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Martin
Hatala

Príhovor

V

prvý mesiac školského roka sme tu
pre vás všetkých,
ktorí si rozbeh detí
v škole a tým aj množstvo nákupov
desiatok potrebných vecí, radi zariadia na jednom mieste. Niekedy stačí
málo – napríklad nákup v našom novom obchode Flying Tiger, v ktorom
nájdete milé pozornosti od výmyslu
sveta. Stačí napríklad peračník s originálnym dizajnom a svet v škole
je hneď krajší. Ďalšie potrebné veci
nájdete aj v predajni Ševt či Pepco
a v mnohých predajniach s oblečením a obuvou.
Pre niekoho by návrat do školy
znamenal návrat do detstva. Aj to
môžete zažiť s nami prostredníctvom výstavy Svet hračiek. Sú tu
exponáty, pri ktorých si s nostalgiou
zaspomínate na prežité detské časy.
Do minulosti sme sa vrátili aj vďaka jedinečnej výstave fotografa
Ivana „Kellyho“ Köhlera Memento 21. august 1968. Aj po päťdesiatich rokoch je táto udalosť hlboko spojená so silnými emóciami, ktoré
cítiť aj z jeho fotiek.
V septembri sa po letnej pauze vo veľkom štýle vracajú aj besedy
v kníhkupectve Martinus. Bude nám veľkou cťou privítať najrýchlejšieho chodca na svete Mateja Tótha a Michala Červeného, ktorí prídu
predstaviť svoju knihu Odchýlka.
Tento rok budeme mať opäť Dni zdravia, ktoré budú spojené
s charitatívnym projektom Biela pastelka. Viac informácií o podujatí nájdete pri listovaní stránok nášho časopisu.
September je nabitý skvelými akciami, preto neváhajte a príďte do
OC MIRAGE.

„Stand-up je terapia.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

september

rinášame vám originálny rozhovor s Martinom Hatalom, známym
slovenským stand-up komikom zo zoskupenia Silné reči, ktorý je
aj talentovaným fantasy spisovateľom.
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prezili sme
Retro výstava

C

asy dávno minulé
sa na chvíľu vrátili.
Aspoň prostredníctvom výstavy.
Retro je v tejto dobe
veľkým hitom. Niektoré
staré prvky sa prelínajú
s novými trendmi. Aké však
bolo to skutočné „retro“?
Napríklad, keď sa súčasná
mládež pozrela na
exponáty
výstavy

Retro-elektro, musela len
nechápavo krútiť hlavou.
Pritom však mali pred
sebou kus histórie, vďaka
ktorej si teraz môžu užívať
výdobytky dnešnej doby.
Starší si zas povzdychli
a chápavo kývali hlavami
– tieto exponáty sa totiž
len donedávna nachádzali
v ich domove.

Kto sa hrá...

D

oplniť túto vetu
vieme veľmi
ľahko. Každá
generácia má svoje obľúbené hračky.
Ktorá bola tá vaša? Pohľad
na hračky ste si mohli dosýta užiť vďaka výstave Svet
hračiek. Bábiky, autíčka,
spoločenské hry, či
plyšáky. Niektorým veľmi
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dobre známe. Takmer každý si tu mohol nájsť svoju
obľúbenú hračku z detstva.
Na výstave bolo zaujímavé,
že ste si mohli vytvoriť celkový obraz detstva svojich
rodičov. Pri spoločnom
pozeraní na exponáty vám
možno aj porozprávali časť
zo svojich mladíckych
huncúctiev.

sme spolu
Memento
pre celé generácie

P

ripomenuli sme si
50. výročie vstupu
vojsk Varšavskej
zmluvy na naše územie,
otvorením autentickej
výstavy fotografií.
Presne v deň výročia,
21. augusta 2018, sme
v OC MIRAGE otvorili
výstavu fotografií Josefa Nového, ktorú
zorganizo-

val umelec Ivan „Kelly“
Köhler. Pre nás sú dnes
tieto fotografie významným svedectvom tejto
udalosti. Je nám preto cťou
vystavovať tieto fotografie
u nás v OC MIRAGE. Na
otvorení výstavy sa okrem
autora, Josefa Nového,
zúčastnili aj Andy
Hric a Jiří Stivín.

September 2018
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Móda
26/2017T

Predajňu OVS nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE

26/2017T

detská móda

26/2017T

Predajňu OVS KIDS nájdete na 2. podlaží OC MIRAGE

26/2017T
január 2018 | 07

ROzHOVOR

Martin
Hatala
„Stand-up je terapia.“

Všestranne nadaný Martin Hatala sa do povedomia divákov dostal vďaka Silným rečiam. Nedávno prerazil aj na literárnom trhu, kde zúročil svoju lásku k fantasy. Čitateľom zo Žiliny v Martinuse
tento rok predstavil svoju prvotinu Whiskey, krv
a striebro. Ako sú jeho záujmy popretkávané s dejinami, literatúrou a filmom, nám bližšie porozprával v exkluzívnom rozhovore.
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ROzHOVOR

