazníkovi len
100% pripravený produkt.
ZáKAZNíCKA EXCElENTNOSŤ
– Nadviazať priateľskú atmosféru so zákazníkom je pre existenciu Yogi´s veľmi
dôležité, pretože aká atmosféra je za barom
(iba priateľská), taká sa musí prenášať aj na
zákazníkov.
Vychutnajte si prírodu v pulzujúcom
meste. Navštívte OC MIRAGE a novú
kaviareň Yogi´s.

Máj 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
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 €

BoxY / DóZY
rôzne tvary

od 36,90 €

koše
na práDlo
rôzne veľkosti

od 49,90 €

14 |

23/2017t

GaTE
V OC MIraGE
D

o OC MIRAGE prišla inšpirácia pre váš
šatník. Otvorili sme prevádzku GATE.

V predajni GATE sme sa na jar a leto poriadne pripravili. Ľahké a vzdušné materiály robia
všetko pre vaše pohodlie a skvelý pocit počas
horúcich mesiacov.
Na jar vládnu púdrové farby a jemné materiály, ktoré dodajú celému outfitu romantický
štýl. Zároveň buďte štýlová v bielej košeli,
priehľadnej blúzke alebo rozkošnej vyšívanej
tunike. K obľúbenému oblečeniu pridajte
správne doplnky pre dosiahnutie nadčasového vzhľadu, ktorý je vždy perfektný a ľahko
vymeniteľný.

16 |

Letu vládne námornícka, kráľovská a „nebíčková“ modrá v celej svojej jednoduchosti.
Výrazné farebné vzory, ktorým sa medze
nekladú, dávajú priestor obľúbeným štýlom
etno a boho. V kolekcii nesmie chýbať strih
šiat s veľkými volánmi, sukne v tvare písmena A, voľné topy a crop topy, ktoré sa dobre
hodia k štýlovým sukniam alebo ležérnym
džínsom. V obľúbených letných outfitoch sa
skvele vynímajú slamené klobúky a sandále
s prackami a papuče na rovnej podrážke.
Inšpirujte sa v GATE!

Máj 2018
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V

o futbalovej Žiline sa tento rok nesie v znamení osláv 110. výročia
založenia najpopulárnejšej hry sveta pod Dubňom.

Pri tejto príležitosti sme priamo v spolupráci s MŠK Žilina pripravili unikátnu výstavu
najvzácnejších a najcennejších futbalových
kúskov a artefaktov, ktorú si budete môcť
pozrieť v OC MIRAGE od 20. mája do
9. júna 2018 pod názvom MŠK Žilina, na
Slovensku najlepšia.
ZsTK Žilina, ŠK Žilina, Sokol Slovena Žilina, Iskra Žilina, Dynamo Žilina, Jednota Žilina, ZVL Žilina, ŠK Žilina až napokon MŠK
Žilina - tak sa vyvíjal futbal v jednom z najúspešnejších slovenských futbalových klubov

a vy sa môžete na výstave prejsť 110 rokmi
žilinského futbalu cez vzácne kúsky zo Siene
slávy MŠK Žilina.
Majstrovský dres Marka Mintála, trofeje zo
zisku Double, strieborná kopačka venovaná
klubu v rámci účinkovania v Lige majstrov od
Chelsea F.C.
Návštevníci expozície si môžu pozrieť vývoj žilinských dresov, originálnu súpravu hráčov zo 70. rokov, loptu i kopačky z vojnových
čias, pamätné fotografie, staré spravodaje,
ústrižky zo vstupeniek.

Výstavu otvoríme slávnostne 21. mája
o 19.00 h. spoločne s autogramiádou bývalých žilinských hráčov a odchovancov žilinského futbalu.

