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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

s      me o rok starší, určite 
aj skúsenejší a bohatší 
o množstvo zážitkov, 
pri ktorých ste boli 

s  nami. Naše narodeniny oslavu-
jeme vo veľkom štýle, skvelým 
koncertom a programom. Už 
15.  novembra ožije Námestie 
Andreja Hlinku skvelou hudbou 
a najmä vašou prítomnosťou.  
Večer tisícov želaní každým ro-
kom láme rekordy a srdečne 
dúfame, že to tak bude aj tento 
rok. Príďte s nami osláviť naše 
narodeniny a  ukázať, akí štedrí 
dokážeme byť jeden k  druhému. 
Pomôžeme aj tento rok pacien-
tom vo Fakultnej nemocnici s po-
liklinikou v Žiline? 

V tento deň sme nezabudli ani 
na našich najmenších, na ktorých 
čaká celodenný program s Báb-
kovým divadlom Žilina, Sašou Jašou a maskotmi Benjamínom 
a Aladárom. Začíname už od 10.00 h., tak buďte pripravení na 
množstvo zábavy. 

Okrem narodeninového programu sme si počas novembra 
pripravili aj iné skvelé akcie. V kníhkupectve Martinus na vás ča-
kajú dve besedy. Na začiatku mesiaca sa dozviete o knihe Kozmo, 
v ktorej sa autori zaoberajú detskou šikanou. Na konci novembra 
príde Arpád Soltész predstaviť knihu Sviňa. Na prelome mesia-
cov sa naším obchodným centrom rozozvučia tóny zo skutočne 
profesionálnych nástrojov. Spoločnosti Melody a YAMAHA vám 
predstavia to najlepšie na trhu. 

Tešíme sa na vás!

 

  

PríhOvOrMilí návštevníci 
OC MIraGE!
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líčiace akcie tejto 
značky drogérie 
sú nesmierne 

populárne.  
Obľúbila si ich nejedna 
žena. Spoločnosť Dermacol 
sa z predajne presúva medzi 
návštevníkov OC MIRA-
GE. Akcia však nikdy nie je 

iba o trendoch v líčení. 
V októbri na ňu 

zavítali 

vzácni hostia. Líčiaci deň 
s Dermacolom mode-
rovala obľúbená Lenka 
Šóošová, ktorá medziiným 
vyspovedala aj hudobného 
hosťa – speváčku Kristínu. 
Priestormi nášho obchod-
ného centra tak zazneli jej 
najznámejšie hity a nejeden 
návštevník si zaspieval 
spolu s ňou. 

KráSne ženy 
S DermAColom

ako už býva 
zvykom, jeseň 
otvára svoje brány 

módnou prehliadkou.   
Tohtoročná show sa naozaj 
podarila. Nenechalo si ju 
ujsť množstvo návštevníkov 
a módnych nadšencov. Na 
pódiu sa postupne predsta-

vili modelky a modeli 
v jesenných 

a zimných 
tren-

doch na tento rok. Jednotlivé 
predajne OC MIRAGE 
priniesli tie najlepšie módne 
kombinácie. Program 
spestrili tanečné vystúpenia 
detskej skupiny Lentilky. 
Hudobným hosťom jesen-
nej prehliadky bola speváčka 
Emma Drobná, ktorá celú 
show nabíjala neskutoč-
nou energiou. 

nAjväčšIA móDnA 
Show v žIlIne



Milí čitatelia, pokračovanie tohtoročného odkrývania histórie s oc MIraGe, ktoré bolo 
naplánované na november v Žiline, sa z technických dôvodov neuskutoční. Výhercov 
cien vyžrebujeme spomedzi účastníkov, ktorí kupóny odovzdali počas bytčianskeho 

zámockého dňa. Uverejníme ich v decembrovom vydaní časopisu oc MIraGe. 

OC

1. CENA: 
LED TELEVÍZOR

ĎALŠIE 
ATRAKTÍVNE CENY OD SPOLOČNOSTÍ: 
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Nádvorie bytčianskeho zámku.



l  eto už je v podstate v plnom prúde. Okrem dovoleniek a sln-
ka sa môžete tešiť aj na letné výpredaje. V predajni OVS na 

1. podlaží OC MIRAGE nájdete kvalitné oblečenie za bezkonku-
renčné ceny. Oblečenie do mesta aj na pláž vám teraz peňaženku 
rozhodne nezaťaží. 
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„robím to, čo ma baví.“

Talentovaná speváčka Emma Drobná vystúpila 
v októbri počas Módnej Show OC MIRAGE. Pri-
niesla so sebou množstvo skvelej energie. V roz-
hovore pre náš časopis nám prezradila, čo robí, 
keď nespieva, čo by robila, keby nespievala a čo 
ju čaká počas budúceho roka. 