Venujete sa dizajnu, stand-upu, ilustráciám a teraz aj píšete. Ktorú z týchto
činností preferujete?
Vždy inú. Vnímam to tak, že všetky tieto
činnosti sú len rôzne nástroje pre moju
kreativitu. V niektorých sa mi darí profesionálne lepšie ako v iných, ale každá mi
niečo dáva. Ilustrácie a písanie sú väčšinou
čistý oddych, dizajn je o čosi systematickejšia práca a stand-up je terapia.
Ako ste sa k nim dostali? Čo bolo prvé?
Prvé bolo asi kreslenie. Otec je viac-menej
celý môj život grafikom, a tak sa mi tieto
vizuálne prejavy dostali pod kožu. Kreslil
som od nepamäti a počas väčšiny školopovinného detstva chodil na výtvarnú.
Dizajn z toho nejako prirodzene vyrástol.
K písaniu ma primäli knihy od Tolkiena
a Andrzeja Sapkowskeho a mám pocit, že
stand-up u mňa trochu súvisel aj s týmto
literárnym vývojom. Hlavným vplyvom
v tomto smere však bol stand-up Robina
Williamsa, ktorý som kedysi dávno objavil na internete. Je to presne tá činnosť,
ktorá vyzerá neuveriteľne jednoducho,
10
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keď ju robí niekto skúsený a preto som
myslel, že to bude v pohode keď to pôjdem vyskúšať. Mýlil som sa. Postupne sa
o tom však učím stále viac a je to lepšie
pre mňa aj pre publikum.
Na svojej stránke spomínate, že ste sa
pokúšali aj o komiks. Ako dopadol?
Ešte som sa tejto ambície nevzdal. Komiks
potrebuje kvalitný príbeh a rovnako dobré
výtvarné spracovanie, a preto zaberá jeho
príprava tony času, ktorý si v tejto dobe
stále ťažšie hľadám. Vznikajú však menšie projekty. Vtipné komiksy, ktoré spolu
s komikmi robíme napríklad pre Comedy
Dungeon stand-up stránku. Je to menší
a podstatne časovo zvládnuteľnejší formát.
Ako dlho vám trvá príprava jedného
stand-up výstupu? Kde čerpáte inšpiráciu?
Zjednodušené pravidlo je, že jedna minúta dobrého stand-upu potrebuje hodinu
prípravy. Ono to je málokedy len o napísaní materiálu. Veľa vecí človeku napadne
až keď je priamo pred ľuďmi na stage a tie

stand-upy postupne zrejú. Niektoré materiály vznikajú samé a niektoré si treba
oddrieť. Nie raz sa mi stalo, že som strávil
hodiny písaním setu, ktorý na stage až tak
nefungoval a niekedy sa stalo, že som pred
ľudí vybehol s pár poznámkami, ktoré som
si naškrabal pred štvrť hodinou a fungovalo to parádne.
Aká je spolupráca na „Silných rečiach“?
Silné reči sú kolektív absolútne neopakovateľných a super ľudí. Každý je svojský a iný, ale všetci máme radi stand-up
a humor. Jano má manažment Silných
rečí výborne zvládnutý, a pretože všetci
musíme ísť pred tých ľudí takpovediac
„s kožou na trh“, je tam veľká kolegialita a taká správna súťaživosť. Každý z nás
chce mať dobré vystúpenie (ideálne najlepšie z večera), ale všetci chápu, že pre
toho diváka je ten večer celok, takže nikto nechce vidieť, ako sa kolegovi nedarí. Je to taká skupinová terapia. Keď má
niekto z nás problém, tak sa z toho robia
vtipy dovtedy, kým to nie je problém, ale
materiál na stand-up.

Stáva sa často, že od vás fanúšikovia či
známi chcú výstup na počkanie?
Nie je to o tom, že čakajú vystúpenie na
počkanie, ale skôr očakávajú, že bude človek stále vtipný. Tým, že to na stage vyzerá relatívne prirodzene, tak potom ešte
prichádzajú moje obľúbené hlášky, ako
„Neuveríš, čo sa mi stalo. Môžeš použiť
v stand-upe!” Väčšinou to nemôžem použiť v stand-upe.
Vydali ste knihu, ktorú ste prezentovali
aj v žilinskom Martinuse. Ako vznikol
hlavný hrdina Christopher Orchard?
Christopher Orchard je archetypálny hrdina - taký ten typický though guy, ktorý odmieta brať čokoľvek vážne a nedáva na sebe
nič poznať. Mohol by si podať ruku s Philipom Marlowom, alebo Johnom McClane
z filmov. Je to taký typický hrdina tvrdej
školy americkej detektívky a patrí k žánru
noir presne tak, ako k nemu patrí večné popíjanie a fajčenie. Na týchto archetypoch
mám rád, že sú navonok všetci rovnakí, ale
každý má vlastné problémy a vlastné nedostatky. Snažil som sa vytvoriť Christophera