MŠK Žilina - MŠK Žilina Hviezdy,
22. máj 2018 o 18.00 h
- Štadión MŠK Žilina

PROgRAM

MájOVý PrOGraM PO

Zľavový 4. – 6. 5.
N
víkenD

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

elite
MoDel
look

9. 5. od 15.00 h

ievčatá vo veku od 13 do 21 rokov s výškou nad 170 cm
a muži vo veku od 15 do 23 rokov s výškou nad 183 cm,
prichádza vaša jedinečná šanca! V stredu 9. mája sa
v OC MIRAGE uskutoční o 15.00 h casting do najprestížnejšej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look No1
MODEL SEARCH.
Casting sa bude konať na -1. podlaží, začiatok o 15.00 h.

d

1. naroDeninY

tv raj

elevízia RAJ vás srdečne pozýva na oslavu svojich 1. narodenín. Tešiť sa môžete na Jozefa Pavlúsika a Romana Nadányho.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží OC MIRAGE od 15.00 h.

T
22 |

18. 5.

OdujaTí V OC MIraGE

výstava

Mšk Žilina

20. 5. – 9. 6.
enechajte si ujsť výnimočnú výstavu k 110. výročiu založenia futbalového klubu MŠK Žilina, kde budete môcť
vidieť najcennejšie futbalové kúsky a artefakty.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

N

21. 5. o 19.00 h.

s autogramiádou bývalých
Otvorenie výstavy spoločne
cov žilinského futbalu.
žilinských hráčov a odchovan

22. 5. o 18.00 h
.

exhibičný zá
pas MŠk Žilin
a - MŠk Žilin
na štadióne
a Hviezdy
MŠk Žilina.

DeŇ Detí a veľká cena

Mir ag e

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

Martinus

BeseDa

30. 5.

ozývame vás na zaujímavú besedu s autorkami Stankou
Sobolovou a Zuzkou Koščovou o knihe Tajomstvo ženskej prosperity.
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

5. 5. | 12. 5. | 19. 5. | 26. 5.
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KrálOVsTVO
Krásy dErMaCOl
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P

ôvodná československá značka Dermacol, ktorá už viac ako
polstoročie zdokonaľuje pleť a stará sa o krásu žien rozširuje svoj
koncept zážitkových predajní. Už čoskoro nájdete nové Kráľovstvo
krásy Dermacol aj v našom centre.

Najznámejším produktom, ktorý preslávil značku Dermacol aj v zahraničí, je jednoznačne vysoko krycí Make-up Cover.
V 60. rokoch minulého storočia ocenil
jeho kvality aj filmový Hollywood a používali ho hviezdy známe z filmového plátna. Dnes sa predáva vo viac ako 60 krajinách sveta a objavili ho aj najznámejší
svetoví YouTuberi ako Tati alebo Jeffrey
Star. Prednosťou tohto ikonického makeupu je jeho multifunkčnosť – môžete ho
používať nielen ako krycí krém, ale aj ako
korektor, produkt na kontúrovania a dokonca prekryje aj tetovanie. V súčasnosti
si môžete vybrať až z 12 druhov makeupov – od dlhotrvácnych cez zmatňujúce
a hydratačné až po BB krémy.
Ak patríte medzi milovníčky kozmetiky,
v predajni Dermacol sa budete cítiť naozaj

ako v kráľovstve. K dispozícii je viac ako
140 odtieňov lakov na nechty, 220 farieb
očných tieňov alebo 75 odtieňov rúžov
a leskov na pery. Vyskúšali ste už napríklad
dvojfázový rúž, ktorý vydrží na perách až
16 hodín?
sVojho obĽúbenca sI nájde každý

Na ploche takmer 70 metrov štvorcových
nájdete naozaj kompletnú starostlivosť.
Z kvalitnej pleťovej kozmetiky sú to krémy vhodné pre všetky vekové kategórie,
textilné aj gélové masky, čistiace gély alebo
micelárne vody. Nechýbajú ani prípravky
na opaľovanie, voňavé sprchovacie gély
z radu Aroma Ritual, telové mlieka, peelingy, krémy na ruky a parfumy. Na výber je
16 podmanivých vôní pre dámy aj pánov
a interiérové parfumové difuzéry.