Emma
Drobná
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Kedy ste sa rozhodli, že sa prihlásite do 
talentovej súťaže?
Prihlásila ma mama, bola to jej iniciatíva. 
Veľmi vo mňa verila, tak som sa rozhodla 
to skúsiť... 

Čo by ste odporúčali spevákom, ktorí 
uvažujú, že sa vyberú touto cestou?
Určite by som im odporúčala, nech to skú-
sia. Najmä, ak ich spev baví a naozaj pre 
hudbu žijú. Nemajú čo stratiť. Môžu iba 
získať. Minimálne veľmi cennú skúsenosť.

Keby ste nevyhrali SuperStar, kam by sa 
asi uberala vaša cesta?
Myslím, že by som veľa cestovala a po-
tajomky by som spievala svojim kamará-
tom...

Čo vás inšpiruje pri písaní textov piesní?
Víno (smiech)! Nie, teraz vážne, život, situá-
cie, pocity a myšlienky okolo mňa a vo mne.

Máte medzi svojimi piesňami aj favorita?
To je veľmi ťažká otázka, respektíve nie je 
jednoduché na ňu odpovedať jednoznač-

ne. Stále sa to mení, ale momentálne je 
mojím favoritom asi TRY - môj aktuálny 
singel, ktorý v týchto dňoch môžete počuť 
aj z rádií. Vo videoklipe k tejto pesničke ma 
zmenili na robota a stala sa titulnou pies-
ňou nového slovenského filmu Dôverný 
nepriateľ o inteligentnom dome, ktorý sa 
majiteľom vymkne spod kontroly. 

Keby ste si mohli vybrať kohokoľvek, 
s kým by ste chceli naspievať duet?
S Rihannou. 

Máte v kariére nejaký vytúžený cieľ?
Ťažko povedať. Nemám ten pocit. Robím 
to, čo ma baví a úplne napĺňa a tým pádom 
nemám potrebu nejakého veľkého kariér-
neho cieľa.

Čo vás čaká v roku 2019?
Nahrávanie nového albumu, na čo sa už 
teraz veľmi teším. A tiež pravdepodobne 
druhá polovica môjho spoločného čes-
ko-slovenského turné s Emmou Smetanou 
- Emma & Emma Tour. Popri tom nové 
single a videoklipy.  

Rok ste žili v Dánsku, dva roky v Londý-
ne. Dajú sa tieto krajiny porovnať?
Na Dánsku sa mi napríklad páčilo, že väčši-
na dokonca aj starších ľudí tam rozpráva po 
anglicky. Ale ako tak premýšľam, neviem, 
či by som tieto dve krajiny porovnávala. 
Asi ani nie. Mentalita je rozdielna a každá 
krajina má svoje čaro.

Vystúpili ste na módnej prehliadke 
v OC MIRAGE. Sledujete aktívne mód-
ne trendy? V čom sa cítite najlepšie? 
Aký štýl vám vyhovuje?
Rozhodne Street Style. To je moja srdcov-
ka. Čiže voľnejšie nohavice, jeansy nad pás, 
širšie tričká, tenisky...

Speváci majú často veľmi nabitý rozvrh. 
Ako využívate chvíľky pokoja?
Väčšinou doma - upratujem to, čo sa po-
čas toho nabitého rozvrhu nakopilo na 
pár metroch štvorcových v mojom byte 
(smiech). 
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PreStIerAnIe / rôzne farby a veľkosti / od 3,90 €
obruS / rôzne farby a veľkosti / od 22,90 €
Poháre / rôzne farby a veľkosti / od 4,90 €

Drevená DoSKA /  29,90 €
SvIetnIK / rôzne farby a veľkosti / od 6,90 €

23/2017t
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TIPSPORT ARÉNA ŽILINA
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4. Silk Effect Matte Eye Shadow / 5. Silk Effect Eye Shadow Pure Pearl / 
6. Professional Eye Pencil Glitter - Metallic Effect / 7. Art Design Lipstick 
Sensual Matte 