Orcharda presne tak, aby fungoval v rámci
svojho žánru, ale aby v ňom bolo cítiť niečo ľudské.
Dej sa odohráva v roku 1937. Čím je pre
vás tento rok zaujímavý?
Je to zaujímavý rok tak všeobecne. Je to
tesne pred Anšlusom, takže v Európe už
pomaly stúpa politický tlak a Amerika sa
zase tvári, že je všetko ideálne a Hollywood má svoje zlaté roky. Zároveň má celá
táto éra určité svoje čaro, lebo je na jednej
strane veľmi blízka súčasnosti a na druhej
strane sme si ju za ten čas už dostatočne
zidealizovali. Dá sa nájsť veľa materiálov,
ktoré ju presne dokumentujú, ale stále mi
ešte dovoľovala povkladať do nej fantastické a nadprirodzené prvky. Je to ideálny rok,
pre trochu fantastické noir kvôli pozlátku
éry, viac-menej modernej spoločnosti
a čaru tridsiatych rokov.
Ktorý výstup bol pre vás ten najpamätnejší?
Je ich viac. Vždy je to o tej atmosfére v sále
aj v backstage. Sú vystúpenia, ktoré sa po-

daria a potom máme všetci dobrú náladu
a bavíme sa celý večer. Ak mám vypichnúť
jedno, tak to bolo asi minuloročné vystúpenie Silných rečí v Košiciach, kde sa nám
prvý raz podarilo vypredať sálu pre takmer
1 000 miest. Bol to silný zážitok postaviť sa
na stage pred toľkých ľudí a myslím, že sme
si všetci užili atmosféru, ktorá tam vznikla
- ľudia aj komici. A hlavne o tom by mal byť
ten humor.
Ako ste strávili leto? Mali ste voľno, alebo stand-up žije aj v lete?
Stand-up cez leto navštívi len zopár festivalov, inak máme ako humoristi voľno. Avšak
tým, že som okrem humoristu aj pracujúcim
občanom, tak som leto trávil hlavne v práci,
pretože som sa tento rok necítil na cestovanie. Namiesto toho som absolvoval Pohodu,
zoskok s padákom a išiel si pozrieť Poloniny.
Teraz sa už pomaly chystám na novú sezónu.
Aj mentálne a aj materiálovo.
Autor fotografií: Stano Klačanský

september 2018
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Memento 21.
august 1968
T

ento rok si pripomíname 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy
na územie Československa. Príďte si tieto silné momenty pripomenúť
spoločnou výstavou Josefa Nového a Ivana „Kellyho“ Köhlera.

Jedinečná výstava, ktorou si pripominame túto udalosť, je nainštalovaná
v priestoroch OC MIRAGE ešte 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.

otografií
f
a
v
a
t
s
ý
V
ra

mb

do 4. septe
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(Fotografie sú z archívu Ivana K.)

v Carpise

M

ódne trendy nám v poslednej dobe priniesli zaujímavý
a hravý nápad. Namiesto kabelky sa nosia štýlové ruksačiky. Rôzne veľkosti a farby nájdete aj v predajni Carpisa na
1. podlaží OC MIRAGE. Ruksaky sú ideálnym spoločníkom
do mesta, na cesty aj do práce. Stačí si vybrať.

dámska móda

ˆ

Štýlové ruksaciky

KabelkY

CArpisa

ruksaky

Materiál: syntetický.

CArpisa

29,95 — 35,95 €

Materiál: textilný.

25,95 — 29,95 €
KabelkY

CArpisa
Materiál: syntetický.

25,95 — 49,95 €

Kabelky

CArpisa
Materiál: syntetický.

10,95 — 49,95 €
24/2017T

ruksaky

CArpisa
Materiál: textilný.

25,95 — 29,95 €

september 2018
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domácnosť
Zaujlo nás

Miesto, kde
sa káva
nepije, ale
vychutnáva

C

hcete si vychutnať pravú taliansku atmosféru prostredníctvom
vynikajúcej kávy? Nemusíte chodiť ďaleko – v OC MIRAGE
sme otvorili kaviareň Caffé Trieste.

16
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Talianske mesto Trieste (v našich končinách
poznáme ako Terst) bolo známe ako mesto
kávy už za čias Napoleona. V období Rakúsko-Uhorska nadobudlo štatút najdôležitejšieho prístavného mesta ríše, pričom tovar,
ktorý sa v ňom obchodoval, pochádzal od Severnej a Južnej Ameriky po Prednú a Zadnú
Indiu. Káva sa práve v tej dobe stávala najviac
obchodovaným tovarom kvôli jej rastúcej
popularite vo všetkých hlavných európskych
mestách. Samotné mesto Trieste, dodávajúc
plody rastliny kávy do ostatných európskych
miest, v tejto dobe začína svoj milostný príbeh s kávou, ktorý prežíva až dodnes.
Lákavá a kvalitná chuť
Naša káva pochádza z výberových plantáží
Strednej a Južnej Ameriky ako i centrálnej

Afriky. Je pražená v Taliansku spôsobom,
ktorý jej dodáva silnú no nie invazívnu
chuť, zanechávajúc v ústach takmer pocit
zamatu, pričom naša káva zostáva sladká
a horká zároveň – vyvoláva koncert pocitov a chutí.
Naša káva BAR je zmes južného a severného Talianska a obsahuje 7 typov kávových zŕn rôzneho pôvodu.
Ponúkame predaj aj dodávku našej kávy,
cukru, sušienok a čokolády za veľmi prijateľné ceny, pričom kvalitu kladieme na
prvé miesto. Našim klientom rovnako ponúkame bezplatné poradenstvo pre prípravu toho najlepšieho talianskeho espresa.
Rovnako ponúkame majiteľom reštaurácií,
barov a profesionálnym barmanom stroje
na kávu a mlynčeky na kávu San Marco ako

i mlynčeky na kávu Fiorenzato (pre zvláštne potreby a požiadavky), ako aj náhradné
diely a doplnky pre stroje na kávu.
Kávový rituál
Naša kaviareň je jedna z mnohých, robíme
a predávame to isté, čo aj v ostatných, ide nám
hlavne o spokojnosť zákazníka a to je náš dlhodobý cieľ. Práve preto je naša káva za bezkonkurenčnú cenu, aby ľudia chodili viackrát
denne, tak ako sa to aj deje. Posedenie v Caffé
Trieste s priateľmi či samostatne predstavuje
akýsi rituál či životný štýl, bez ktorého si priaznivci našich kaviarní svoje ráno, obed či večer
len ťažko vedia predstaviť. Takisto sa u nás
káva i melie, predáva a berie so sebou, aby ste
si mohli túto nezabudnuteľnú chuť kávy vychutnať aj v pohodlí domova.