derMacol aj pre MužoV

Tento rok uviedla značka Dermacol aj
kompletný rad kozmetiky pre mužov Men
Agent. K dispozícii sú sprchovacie gély, vody
po holení, antiperspiranty a deodoranty alebo krémy na starostlivosť o pleť a ošetrujúci
olej na fúzy. Pre jednoduchú orientáciu sú
pripravené v dvoch dizajnoch. Produkty
s imitáciou dreva zaujmú najmä „tradičných
klasikov“, kov zasa „dynamických športovcov“. Okrem dizajnu Dermacol prispôsobil
aj názvy produktov. Zodpovedajú charakteristike danej vône, ale aj typu muža, pre
ktorého je určená. Napríklad gentlemana,
športovca alebo hipstera.
O tom, že ponuka značky Dermacol je
naozaj široká, sa môžete už čoskoro presvedčiť aj na vlastnej koži. Predajňu nájdete
v OC MIRAGE na 1. podlaží.
Máj 2018
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dEN dETí
V OC MIraGE
etský sviatok v obchodnom centre MIRAGE sa bude aj tento
rok niesť v znamení rýchlych automobilov. Už tradične však
nebude chýbať ani maľovanie na tvár či modelovanie balónikov.

Veľkej ceny MIRAGE sa budú môcť aj
tento rok zúčastniť chlapci a dievčatá
do 15 rokov, ostatní si môžu zajazdiť na
špičkovej autodráhe mimo súťaž. Jazdci
Grand Prix si najskôr budú môcť vyskúšať nástrahy trate v troch tréningových
kolách, po ktorých ich čaká päť „ostrých“
okruhov.

O víťazovi pretekov i ďalších miestach na
stupňoch víťazov rozhodne najrýchlejšie
odjazdené kolo. Pre troch najlepších budú,
už tradične, pripravené hodnotné ceny.
Čakajú vás skvelé zážitky pri obľúbenom
maľovaní na tvár. Tiger, Spiderman či Hello
Kitty? Nie je problém, zmeňte sa na vašu
obľúbenú postavičku. O zábavu sa postará aj

majster vo vytváraní nafukovacích zvieratiek.
Iste vás zaujme, čo všetko dokáže vzniknúť
z obyčajného balóna. A aby toho nebolo
málo, nadané deti sa budú mať možnosť realizovať vo výtvarných dielňach, kde sa fantázii
medze nekladú. Obzvlášť tej detskej, ktorá je
nekonečná. Tešíme sa, ako vám vytvoríme
úsmev na tvári! Veď to je váš deň, milé deti!

Máj 2018
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ŠOKOJÚCA
zľava na plyn

teraz až do

–16 %

www.sse.sk/vyhodnyplyn

s NáKuPMI

ybrať si tú správnu kabelku nie je jednoduché. Už ste zažili tú dilemu,
keď sa vám tvar páči, ale farba by mohla byť iná? Alebo naopak? Dilema vyriešená. Navštívte predajňu Carpisa na 1. podlaží OC MIRAGE.
Rôzne tvary v rôznych farbách – určite si vyberiete.

V

dÁMSkA MódA

ˆ

zIadNa dIlEMa

kaBelkY

CARPISA
Materiál: syntetika.

29,95 — 39,95 €

kaBelkY

CARPISA
Materiál: syntetika.

29,95 — 39,95 €

kaBelkY

CARPISA
Materiál: syntetika.

29,95 — 39,95 €
kufre

CARPISA
Materiál: polykarbonát.
Veľkosti: S / M / L

119,95 — 139,95 €

kufre

CARPISA
Materiál: polyester.
Veľkosti: S / M / L

49,95 — 69,95 €
24/2017t
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ŠPOrTOVé
VýslEdKy
ˆ

VáM uz NEuNIKNú

N

aše obchodné centrum pripravilo pre svojich návštevníkov opäť
niečo nové. Na svoje si tentokrát prídu nadšenci športu a najmä
fanúšikovia športového tipovania.

OC MIRAGE v spolupráci so známou slovenskou stávkovou spoločnosťou DOXXbet
pripravilo prevádzku, kde si môžete prostredníctvom stávkových terminálov - Sportboxov
- pohodlne preniesť svoje športové tipy na
tiket. Vďaka najmodernejším Sportboxom
máte všetky potrebné informácie na jednom
mieste a nemusíte si nič pracne vyhľadávať na
papieroch ako je zvykom v ostatných stávkových spoločnostiach. S obsluhou vám vždy
rady pomôžu atraktívne a ochotné slečny na
prevádzke.