1

2

5
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3

7

V TALIANSKYCH 
PARFUMÉRIÁCH*

1. Hviezdny produkt Made in Italy Pure Pearl Highlighter Face • Body 
Perfektný rozjasňovač s perleťovým efektom pre skrášlenie tváre a tela. 
Bezfarebný odtieň je ako pravá infúzia svetla, ktorá dokonale splynie s 
pokožkou a zahalí ju do nádherného perleťového jasu. 
2. Novinka 3 in 1 Concealer + Eye Primer Corrects • Fixes 
• Brightens Multifunkčný korektor, podkladová báza na oči a 
rozjasňovač 3v1 v unikátnych dvoch textúrach: koriguje • fixuje • 
rozjasňuje. 
3. Novinka 2 in 1 Nail Liner-Lacquer Glitter Mania Originálny lak na 
nechty s tenkým aplikátorom pre ozdobenie vašej manikúry úžasnými 
trblietavými efektmi. 

4

Kolekcia inšpirovaná talianskymi mestami, kto-
ré patria k najslávnejším na svete, a ktoré sym-
bolizujú dokonalosť v móde, dizajne, krajčírstve, 
kinematogra i, umení a tradíciách.  
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predajňu carpisa
nájdete na 1. podlaží oc miraGe.
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Pozývame vás osláviť s nami výnimočný 
deň Obchodného centra MIRAGE. Naše 
8. narodeniny bude sprevádzať zábavný 

program v  priestoroch OC MIRAGE, počas kto-
rého si každý nájde to svoje. Deti sa môžu tešiť na 
predstavenie Bábkového divadla „Ryba rohatá“, 
maľovanie na tvár, súťaže, cukrovú vatu, detské ta-
nečné vystúpenia, fotostenu a mnoho ďalšieho.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 10.00  
do 15.30 h.

P  ozývame vás na výstavu fotografií, ktorá sprítomňuje prí-
behy ľudí, ktorým pomáha Slovenská katolícka charita. 
Výstavu si môžete pozrieť na -1. podlaží OC MIRAGE.

nOvEMbrOvý PrOGraM POdujatí v OC MIraGE

16. – 25. 11.

15. 11. od 10.00 h

blÍZKo PrI človeKu

Narodeniny
OC Mirage

PROGRAM
10.00 h  ~  bábkové divadlo ,,ryba rohatá“
 SÚŤAŽE
11.00 h  ~  maskoti benjamín a aladár a ich škola tanca
 MAĽOVANIE NA TVÁR
12.00 h  ~  saša Jaša a jej balónikové zvieratká
 CUKROVÁ VATA
12:30 h  ~  bábkové divadlo ,,ryba rohatá“
 DETSKÉ TANEČNÉ VYSTÚPENIE
13.15 h  ~  saša Jaša a jej balónikové zvieratká
 FOTOSTENA 
14.30 h  ~  maskoti benjamín a aladár a ich škola tanca
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tešiť sa môžete na koncert legendárnej sku-
piny Arzén na Hlinkovom námestí pri Ob-
chodnom centre MIRAGE.

Podujatie začína o 16.00 h.

P  ríďte objaviť svoj talent pre hudbu, poradiť sa s odbor-
ným personálom a vyskúšať si nástroje YAMAHA. 
Napr. digitálne piáno, gitary či elektronické bicie.

Podujatie bude na -1. podlaží OC MIRAGE.

nOvEMbrOvý PrOGraM POdujatí v OC MIraGE

beSeDA S ArPáDom 
SoltÉSZom 

KoZmo A jeho 
DobroDružStvá 

Besedy budú v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

Pozývame vás na zaujímavú besedu s no-
vinárom Arpádom Soltészom, ktorý nám 
predstaví svoju novú knihu Sviňa. Autor vo 

svojom novom románe predkladá čitateľovi desivú 
fikciu, ktorá by sa poľahky mohla stať slovenskou 
realitou. 

Pozývame vás na zaujímavú besedu s členmi 
občianského združenia Slniečko. Predstavia 
nám knihu Kozmo a jeho dobrodružstvá, 

ktorá v sebe skrýva rady o tom, ako sa s malými deť-
mi rozprávať o témach ako je ponižovanie, agresivita 
či odmietanie detí, ktoré sú iné. 