Kaviereň TRIESTE nájdete
na 2. podlaží OC MIRAGE.

september 2018
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Program

septembrový program
Memento 21.
august 1968

do 4. 9.
P

ríďte si zaspomínať na 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. Tieto
silné momenty zachytené na spoločnej výstave fotografií Josefa Nového a Ivana „Kellyho“ Köhlera si môžete
pozrieť v OC MIRAGE do 4. septembra.
Výstava je nainštalovaná na -1.podlaží.

Svet hračiek
do 8. 9.
N

enechajte si ujsť posledné dni výstavy, ktorá je ukážkou rôznorodého množstva hračiek - od tradičných
ľudových až po retro hračky z čias socializmu. Nechýbajú medzi nimi rôzne bábiky, autíčka, plyšové hračky, stavebnice, spoločenské hry, či knihy.
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

Biela pastelka

21. 9.
18 |

Z

apojme sa všetci do verejnej zbierky, ktorá aj
vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Pomôcť
nevidiacim a slabozrakým môžete aj vy.
Zbierka bude v priestoroch OC MIRAGE.

m podujatí v oc mirage

Žilinský

deň zdravia
20. 9.

N

avštívte niekoľko pracovísk zameraných na prevenciu civilizačných chorôb a podporte zdravú alternatívu života. K dispozícii budete mať analýzu ľudského tela, určenie refrakcie oka u detí, určenie hodnoty
glykémie, cholesterolu a krvného tlaku, artériograf, meranie
očného tlaku, internú a gastroenterologickú poradňu.
Podujatie bude od 12.00 do 16.00 h na -1. podlaží.

Beseda
v Martinuse
11. 9. o 17.00 h

S

rdečne vás pozývame na besedu so športovcom Matejom Tóthom a Michalom Červeným, ktorí prídu do
kníhkupectva Martinus predstaviť svoju knihu s názvom Odchýlka. Je to príbeh o víťazstvách a prehrách, o jeho
ceste na vrchol, fyzických útrapách, aj o traume z obvinenia,
že bol nepoctivý. Príďte si vypočuť jedinečný príbeh najrýchlejšieho chodca na svete.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus na 2. podlaží.

Tvorivé
dielne

M

ilé deti, čakáme na vás
každú sobotu na -1.
podlaží pri zábavných
tvorivých dielňach.

Vždy
v sobo
o 15.0 tu
0h

8. 9. | 22. 9. | 29. 9.
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domácnosť
Zaujlo nás

Vyskúšajte
bitcoinmat
priamo v OC MIRAGE

P

očul si už o bitcoinoch, ale nevieš, kde ich zohnať? Nemusíš chodiť
ďaleko – stačí zájsť do OC MIRAGE a vybrať si ich z bitcoinmatu.

Rozširujúca sa sieť bitcoinových automatov
bitcoinmat.sk spôsobila, že automaty
na kryptomeny sú na Slovensku i v Česku pomaly také bežné, ako bankomaty. Za pomerne
krátky čas priniesli automaty do veľkých miest
ako Bratislava, Žilina, Trenčín, Trnava, Poprad, Nitra, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc
a Zlín. Najnovšie sa na Bitcoinmat môžu tešiť aj návštevníci žilinského OC MIRAGE. Je
umiestnený na 1. podlaží pri infopulte.
Bitcoinmat v OC MIRAGE bude rovnako ako všetky ostatné dostupný 7 dní
v týždni a je možné ho ovládať v českom,
slovenskom, anglickom jazyku a mnohých ďalších. Nechýba ani záruka online
či offline podpory pre zákazníkov, ktorá
je k dispozícii 7 dní v týždni. V prípade
akéhokoľvek problému vám spoločnosť

Bitcoinmat.sk zabezpečí okamžitý
support a obratom poskytne pomoc.
Bitcoin ovláda svet
Bitcoin je digitálna mena, tzv. kryptomena,
s potenciálom zmeniť finančný chod sveta.
Podstatou kryptomien je plná decentralizácia, chod bitcoinov nie je riadený bankou,
vládou, firmou ani iným ústredným orgánom. Pýtate sa načo je to dobré? S kryptomenou resp. platidlami ako sú bitcoiny
nemožno vytvárať falzifikáty, blokovať účty
alebo znehodnocovať menu. Prevody sú
rýchle a poplatky za platby sú minimálne.
Stačí vám bitcoinová peňaženka a následne môžete bitcoiny nakupovať aj predávať,
napr. v internetovej zmenárni alebo pomocou automatov na bitcoiny.
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Zaujalo
DETSký svet
nás

Drobnosti
na kaZdú
príleZitosT
ˆ

ˆ

ˆ

D

o OC MIRAGE prichádza kreatívne
kráľovstvo priamo z Kodane. Lietajúci
tiger vás jednoducho nadchne.