30 |

Sportbox vám okrem tradičného športového tipovania s bohatou kurzovou ponukou,
lákavými kurzami a LIVE zápasmi prináša
viacero ďalších zaujímavostí v podobe virtuálnych hier, vernostného programu, rôznych
bonusov (skaut bonus, zlatá liga, bezriziková
stávka, vstupný bonus, kompenzácia), či akcií
na zájazdy na významné športové podujatia.
Zákazníci DOXXbetu si doteraz vychutnali atmosféru z kanadsko-americkej NHL,
ME vo futbale, MS v hokeji, španielskeho El
Clásica, či derby zápasov talianskej Serie A

a anglickej Premier League. Zastavte sa v novootvorenej prevádzke DOXXbetu a skúste
svoje šťastie s tipovaním v komfortnom a jedinečnom prostredí vášho najobľúbenejšieho
obchodného centra v Žiline.
Prevádzka sa nachádza na prízemí obchodného centra pri vstupe z Hlinkovho
námestia a otvorená bude v čase od 09.00
do 21.00 h.

Máj 2018
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Žilka
maráti
a jej ka

71. diel

V apríli sa v OC MIRAGE uskutočnila fashion show. Zúčastnila sa jej aj Žilka, zatiaľ čo naši
žraločí kamaráti s Dorkou
podľahli virtuálnej simulácii
SAD-ky, ktorá mala v obchodnom centre svoju výstavu. Ako
si naši kamaráti užívali apríl?

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.

32 |
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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

Máj 2018
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RecePty

MENu

kuskus beIruty
postup
Mäso si nakrájame na kocky spolu so zemiakmi, mrkvou
a cibuľou. Na arabskom masle a oleji orestujeme cibuľu, mäso,
mrkvu a zemiaky. Takto pripravený základ okoreníme, podlejeme
vodou a pomaly dusíme domäkka. 20 min pred koncom varenia
pridáme hrášok a konzervu cíceru.

Pri návšteve Reštaurácie Dubná Skala si z aktuálneho jarno - letného
jedálneho lístku môžete vybrať aj tradičné slovenské bryndzové halušky.
Ich prirodzená chuť a vôňa vynikne najmä vďaka použitiu prvotriednych
ingrediencií, slaniny nevynímajúc.

Kuskus: Kuskus nasypeme do misky a osolíme, zalejeme horúcou
vodou cca 2 cm nad povrch, zakryjeme a necháme 5 min odležať.
Kuskus vstrebe vodu a podľa vašej chuti môžete pridať trošku
olivového oleja, zamiešame a môžeme podávať .

Túto údenú lahôdku s originálnou receptúrou špeciálne pre Hotel
Dubná Skala**** dodáva lokálny žilinský mäsiar Jaroslav Gaško. Vytvoril
slaninu s jedinečným pomerom soli, bravčového mäsa a ďalších surovín
pre dokonalý súlad práve s bryndzovými haluškami.

InGredIencIe
kuskus (400 g), hovädzie mäso (zadné 500 g), mrkva (200 g), hrášok
(200 g), cibuľa (200 g), zemiaky (200 g), cícer v konzerve (100 g),
arabské maslo (150 g), olej (100 ml), arabské korenie mix (1 ČL), soľ
podľa chuti.

Tip šéfkuchára: Aj servírovanie klasických jedál môžete ozvláštniť
- napríklad stačí zmeniť spôsob krájania. Domácu slaninku nakrájajte
namiesto klasických kociek na tenké rezance a pomaly vysmažte na
chrumkavé chipsy. Rozložte na polovicu halušiek a druhú časť ozdobte
čerstvou pažítkou.

25/2017t

27/2017t

bryndZoVé haluŠky

24/2017t

kAM ZA
kRÁSAMi

KaM za KrásaMI V OKOlí MIraGE
žIlInský kraj

trenčIansky kraj

Žilina z výšky

Príroda ako na dlani

Vyhliadkové veže nám ponúkajú prekrásne výhľady na tie najkrajšie kúty Slovenska. Vybehnite na Dubeň a kochajte sa domácim mestom.