30. 11. – 2. 12.

29. 11.

8. 11.

mArtInuS

večer tISÍCov 
želAnÍ

Milé deti, čakáme na vás 
každú sobotu na -1. pod-
laží pri zábavných tvori-

vých dielňach.

3. 11. |10. 11. | 24. 11. 

Vždy v sobotu o 15.00 h

tvorIvÉ 
DIelne

Kúpou lampiónov 

šťastia prispejete 

FNsP ŽiliNa

15. 11. od 16.00 h

Svet huDby 
S yAmAhA A meloDy

predaj lampiónoV  
od 14.00 h 

v priestoroch oC mIrAGe

koncert kapely
ArZÉn od 16.00 h

VyVrcholenie 
Večera tisícoV želaní

 o 17.00 h
tombola

 o 17.30 h

Kapela ArZÉn
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predaj lampiónoV  
od 14.00 h 

v priestoroch oC mIrAGe

koncert kapely
ArZÉn od 16.00 h

VyVrcholenie 
Večera tisícoV želaní

 o 17.00 h
tombola

 o 17.30 h

Doteraz 
sa nám poDarilo 
vyzbierať takmer 

50.000 € 
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všEtkýM!
Z aželajte si s nami niečo a pripojíte sa k tisícom ďalším. Srdečne vás 

pozývame na Večer tisícov želaní už 15. novembra 2018.   

ˆ

Tento večer sa stal obľúbenou žilinskou 
tradíciou. Každým rokom sa na Námestí 
Andreja Hlinku pred OC MIRAGE stretá-
va stále viac ľudí. Každým rokom lámeme 
rekordy nielen v návštevnosti, ale aj v šted-
rosti. Večer tisícov želaní je benefičná ak-
cia, ktorá plní sny. Zakúpením lampiónu 
šťastia každý prispeje na dobrý účel. Do-
teraz sa nám podarilo vyzbierať takmer 
50-tisíc eur. 

Výťažok z akcie aj tento rok poputuje do 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
v žiline, kde sa zotavujú pacienti a snívajú 
svoje sny o zdraví. Vďaka vám sa im bude 
snívať ľahšie a nádej na nový začiatok ne-
bude nedosiahnuteľná. 

Ako poďakovanie za vašu štedrosť sme 
si pre vás pripravili jedinečný koncert sku-
piny Arzén. Už 15. novembra sa tešíme na 
vás a vaše želania. 

 

noVeMber 2018      |     21

lampióny Šťastia
Tradícia lampiónov šťastia je stará už 
takmer dvetisíc rokov. Pochádza z Thaj-
ska, kde ľudia verili, že keď ich vypustia 
do neba, splní sa im tajné želanie. Od-
vtedy až dodnes sú súčasťou rôznych vý-
znamných sviatkov, udalostí či festivalov. 
Tento milý zvyk sa postupne rozšíril do 
celého sveta.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Okrem 
Žiliny sa podobné podujatia konajú aj 
v Bytči, Bratislave, Prešove či Košiciach.



Detské  tanečné  vystúpenia  ~  súťaže   ~  cukrová vata  

maľovanie  na  tvár  ~  kvetinová  fotostena

moDelovanie  balónikov

Narodeniny
OC Mirage
15. 11. 2018 od 10.00 h

PROGRAM
10.00 h  ~  bábkové divadlo ,,ryba rohatá“
 SÚŤAŽE
11.00 h  ~  maskoti benjamín a aladár a ich škola tanca
 MAĽOVANIE NA TVÁR
12.00 h  ~  saša Jaša a jej balónikové zvieratká
 CUKROVÁ VATA
12:30 h  ~  bábkové divadlo ,,ryba rohatá“
 DETSKÉ TANEČNÉ VYSTÚPENIE
13.15 h  ~  saša Jaša a jej balónikové zvieratká
 FOTOSTENA 
14.30 h  ~  maskoti benjamín a aladár a ich škola tanca



OslavujtE 
s naMI!

O bchodné centrum MIRAGE má narodeniny a oslava sa bude niesť 
ako vždy v parádnom štýle.   