Škandinávsky Flying Tiger Copenhagen
prichádza po prvýkrát do Žiliny. Prináša
so sebou jednoduché, dizajnové a pestré
produkty, často v nich nechýba istá dávka
humoru. Dánsky koncept predajní Flying
Tiger Copenhagen vtrhol s energiou lietajúceho tigra na Slovensko vo februári 2015
a odvtedy si získal množstvo fanúšikov. Vo
veľmi príjemnom a inšpiratívnom prostredí
nájdete všetko od drobností do domácnosti,
cez dekorácie až po výbavu na večierky alebo
užitočné doplnky do vašej „kutilskej“ dielne.
A to všetko za nízke a výhodné ceny.

Do školy so štýlom
V septembri sa otvárajú brány škôl, ale
školáci si rozhodne nemusia zúfať. Vo
Flying Tiger Copenhagen totiž nájdete
aj štýlové pomôcky, ktoré vám zdvihnú
náladu. Veď škola predsa nemusí byť
nudná a strastiplná. Stačí sa na ňu pozrieť s humorom.

Kreatívne kráľovstvo nájdete
v Žiline v OC MIRAGE
na -1. podlaží.

September 2018
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maráti
a jej ka

74. diel

Naši kamaráti sa cez prázdniny
v OC MIRAGE nenudili. Navštívili
tvorivé dielne, Lážo-plážo, výstavu Retro elektro a výstavu
Svet hračiek. Zatiaľ čo dievčatá
trávili väčšinu času Pri bazéne,
chlapci zažili dobrodružstvo,
na ktoré tak ľahko nezabudnú...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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DETSký svet

StaNte sa
aj vy Clenom

Detského
KLUBU PLUS!
D

etský svet v OC MIRAGE je skvelý spôsob
ako zabaviť svoje deti. S klubovým členstvom
však získate oveľa viac.

Náš Detský svet si za ten čas obľúbilo veľa
detí, ale aj rodičov. Pre deti predškolského
veku sme si pripravili jedinečný KLUB
PLUS. Staňte sa jeho členom a získate
skvelé výhody pre vás aj vaše dieťa.
V KLUBE PLUS je denne maximálne
deväť detí, čo je neopísateľnou výhodou.
Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne podľa jeho potrieb. Dlhodobé pravidelné návštevy klubu deťom prinášajú
nové skúsenosti s novými priateľmi.

Členstvo v KLUB PLUS vám zabezpečí
• vždy miesto pre vaše dieťa,
• zvýhodnenú cenu formou týždenného
alebo mesačného paušálu,
• možnosť opatrovania detí už pred
otváracími hodinami OC MIRAGE,
• postupné navykanie dieťaťa na
kolektív - príprava na režim v MŠ,
• ustálený kolektív detí,
• vlastnú oddychovú zónu pre vaše dieťa.

Podrobnejšie info a prihlášky získate
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

BRAVČOVÁ PANENKA SOUS-VIDE
Dezert MAHALABIYA
POSTUP
Gustin si zmiešame s troškou vody. Do hrnca si dáme liter mlieka,
a cukor. Keď mlieko s cukrom začne variť, pridáme Gustin a riadne
miešame, kým nezhustne. Až ku koncu pridáme vodu z kvetu, aby
nám aróma nevyprchla varením. Naplníme do nádobiek a necháme
vychladnúť. Vyklopíme z nádobky a posypeme pistáciami

Mali ste už príležitosť ochutnať jedlo pripravené unikátnou metódou
sous-vide (su vi)? Takéto šetrné varenie vo vákuu je nielen zdravé, ale
mäso si navyše zachováva svoju šťavnatosť, krehkosť a vynikne jeho
prirodzená chuť.

Ingrediencie
Mlieko (1 l), Gustin (3 PL), kryštálový cukor (150 g), kvetová voda
(1 PL), nakrájané nesolené pistácie (20 g).

V Reštaurácii Dubná Skala si môžete z jedálneho lístka vybrať
napríklad Bravčovú panenku sous-vide s kuskusom, zeleninovým
brunoise a omáčkou z pečených paprík. Prvotriedna panenka sa varí vo
vákuu pri nízkej teplote 58 °C po dobu 2,5 až 3 hodiny. Kuchársky tím
pravidelne zaraďuje jedlá na spôsob sous-vide aj do ponuky denného
menu. Objavte aj vy svet nových chutí.

25/2017T

27/2017T

24/2017T

Predajňu COINCASA
nájdete na 1. podlaží
OC MIRAGE

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Hojdanie v oblakoch

Bojnická vyhliadka

Hoci sa okolo tejto zábavy veľa diskutovalo
a atrakcia si získala veľa negatívnych recenzií, stále je hojdačka v Lietavskej Svinnej
veľké lákadlo.

Kto bol v Bojniciach, určite už navštívil tamojšie atrakcie – zoologickú záhradu, zámok ako z rozprávky, osviežujúce kúpalisko.
Tú najnovšiu by ste si tiež nemali nechať ujsť.