Rozhľadne sú často veľmi dostupné, aby si
výhľady na široké okolie mohli vychutnať aj
deti alebo menej zdatní turisti. Jedna taká
sa nachádza aj v Trenčianskom kraji.

výstavbou rozhľadne na vrchole Dubňa začalo mesto ešte
minulý rok počas jesene. Rozhľadňa je vysoká 27,4 metra a má 10 podlaží. Prvé nadzemné podlažie je vo výške
572 metrov nad morom, najvyšší bod veže je v nadmorskej výške
598 metrov. Je zhotovená z oceľovej konštrukcie a obložená drevom. Vytvorili ju podľa návrhu architektov Ladislava Vikartovského a Gábora Nagya.
Rozhľadňa má slúžiť ako priestor pre oddych a turistiku. V prípade nepriaznivého počasia ochráni návštevníkov prístrešok. Pri
vstupe do veže je vytvorený krytý priestor s drevenou lavičkou
pre posedenie a oddych návštevníkov. Na stenách sú umiestnené
informačné tabule o prírodných danostiach a historických zaujímavostiach okolia.
Vyhliadková veža je prístupná celoročne a je možné sa k nej dostať po turistických chodníkoch zo Zástrania a z Budatína. Výstup
nie je náročný, takže vyhovuje aj ako tip na nedeľný výlet s deťmi.
A keď už budete v Budatíne, nezabudnite si odbehnúť do nádherného parku Budatínskeho hradu.

yhliadková veža sa nachádza nad obcou Soblahov. Túru
k nej zvládnete asi za 10 minút. Alebo si môžete zážitok z turistiky predĺžiť a vydať sa tam priamo z Trenčína.
Cesta vás povedie cez lesopark Brezina, okolo vojenského objektu
na soblahovské lúky no a odtiaľ už iba kúsok na rozhľadňu.
Rozhľadňa sa týči v nadmorskej výške 365 metrov. Stojí na šírej
lúke povyše tamojšieho cintorína. Časť obce, kde je postavená,
miestni nazývajú Dúbravky – Jalovčina a podľa toho nesie meno
aj samotná rozhľadňa. Nachádza sa na mieste niekdajšej lesnej železničky Trenčín – Selec.
Stavba je drevená a meria 9,5 metra. Má dve vyhliadkové podlažia a v jej spodnej časti sa nachádza zastrešené posedenie. Dokončená bola v roku 2015.
Z podlaží rozhľadne sa naskytá krásny výhľad na Soblahov,
Trenčiansku Turnú, Mníchovu Lehotu, Trenčín a Nové Mesto
nad Váhom. Z pohorí pri dobrej viditeľnosti uvidíte Biele Karpaty, Považský Inovec a Strážovské vrchy.
Pred vyše sto rokmi, na mieste, kde sa rozprestieral Soblahovský chotár, viedla lesná železnica. Na trase Trenčín – Selec premávali parné vlaky, ktoré zvážali vyrúbané drevo. Dodnes sa zachovali viaceré úseky i zvyšky premostení, ktoré sú pripomienkou lesnej
železničky v Soblahove.

s
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)
Vracajú sa teplé dni a vy vidíte príležitosť. Zobrať deku, vodu, niečo na
zahryznutie a vybehnúť von. Samozrejmosťou, ktorá na pikniku nesmie
chýbať je kniha. Milujete príbehy
a hltáte každú stranu. Úžasný svet príbehov sa vám naskytne v kníhkupectvo Martinus.

horoskop
� Vás TENTO MEsIaC
CO
�
CaKá
V OC MIraGE

?

Ste ten typ, ktorý miluje kvety. Ale,
žiaľ, príroda vám nerobí dobre.
Alergia pomaly zaútočila. Ale svojej
lásky sa nemienite zdať len tak ľahko. Pár kvetov v byte či dome určite
znesiete. Krásny a pestrý výber ponúkajú kvety Victor na -3. podlaží.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Veľmi si potrpíte na vašom zovňajšku. Máte radi drahé kvalitné veci. Niet sa čomu čudovať, v práci to od
vás aj vyžadujú. Predajňa Armani je pre vás obľúbeným
miestom. Vždy v nej nájdete, čo potrebujete. Ich štýl vám
veľmi pristane. Už ste videli ich kolekciu jar/leto 2018?