Na deti počas 15. novembra bude čakať 
skvelý a bohatý program. Začíname už od 
10.00 hod. Bábkové divadlo vám predsta-
ví rozprávku Ryba rohatá. Počas celého 
programu budú deťom robiť spoločnosť 
maskoti Benjamín a Aladár, ktorí majú aj 
zaujímavé tanečné kreácie. Nakoniec sa 
predstaví Saša Jaša, ktorá všetkým ukáže, 

aké čary sa dajú robiť s balónikmi. Budú na 
vás čakať aj detské tanečné vystúpenia, rôz-
ne súťaže, maľovanie na tvár, cukrová vata 
a nebude chýbať ani kvetinová fotostena, 
kde si môžete spraviť nezabudnuteľnú spo-
mienku na náš spoločný deň narodenín.

Oslavujte spolu s nami. Bude to zábava!
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ryba rohatá  alebo  toto  nie  je  ryba

V jeden pekný, slnečný deň sa mestská ro-
dinka vyberie na výlet do prírody. Po žltej 
značke až k bystrému potoku, ktorý by 
ocko rád ukázal svojmu synovi. Voľakedy 
v ňom chytával pstruhy... Keď tu zrazu zistí, 
že potôčik už nie je tým, čím býval. Už ho 
takmer niet a všade vôkol je len hŕba odpad-
kov, fliaš a igelitových sáčkov. 

A tak rodičia dostanú nápad! Rozohrajú 
pre svojho syna Jožka rozprávkový príbeh... 

O malom pstruhovi, ktorý kedysi pokoj-
ne plával v krištáľovo čistej vode, žil šťastne 
v  pstružej tôni... Až kým sa v jeho tôni – 
dome, neocitla zvláštna stvora... Ryba Ro-
hatá! A tak sa pokúsi za pomoci svojich slad-
kovodných kamarátov – žaby, raka, užovky 
a komára, vyhnať potvoru z domu von! 

Divadelná inscenácia zaoberajúca sa té-
mou znečistenia vôd tuhým i plastovým 
odpadom a následne jeho recykláciou, 
ktorú voľne na motívy ľudovej rozprávky 
Koza rohatá a jež autorsky pripravili Zoja 
Zupková a Erik Binder, prináša najmenším 
deťom nielen zábavu a vizuálny zážitok, ale 
i poučenie.
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K eď je človek v núdzi, treba mu pomôcť. Slovenská katolícka charita 
sa týmto riadi už dlhé roky.    

Výstavu s názvom Blízko pri človeku si 
budete môcť pozrieť priamo v priestoroch 
OC  MIRAGE od 16. do 25. novembra. 
Fotografie vám vyrozprávajú príbehy ľudí, 
ktorým pomáha Slovenská katolícka cha-
rita. Vďaka osobnej pomoci dokážu meniť 

zdanlivo neriešiteľné situácie, ale mení sa 
aj samotný človek, ktorý prežíva núdzu. 

Pozývame vás spoznať príbehy ľudí, 
ktoré sú zlomkom príkladov toho, ako 
konkrétna pomoc dokáže prinavrátiť dôs-
tojnosť a nastaviť sa na správny smer.

Ak vás tieto príbehy oslovia, môže-
te sa do pomoci ľuďom zapojiť aj vy. 
Všetky informácie nájdete na stránke  
www.blizkopricloveku.sk.
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16. – 25. 11. 2018
VýstaVa bUde naInŠtaloVaná na -1. podlaŽí
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vyskúšajtE 
vIEtnaMskú 

kuChynu
V  OC MIRAGE máte jedinečnú príležitosť vyskúšať exotické 

jedlá. Ngochan čaká iba na vás.    

NGOCHAN, jedna z najznámejších po-
stáv vietnamskej histórie, bola prekrásna 
princezná, ktorá si zaslúžila úctu a rešpekt 
jej ľudu. Rovnako aj my pristupujeme 
k  príprave jedál z tradičnej vietnamskej 
kuchyne. Naše jedlá sú pripravované z tých 
najkvalitnejších surovín,  sú zdravé, chutné 
a za rozumnú cenu. 

V porovnaní s novými trendmi a spät-
nou väzbou našich zákazníkov zazname-
návame rastúcu popularitu v zdravej, vyvá-

ženej a nutričnej kuchyni. Inšpirovali sme 
sa našou rodnou zemou – Vietnamom. 
Používame najkvalitnejšie prísady, ako sú 
čerstvé bylinky, ryžu, ryžové rezance, zele-
ninu a chudé mäso.