A

drenalínová hojdačka v Lietavskej Svinnej sa stala veľkým
hitom. Veď kto by sa nechcel vznášať 30 metrov nad zemou s takým úžasným výhľadom. Obec a v pozadí krásny
Lietavský hrad. Prístup k hojdačke nájdete ľahko: z obce Lietavská
Svinná po zelenej turistickej značke, ktorá začína oproti kultúrnemu domu.
Hojdačka je pritom veľmi jednoduchá atrakcia. Na lano zavesili
kus dreva a zábavka bola na svete. Hojdačka však vznikla len pre
potreby Klubu slovenských turistov Lietavská Svinná. Postavili ju
len ako doplnok na oddych pri altánku, o ktorý sa starajú. Stačilo sa o nej však len zmieniť na internete a senzácia bola na svete.
Nápor turistov znemožnil, aby z lokality vznikla oddychová zóna.
Turisti však boli nedisciplinovaní, nechávali všade odpadky. Po
uverejnení oznamu, že klub hojdačku zlikviduje, si však návštevníci vstúpili do svedomia a s prírodou a okolím už zaobchádzajú
opatrnejšie.
Takže, ak patríte k fanúšikom adrenalínu, neváhajte a navštívte
Lietavskú Svinnú, kde sa dá veľmi príjemne stráviť čas a užiť si krásny výhľad z hojdačkovej perspektívy. Pamätajte ale, že na hojdačku
nastupujete na vlastné riziko a musíte byť naozaj opatrní. Samozrejme, nezabúdajte, že toto miesto slúži všetkým a ani na vlastnej
záhrade nehádžete odpadky na zem. Čo si so sebou donesiete, si
rovno aj odneste. Ak sa k prírode budete správať s úctou, môžete si
bez problémov vychutnať jej krásy.

V

yhliadkové veže sú v poslednom období veľmi populárne. Bojnice sa nachádzajú v krásnom prostredí, preto sa
ich oplatí vidieť aj z vtáčej perspektívy.
Vyhliadková veža s prevýšením asi 30 metrov má oceľovú konštrukciu a drevenú lávku, stúpanie na nej je šesť percent. Súčasťou
stavby je i tobogan, ktorým sa návštevníci môžu spustiť z vrcholu
veže nadol.
Vyhliadka sa nachádza pri kúpeľoch Čajka a v budúcnosti by
sa mala prepojiť s viacerými lokalitami. Do roka by mala viesť
lanovka z priestoru na kúpalisku Čajka priamo do tohto priestoru. Potom by sa mal otvoriť horný vstup do zoologickej záhrady.
Investor má v pláne postaviť veľkokapacitný komplex pre autá,
z ktorého budú turisti smerovať priamo na lanovku, prídu do
priestoru veže, následne do zoologickej záhrady a vrátia sa naspäť
do toho istého miesta.
Kým však dobudujú celú infraštruktúry, turisti si môžu v Bojniciach užiť celý deň zábavy. Určite si tu prídu na svoje nielen deti,
ale aj dospelí.
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Nevidím to až tak čierno.
VĎAKA VÁM!

www.bielapastelka.sk

ˆ

Zaujalo nás

Zilinský
deN zdravia
ˆ

v OC MIRAGE

Ď

alší ročník podujatia Žilinský deň zdravia privítame v OC MIRAGE
už 20. septembra. Príďte zistiť, aký je váš zdravotný stav.

Tak ako býva zvykom, aj tento rok sa Žilinský deň zdravia bude konať v centre
Žiliny na Námestí Andreja Hlinku (21. 9.)
a znovu aj v OC MIRAGE. Aj tento rok sa
v rámci podujatia bude konať zbierka Biela
pastelka, na ktorú môžete prispieť 21. septembra.
Pod strechou obľúbeného obchodného
centra bude niekoľko pracovísk zameraných
na prevenciu civilizačných chorôb a podporu zdravej alternatívy života s cieľom vzbudiť
záujem verejnosti o jej uplatňovanie v každodennom živote. Organizátormi odborných
pracovísk sú občianske združenia LIONS
Club Žilina a Soroptimist International klub
Žilina, ktoré pre verejnosť zorganizovali bezplatné zdravotné vyšetrenia, napr. meranie
krvného tlaku, cholesterolu, meranie očného
tlaku, hladiny cukru v krvi, analýza ľudského
tela, poradenstvo atď. Program bude zabezpečený odbornými zdravotníckymi pracovníkmi pod garanciou lekárov.

Organizátori:
LIONS Club Žilina
Občianske združenie je členom medzinárodného združenia LIONS klubov „The
International Association of LIONS clubs“
a patrí medzi najmladšie kluby z veľkej rodiny
46-tisíc klubov v 193 štátoch sveta. Žilinský
LIONS Club vznikol v roku 2001 a jeho aktivity sa hneď od začiatku činnosti zamerali
na naplnenie ústredného motta „We Serve“
– „Slúžime“. Preto z doterajších kultúrnych,
sociálnych a športových aktivít klubu smerovali výťažky hlavne na podporu regionálnej
„Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska“.

Soroptimist International
klub Žilina
Občianske združenie založili v Žiline v roku
2001 a je súčasťou celosvetového hnutia Soroptimist. Svojimi aktivitami klub podporuje
nadanú mládež, pomáha ľuďom zo sociálne
znevýhodneného prostredia, mnohodetným
rodinám, zdravotne či mentálne postihnutým ľuďom, podporuje aktivity žien, ktoré sú
ochotné pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní a vedomostnom rozvoji.
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Máte chuť na niečo sladké a neviete
sa toho zbaviť. Doslova vás naháňa.
Ale najhoršie je, že neviete, čo by ste
ochutnali. V tom prípade je odpoveď
jasná. Zájdite do cukrárne Monarch,
kde na vás čaká široký výber koláčov
a tortičiek bez umelých prísad.