Máj je lásky čas a vy jej máte na rozdávanie. Milujete svoju
rodinu, prácu, priateľov. Milujete toto mesto. Slnečné lúče
ho presvetľujú a vy sa naň neviete vynadívať. Dajte si dobrú kávu v John Coffee na terase a vychutnajte si výhľad na
mesto.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Máte radi jar a slnko. Tešíte sa na teplé počasie, aby ste
mohli vyjsť z mesta von. Navštívte pre to predajňu 4F,
kde nájdete to správne vybavenie na hory. Či už idete
len na prechádzku, alebo na poriadnu turistiku, musíte
byť pripravení.

Ako oslávite prvý májový víkend? No predsa zľavami
v OC MIRAGE. Zľavový víkend vám ponúka množstvo
skvelých akcií, ktoré jednoducho musíte využiť. Ak nestíhate
nákupy počas týchto dní, nevadí. Skvelé zľavy u nás majú aj
cestujúci SAD. Viac info získate na -3. podlaží.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Zasa ste v jednom rýchlom kolotoči. Nestíhate sa ani poriadne najesť. Chvíľka na obed však jednoznačne musí
byť. Musíte sa najesť a najlepšie rýchlejšie a kvalitne. Skúste ázijské jedlo z bistra Ngochan, ktoré nájdete v bufetoch
na 3. podlaží.

V máji oslavujeme jeden veľmi dôležitý sviatok. Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Deň matiek si rozhodne
zaslúži aj vašu pozornosť. A čím potešíte vašu drahú mamu?
Šperk z predajne Šperk Holíč na 2. podlaží OC MIRAGE
určite stojí za zváženie.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Grilovacia sezóna je v plnom prúde. Záhrady sú ako
stvorené na večerné posedenie a vy patríte medzi pravých
hostiteľov. Nič nenechávate na náhodu – ani doplnky
do záhrady. V predajni COINCASA na 2. podlaží vždy
nájdete tú pravú inšpiráciu.

Teplý máj je krásnou predzvesťou leta. Dovolenky sa pomaly
blížia. Treba myslieť ale poriadne dopredu. Slnko dokáže
byť zradné a vy občas na to doplatíte. V drogérii DM Markt
predávajú celý rok široký sortiment opaľovacích krémov,
ktoré v lete určite nemôžu chýbať.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Šport je pre vás veľmi ťažký. Korčule, beh, bicykel. Problém je, že máte radi aj spoločnosť, ale nie každý má flexibilný čas na to, aby sa dokázal zladiť s vašimi potrebami.
Skúste inú alternatívu – hudbu. Kvalitné MP3 prehrávače
nájdete v Planeo Elektro.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Deti vám rastú ako z vody. Je treba zájsť na nákupy. Predajňa PEPCO na -3. podlaží OC MIRAGE má v ponuke
široký sortiment detského oblečenia a oveľa viac. Nákup
v PEPCO vám isto nezasiahne do úspor a nakúpite tu
všetko potrebné.

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

MájOVý ...

Správne znenie minulej tajničky: „... nie je po vôli gazdom.“
Výhercovia: Luděk Jedlička, Ivan Kráner. Výhercom srdečne blahoželáme!
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Nájdite 10 rOzdIElOV na obrázkoch

Návštevníci OC MIRAGE si mohli v rámci podujatia žilinskej SAD-ky vyskúšať cestovanie virtuálnou realitou.
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ZAUJALO
NÁS
HiStóRiA