čo to znamená pre ZáKAZnÍKov?
• skvelá dostupnosť

• rozumná cena
• žiadne obmedzenie pre rodiny

• široký otvorený priestor
• široká škála jedál

Príďte vyskúšať jedlá Ngochan. Nachá-
dzame sa v bufetovej časti OC MIRAGE 
na 3. podlaží. Pozor, teraz máme aj skvelú 
akciu 2 + 1 – lacnejšie jedlo máte u nás za-
darmo. 

Ochutnať Vietnam sa teraz naozaj oplatí. 
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PREDÁVATE, PRENAJÍMATE, 
REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM? 
S Energetickým certifi kátom od SSE, a. s., 
si rýchlo a výhodne splníte svoju zákonnú povinnosť.

Zásadnú rolu pri úsporách energie zohrávajú 
budovy. Nižšie prevádzkové náklady na energiu 
zvyšujú ich hodnotu. Tepelno-technické vlast-
nosti budovy a spotrebu energie prezradí en-
ergetický certifi kát. Ten je navyše v niektorých 
prípadoch priamo povinný, a to podľa zákona čís-
lo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov. 

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahu-
je na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov 
nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlast-
níkov nehnuteľností určených na predaj alebo 
prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných 
budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády 
alebo strechy, realizovala sa nadstavba či došlo 
k výmene okien alebo dverí. 

Podľa energetickej hospodárnosti sa budova 
zaraďuje do energetických tried A (pasívny ob-
jekt) až G (mimoriadne nevyhovujúci objekt). 

Energetický certifi kát sa vydáva ku dňu začiatku 
kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii), 
pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo 
do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného 
certifi kátu. K žiadosti o stavebné povolenie sa 
zase pripája iný špecifi cký dokument – projektové 
energetické hodnotenie. 

Aj tu si treba uvedomiť riziko pokuty. Pri zaned-
baní povinností hrozia vlastníkom budov sank-
cie do 2 000 eur, v prípade podnikateľov až do 
výšky 3 000 eur. Službu Energetický certifi kát od 
Stredoslovenskej energetiky, a. s., si rýchlo a jed-
noducho objednáte na www.sse.sk/certifi kat.

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT 
OD SSE

SSE 18-032 Inz Energeticky certifikat 190x260-Mirage.indd   1 08.10.18   13:13
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
76. diel

Naši kamaráti rozbiehajú vlastnú 
hudobnú skupinu. Problém na-
stáva v momente, keď zistia, že 
im chýba spevák. Aké vystúpenie 
predvedú v OC MIRAGE na mód-
nej prehliadke? Stihnú zohnať na 
poslednú chvíľu speváka alebo 
zostane len pri nakupovaní po-
čas zľavových víkendov?
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Deti, ak máte rady masky, máte jedinečnú 
príležitosť skvele sa zabaviť. Naši animátori 
si pre vás pripravili popoludnie v maskách 
v Detskom svete. Už 3. novembra sa Det-
ský svet zmení na nepoznanie.

Privítame vás naším dračím nápojom, 
nebudú chýbať ani strašidelné súťaže, ma-
ľovanie na tvár, či tvorivé dielne. Ak si mys-
líte, že budete mať lepšiu masku ako naši 
animátori, môžete dostať aj strašidelnú od-
menu. Ale to nie je všetko! Prineste si (vy, 
mamina alebo ocko) svoju tekvicu a poďte 

s ňou súťažiť. Samozrejme, nebude chýbať 
skvelá detská diskotéka na záver.

Tešia sa na vás veľké strašidlá z Detské-
ho sveta.

P. S.: Možno príde aj Drakula!

ProGrAm: 
3. november 2018 od 17.00 h

animátori: aďka, roman, 
petra a lucia

Maľovanie na tvár: Miška 
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Prineste si lampáš, masky, „krv“, umelé zuby! 
Bude to desivé! 
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Catering: Na rodinnej oslave či firemnom večierku máme všetci 
radi milé pohostenie. Tím Reštaurácie Dubná Skala vám s radosťou 
pripraví chutné jedlá a nápoje s profesionálnym servisom priamo na 
vami určenom mieste, v rámci žilinského kraja. Kompletné cateringové 
služby navrhne a zabezpečí podľa želania aj náročného klienta. Ak si 
chcete pripraviť pohostenie s nádychom luxusu aj v domácom prostredí, 
stačí napríklad použiť na servírovanie iné podnosy, ako ste boli zvyknutí, 
kamenné a drevené dosky, zrkadlo, sklenenú vázu, kvetináč alebo 
moderné zaváraninové poháre.
 