Horoskop
� vás tento mesiac
Co
�
Caká
v OC Mirage

?

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

V lete ste si obľúbili športy. Bicykel, beh, korčule. Pohyb sa stal
vašou druhou podstatou. Každý
športovec by mal mať aj správne
vybavenie, aby sa predišlo zbytočným zraneniam. V predajni Stripes
nájdete niečo nielen na šport, ale aj
do mesta.

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Slnko a leto sa podpísalo na vašom vzhľade. Vysušené
vlasy, suchá pokožka a pigmentové škvrny sú len špička
ľadovca. Neberiete to však ako tragédiu, za tie roky ste si
už zvykli. Vaše kroky vás s istotou vedú do drogérie DM
Drogerie Markt.

Už je po lete, ale vám sa ešte nechce rozlúčiť so slnkom a relaxom. Máme pre vás riešenie. V OC MIRAGE máme otvorené letné terasy reštaurácií a kaviarní, na ktorých si dosýta
vychutnáte posledné záblesky leta. Navyše tu môžete stráviť
príjemný čas s priateľmi.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Bez rannej kávy ani na krok. To je vaše heslo. Vždy vás
nabije na prichádzajúci deň. A kde si vychutnáte najlepšiu kávu? No predsa v novootvorenej kaviarni Trieste na
2. podlaží OC MIRAGE. Užite si rannú kávu v príjemnom prostredí.

Stále skúšate nové kozmetické značky. Doslova dychtíte po
novinkách. Skúste sa však obrátiť do minulosti a skúsiť niečo
staré, ale vynovené pre súčasný trh. V prevádzke Dermacol si
vyberiete kvalitnú kozmetiku s dlhoročnou tradíciou.

Dostali ste chuť na niečo mladistvé a svieže? Nemusíte
hneď zachádzať do extrémov a skúšať adrenalínové atrakcie, ktoré by dokázali, že ešte nie ste na zahodenie. Pre
pocit mladosti stačí pritom tak málo. Navštívte predajňu
Tally Weijl a kúpte si niečo tínedžerské.

Ani ste sa nenazdali a už je po lete. Ako rýchlo beží čas, najlepšie vidno na vašich deťoch. Za to krátke obdobie vyrástli
a potrebujú napríklad oblečenie aj nové topánky. Investujte
do ich zdravia a pohodlia. Skúste kvalitu z predajne Predeti.sk,
ktorú nájdete na 2. podlaží OC MIRAGE.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Shopping máte celkom radi, dokážete si ho aj užiť.
V septembri treba ale myslieť predovšetkým na deti
a vybaviť ich do nového školského roka. Spojte preto
príjemné s užitočným a nakupujte spolu s deťmi. Predajne
OVS sú určené pre deti aj dospelých.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Ste ten tip človeka, ktorý sa nerád lúči so zaužívaným.
Zvykli ste si na teplé letné dni a hry s deťmi. Nemusíte sa
však obávať nudy. Deti isto potešíte aj spoločenskou hrou
z predajne Alltoys na 2. podlaží OC MIRAGE. Dôležité
je, aby ste sa zabavili spolu.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Škola, škola, škola! Deti budú mať teraz oveľa viac potrieb
ako počas leta. Zošity, ceruzky, perá a iné školské pomôcky
nakúpite rýchlo a jednoducho na jednom mieste. Dokonca
si tu vybavíte aj veci, ktoré potrebujete do kancelárie. Zájdite
do papiernictva ŠEVT.

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Na lete sa vám najviac páčia farby. Ľahké pastelové odtiene,
ktoré sú presvietené slnečnými lúčmi, sú pre vás ako stvorené. O chvíľu nás čaká pochmúrna jeseň a vy sa toho priam
desíte. Ale kto povedal, že jeseň musí byť nudná? Osviežte
ju žiarivými odtieňmi nechtov z Nail Institute.

�
Krízovka

Správne znenie tajničky pošlite na adresu pr@targetagency.sk alebo odovzdajte pri informačnom pulte na 1. podlaží
v OC MIRAGE. V budúcom čísle uverejníme mená výhercov, ktorých odmeníme. Výhercovia tajničky z minulého čísla
získavajú knihu MIRAGE, ktorú si môžu vyzdvihnúť pri informačnom pulte na 1. podlaží v obchodnom centre.

Pomôcky:
aja, Ura,
oersted

španielske
mesto

1.
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ruská
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ˆ

Na jeseN dievky ...

Správne znenie minulej tajničky: „... užite si leto.“
Výhercovia: Széplakiová Zuzana, Vrbický Miroslav, Mičicová Kristína. Výhercom srdečne blahoželáme!

úspech
internetový
obchod
Sweet Valey
High

juhoafrický
byvolec

New Line
eden

st.jednotka
intenzity
magn. poľa

rečnícky
prejav

objaví sa

španielska
vychovávateľka

citoslovce
bolesti

hmýrenie

6. mesiac
v roku

Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

Nenechali sme si ujsť otvorenie výstavy fotografií Memento 21. august 1968, ktorá je venovaná okupácii.
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ŠOKOJÚCO
úsporné svietenie
s LED-kami od SSE

Viete, aká farba svetla
LED žiaroviek sa vám hodí?