OC
Už po štvrtýkrát vám OC Mirage priblíži
históriu vzácnych pamiatok v našom regióne. Všetko začalo v roku 2015 na Bytčianskom zámku počas Bytčianskeho zámockého dňa 2015 a exkurziu sme úspešne zavŕšili
v domácom prostredí, kde sme odkryli aj
históriu Žilinského hradu. Rok nato sme

vás previedli históriou bytčianskej synagógy, Lietavského hradu a historického centra
Žiliny. No a vlani ste mohli navštíviť rozprávkový bytčiansky zámok a spoznať žilinské katakomby. Tí z vás, ktorí sa rozhodnú
ponoriť sa do histórie spolu s nami aj tento
rok, získajú opäť nové poznatky a ak sa za-

poja do súťaže, budú môcť vyhrať zaujímavé
a hodnotné ceny.
Odkrývanie histórie s OC MIRAGE sa
môže začať! Tento rok vás budeme sprevádzať históriou nádvoria bytčianskeho zámku
a sobášneho paláca a v Žiline sa zase dozviete
viac o prvej parnej elektrárni.

Začíname 26. mája v Bytči
Na Bytčianskom zámockom dni 2018 vám priblížime históriu nádvoria bytčianskeho zámku a nahliadnuť budete môcť aj do Sobášneho paláca. Svoje umenie vám predvedú ľudoví remeselníci, pripravené budú workshopy pre deti. Nebude chýbať dobré jedlo a pitie samozrejme aj formou tradičných špecialít a o dobrú zábavu sa od 11.00 h. postarajú deti z folklórneho súboru ZUŠ BYTČA, ďalej
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KOLÁRIK a skladateľka, hustlistka a speváčka MIRIAM KAISER. Pre všetky deti zahrá DIVADLO ZO ŠUFLÍKA ďalšiu zo svojich poučných rozprávok, pripravené bude pre ne aj maľovanie na
tvár či drevený kolotoč. V podaní DRAMAŤÁKOV ZO ZUŠ v Bytčianskom zámku uvidíte rozprávku Polepetko.
V synagóge vystúpi o 15.00 h špeciálny hosť, JANA KIRSCHNER. Určite sa dobre zabavíte aj pri vystúpeniach skupín
PRESSBURGER KLEZMER BAND a SIMA MARTAUSOVÁ BAND, ktorými tento výnimočný deň na hlavnom pódiu v zámockom areáli ukončíme. Tešíme sa na vás! A nezabudnite, každý, kto navštívi podujatie Bytčiansky zámocký deň
a predloží hraciu kartu, získa prvú pečiatku a prvý zlosovateľný kupón do súťaže Odkryte históriu s OC MIRAGE.

V Bytči 26. 5. spoznáte históriu nádvoria
bytčianskeho zámku a sobášneho paláca.
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V októbri sa v Žiline dozviete viac
o prvej parnej elektrárni.

Bytčiansky zámok
26. máj 2018

OC
Pravidlá súťaže
Po predložení hracej karty získate na mieste
podujatia pečiatku a zlosovateľný kupón alebo
kupóny:
» ak sa zúčastníte len jedného podujatia získate do hracej karty pečiatku a k nej 1 zlosovateľný kupón,

» ak sa zúčastníte aj druhého podujatia a preukážete sa opečiatkovanou hracou kartou
z prvého podujatia získate do hracej karty
druhú pečiatku a k nej 5 zlosovateľných

1. CENA:
LED TELEVÍZOR

A ĎALŠIE

ATRAKTÍVNE CENY
OD SPOLOČNOSTÍ:

Prvá parná elektráreň v Žiline
október 2018

kupónov.

To znamená, že ak sa zúčastníte oboch podujatí, vaša šanca na výhru sa zvyšuje.
Vyplnené kupóny vhodíte priamo na danom podujatí do pripravenej urny označenej
heslom „Odkryte históriu s OC MIRAGE“.
Na jeseň budú vylosovaní súťažiaci, ktorí získajú:

O dobrú zábavu sa postará aj PRESSBURGER KLEZMER BAND.

Deň ukončíme vystúpením známej pesničkárky
SIMY MARTAUSOVEJ (Foto: Alex Rymšinová).