Tip šéfkuchára: Nakrájané pečivo na jednohubky najskôr krátko 
nasucho opečte, stačí z jednej strany a nechajte vychladnúť. Potom 
natrite alebo ozdobte práve túto opečenú stranu, chuťovky tak zostanú 
dlhšie svieže.

predajňu coincasa 
nájdete na 1. podlaží oc miraGe.

MEnu

dashaŽ karI

postUp
Kuracie prsia nakrájame na kúsky a tiež aj cibuľu. Do hrnca si dáme 
nakrájané mäso s cibuľou a troškou oleja a spolu orestujeme. Pridáme 
soľ, biele korenie a všetko spolu podusíme cca 25 minút. Pridáme kari 
korenie a necháme ešte na miernom ohni podusiť. Premyjeme si ryžu 
v studenej vode a necháme odkvapkať. Do hrnca dáme arabské maslo, 
pridáme soľ, zalejeme 1 l vody. Pomaly varíme 20 minút na malom 
ohni. Na tanier si dáme tri kopčeky ryže, pridáme zmes mäsa s cibuľou, 
posypeme petržlenovou vňaťou.

InGredIencIe
Kuracie prsia (1 000 g), ryža basmati  (600 g), cibuľa (1 000 g), 
soľ (0,20 g), biele korenie (0,05 g), kari korenie (0,15 g), arabské 
maslo (0,20 g), olej.



Kam zájsť počas sychravého počasia? No 
predsa do múzeí. Pozrite si, aké zaujíma-
vosti ukrýva Liptov. 

Ak počasie dovolí, stíhate príjemnú turisti-
ku. Nenáročný cieľ na nedeľnú vychádzku sa 
nachádza pri obci Lubina. 

kaM za krÁsaMI v OkOlí MIraGE
trenčIanskY krajŽIlInský kraj

n árodopisné múzeum bolo zriadené 15. júna 1955 ešte ako 
Okresné vlastivedné múzeum hornoliptovského ľudu. 
Na Národopisné múzeum Liptova bolo premenované až 

v roku 1960, keď bola rozšírená aj jeho zberná oblasť na územie celé-
ho Liptova. Od roku 1974 je organizačne pričlenené k Liptovskému 
múzeu v Ružomberku. Od roku 2004 je novým sídlom Národopis-
ného múzea historická budova Soľného úradu.

Múzeum nájdete v Liptovskom Hrádku. Má niekoľko expozícií: 

Historická soľná cesta – pozostáva z výtvarných diel a textového 
materiálu. Približuje dejiny obchodu so soľou a cesty, ktorými táto 
vzácna surovina do Liptovského Hrádku prichádzala. 

Modrotlač v Liptove – dejiny modrotlačiarstva ako cechového 
remesla v Liptove, prezentácia ľudového odevu a bytového textilu 
z modrotlače, výstava modrotlačových foriem. Rekonštrukcia dielne 
posledného majstra Daniela Žišku z Hýb.

Galéria paličkovanej čipky – liptovská paličkovaná čipka, cha-
rakteristické vzory čepcových čipiek, čipka používaná v ľudovom 
odeve a bytovom textile. Prezentácia projektu Čipkárska cesta.

Úrad prefekta Likavsko – Hrádockého komorského panstva  
– expozícia dobového nábytku s bohatou zbierkou poľovníckych 
trofejí približuje obdobie konca 18. a začiatku 19. storočia, keď bola 
budova Soľného úradu sídlom prefekta. 

Expozícia ovčiarstva – špecializovaná expozícia pastierskej 
kultúry je vybudovaná v podkroví historického objektu. Okrem 
drevených salašných stavieb a úžitkových predmetov na spracova-
nie ovčieho mlieka sú tu odevy a charakteristické odevné doplnky 
ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska. 