FARBY

LED žiaroviek od SSE
Teplá biela

Studená biela

Denná biela

Spálňa, detská
izba, obývačka

Pracovňa, lampy
na čítanie

Kancelárie

Vyberte si zo širokej ponuky LED žiaroviek
na www.sse.sk/led.

ZMERAJTE, VYHODNOŤTE,
UŠETRITE
Odhadnúť, že stará chladnička už nie je to, čo bývala, pretože sa zapína akosi pričasto
a v mrazničke sa vytrvalo tvorí vrstva ľadu, si nevyžaduje mimoriadne pozorovacie
schopnosti. Elektrických zariadení však máme v domácnosti oveľa viac a zistiť,
koľko elektriny si zo zásuvky skutočne zoberie napríklad jeden konkrétny spotrebič
vo svojej bežnej prevádzke, na to už jednoduché pozorovanie nestačí.
V takomto prípade poslúžia merače spotreby. A nie,
netreba ich hneď kupovať! Požičajú vám ich zadarmo!
Tradičný dodávateľ elektriny a plynu na strednom
Slovensku, spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) ponúka v rámci svojich energetických
služieb pre domácnosti aj bezplatné zapožičanie
digitálnych meračov spotreby. Vďaka nim môžete
jednoducho zistiť, či je načase premýšľať o výmene spotrebiča, alebo či sa oplatí vypínať spotrebiče
v stand-by režime.

domácnosti, ale aj získať dostatok informácií na
zmenu užívateľských návykov (napríklad úplne
vypínanie vybraných spotrebičov pri odchode
z domu na víkend).
V každom prípade, s relevantnými údajmi získanými
z testovania spotreby elektriny môžete vlastné
náklady na elektrickú energiu udržať pod kontrolou
oveľa jednoduchšie ako bez nich.

Ako merať a ušetriť
Digitálny merač jednoducho zapojíte medzi zásuvku
a vidlicu elektrospotrebiča a hneď môžete merať.
Z merača zistíte aktuálnu spotrebu elektrickej
energie, aktuálny výkon, celkový čas merania,
najnižší výkon počas merania, najvyšší výkon počas
merania.
Navyše zariadenia od SSE umožňujú nastaviť
dve najčastejšie sadzby elektrickej energie. Ak si
zvolíte tú svoju, merač vám ukáže nielen množstvo
odobratej elektriny v kilowattoch, ale aj to, koľko za
ňu reálne zaplatíte v eurách dodávateľovi elektriny.
SSE vám merače zapožičia bezplatne na sedem dní
(vrátane dní pracovného voľna). Vďaka tomu môžete
zistiť aj rozdiely v prevádzke svojich spotrebičov
počas pracovných dní a vo víkendovom režime.
Takýmto spôsobom môžete merače vyskúšať
na viacerých (alebo všetkých) spotrebičoch
v domácnosti a po jednoduchom prepočítaní sa
dozvedieť, koľko vás stojí prevádzka konkrétneho
spotrebiča za deň, týždeň, mesačne alebo ročne.

Merať sa oplatí
Ak údaje získané z meračov porovnáte s údajmi na
energetickom štítku nového spotrebiča, veľmi rýchlo
získate obraz, či sa jeho kúpa oplatí, prípadne ako
rýchlo sa vložené ﬁnancie vrátia na úspore elektriny.
Môžete si tak naozaj kvaliﬁkovane stanoviť poradie
priorít vo vlastných investíciách do vybavenia

Vyplňte jednoduchý online formulár na www.sse.sk/merace
a vyzdvihnite si merač spotreby v jednom z ôsmich zákazníckych
centier SSE. O termíne vyzdvihnutia vás bude SSE informovať
e-mailom.
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Možnosť kú
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lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk
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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.
Nájdete nás aj na Facebooku:
Multikino Ster Century Cinemas Žilina

NEBEZPEČNÁ
LÁSKAVOSŤ
od 13. 9. 2018

USA
thriller
titulky

Pátranie
od 13. 9. 2018

USA
thriller
titulky

S CLU

B
6.
o 18.09.
0h

Christopher
Robin

Cesta
za láskou

od 6. 9. 2018

od 6. 9. 2018

USA
dobrodružný, rodinný
titulky

usa
romantický
titulky

PREDÁTOR:
EVOLÚCIA

POD JEDNýM
STROMOM

Mníška
od 6. 9. 2018

USA
horor, mysteriózny
titulky

Veľké vesmírne
dobrodružstvo

od 13. 9. 2018

od 13. 9. 2018

od 13. 9. 2018

USA
akčné sci-fi
titulky

ISL
komédia
titulky

CHIN
animovaný
dabing

3D

SRDCOVÍ
REBELI

34 |

Po čom
muži túžia

od 20. 9. 2018

od 20. 9. 2018

GER
komédia
dabing

CZE
komédia
originálny zvuk

PIADINôŽKA

PIVNICA

hell fest

od 27. 9. 2018

od 27. 9. 2018

od 27. 9. 2018

USA
animovaný
titulky

SVK
rodinná dráma
originálny zvuk

USA
horor
titulky

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