V synagóge vystúpi o 15.00 h
špeciálny hosť JANA KIRSCHNER (Foto: Viktor Cicko).
Máj 2018
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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.

tIché
MIesto
Nájdete nás aj na Facebooku:
MUlTIKINO STER CENTURY
CINEMAS ŽIlINA

OD 3. 5. 2018

USA
horor, thriller
titulky

Válek
OD 3. 5. 2018

SVK
dokumentárny
originálny zvuk

polnočná
láska
OD 10. 5. 2018

USA
romantický
titulky

3D

psí ostroV

deadpool 2

OD 10. 5. 2018

OD 17. 5. 2018

USA
animovaný
titulky

USA
akčný, komédia, sci-fi
titulky

dáMsky klub

bella
a sebastIan 3

OD 24. 5. 2018

USA
komédia
titulky
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ukradnutá
prInceZná

solo:
a star Wars

OD 17. 5. 2018

OD 24. 5. 2018

UKR
animovaný
dabing

USA
dobrodružný, sci-fi
titulky, dabing

kýM prIŠla
búrka

OD 31. 5. 2018

OD 31. 5. 2018

OD 31. 5. 2018

FRA
rodinný, dobrodružný
dabing

USA
dobrodružný, dráma,
romantický
titulky

parralel
SVK
dráma
originálny zvuk

MAŤ V ZÁLOHE ŠIKOVNÉHO
OPRAVÁRA SA VŽDY OPLATÍ
Nečakané poruchy v domácnosti dokážu často zaskočiť aj tam, kde je hlavou rodiny
domáci kutil. Vymknutie prievanom sa dá zvládnuť aj vo vlastnej réžii, ale pokazený
plynový kotol, vyhorený istič či upchaté odpadové potrubie by ste mali nechať na
odborníka. Vedeli ste, že zručného opravára môžete mať NONSTOP v zálohe?

Havárie v domácnosti za vás vyrieši tradičný dodávateľ elektriny a plynu na strednom Slovensku,
spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE)
a jej asistenčná služba pre domácnosti SSE Opravár
a SSE Opravár PLUS. Vďaka nim získate istotu,
že v nepríjemnej situácii nezostanete bez pomoci.

SSE Opravár – rýchla pomoc už za
jedno euro
V základnom variante asistenčných služieb SSE
Opravár (za euro mesačne) máte k dispozícii pomoc elektrikára i plynára a ako novinku už aj opravu plynového kotla! Výška jednorazovej opravy,
ktorú špecialisti vykonajú bezplatne, je ohraničená sumou 200 eur.
Ak sa rozhodnete pre aktiváciu rozšíreného variantu – SSE Opravár PLUS (za 1,90 € mesačne) –, zabezpečíte si aj pomoc kúrenára, inštalatéra, sklenára a zámočníka, ktorý pomôže nielen s dverami
od bytu či domu, ale aj so zablokovanými dverami

auta. Služba SSE Opravár PLUS má ﬁnančný limit
na jednorazovú opravu až 800 eur a máte nárok aj
na telefonickú právnu konzultáciu, zabezpečenie náhradného ubytovania a sťahovacie služby, ak sú potrebné. Výhodou oboch variantov je,
že uvedený ﬁnančný limit sa vzťahuje na každú
udalosť počas roka a počet udalostí za rok pritom
nie je obmedzený.

Nečakaná porucha? Volajte!
Asistenčná linka SSE Opravár je dostupná nonstop, vrátane víkendov a sviatkov. Stačí zavolať a operátor vám podľa opísaného problému
pošle profesionálnu technickú pomoc, ktorá najneskôr do dvoch hodín príde a dá všetko do
poriadku.
Viac informácií nájdete na
http://www.sse.sk/sseopravar alebo na
infolinke 0850 444 888.

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

Televízia RAJ Vás pozýva osláviť svoje

tešíme sa na Vás v OC MIRAGE v Žiline

Piatok/18. mája 2018/15.00 H
VYSTÚPIA

JOzEF PAVLUSÍK
víťaz ČSMT 2012

&

Hlavný partner:

Mediálny partner:

Môžete sa tešiť na bohatý program:
detské pásmo exkluzívne natáčanie relácie BUSMÁNIA
exkluzívne natáčanie relácie Rajská HUDBA autogramiádu basketbalistov PP TV RAJ
čakajú na vás neodolateľné výhry

Petra
Kepeňová