O krúhly zalesnený vrch menom Roh patrí do pohoria Biele 
Karpaty. Na jeho vrchole sa otvára široká čistina s monumen-
tálnym pamätníkom Slovenského národného povstania. 

Z  vrcholu sú ďaleké výhľady na kopanice v Myjavskej pahorkatine, 
zrúcaniny hradov Čachtice a Branč a na masív Veľkej Javoriny.

Monumentálny pamätník SNP, ktorý nájdete na vrchole, je dielom 
architekta Jána Svetlíka a akademického sochára Rudolfa Uhra. Je 
miestom odpočinku 45 partizánov, ktorí padli v okolí. V severnej časti 
sa týči dynamická socha bojovníka. Po oboch stranách areálu je 7 ka-
menných kvádrov s menami obcí a osád zapojených do odboja pod 
Javorinou. Každoročne v auguste sa tu konajú spomienkové slávnosti.

Ak sa vyberiete na Roh peši, odporúčame trasu z obce Lubina. Je 
tam jednoduchý a naozaj nenáročný prístup. V obci môžete obdivovať 
krásny evanjelický kostol, rodný dom Samuela Štúra alebo rodný dom 
Miloša Uhra.  Prípadne, ak máte viac času, skúste ako východiskový 
bod obec Stará Turá. Keď už budete v tejto obci, rozhodne nevyne-
chajte mestské múzeum. 

Ak sa však venujete jazdeniu, máme pre vás dobrý tip: v roku 2003 
bol pod vrchom Roh vybudovaný značený Bielokarpatský jazdecký 
chodník, ktorý vedie až na vrchol Veľkej Javoriny a je otvorený celo-
ročne. V jazdeckom areáli je možnosť ustajnenia koní a ubytovania 
jazdcov.
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Národopisné múzeum 
Liptovský Hrádok

Pamätník SNP na vrchu Roh

predajňu coincasa 
nájdete na 1. podlaží oc miraGe.



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Deti rastú ako z vody každým rokom. Oblečenie aj 
obuv pre ne nájdete napríklad v predajni OVS Kids 
na 2. podlaží OC MIRAGE. Nákupom tejto talianskej 
módnej značky ušetríte a zároveň doprajete svojim 
deťom prvotriednu kvalitu.  

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Doprajte si oddych. Vonku sa už nikomu potulovať 
nechce a  rozhodne nie vám. V OC MIRAGE môžete 
stráviť príjemné popoludnie. Dajte si kávičku na našich 
vykurovaných terasách, pohodlne si nakúpte, čo 
potrebujete a na záver zájdite do kina. Všetko máme pod 
jednou strechou. 

CO vÁs tEntO MEsIaC 
CakÁ v OC MIraGE

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Zišla by sa vám obnova šatníka. Už sa na to odhodlá-
vate dlhší čas, ale nejako sa vám do toho nechce. Tráviť 
čas v obchodoch nie je pre vás to pravé. Zájdite však do 
predajne Gate. Určite dobre nakúpite, ušetríte a budete 
spokojní. 

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Obľúbené heslo „Zima sa blíži“ má pre vás celkom iný 
význam. Tešíte sa na ňu a pritom nie ste typ na lyžova-
nie a zimné športy. Máte však radi zimnú módu, ktorá 
je teplá a rôznorodá. Zastavte sa v novembri v predajni 
Reserved a pripravte sa na blížiacu zimu. 

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Jeseň vás tento rok poriadne vytrápila. Nachladnutie ste 
prežili, ale pozor, chrípková sezóna sa ešte neskončila! Treba 
si dopriať poriadnu dávku zdravých a čerstvých vitamínov. 
Ten správny kokteil na vás čaká v UGO Freshbar. 

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Patríte k organizovaným ľuďom. Všetko máte dopodrobna 
zapísané, nikdy nemeškáte s termínmi ani na schôdzky. Už 
sa však blíži nový rok a vy už máte nejaké udalosti napláno-
vané aj ďalej. Zájdite si po nový diár do papiernictva ŠEVT.     

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

V novembri vás čaká dôležitá uda-
losť – stužková vášho dieťaťa. Chcete 
vyzerať dobre a cítiť sa maximálne 
pohodlne. Nakúpte v predajniach 
Matmazel na 2. podlaží a Adam na 
-1. podlaží a na stužkovej budete isto 
najštýlovejšími rodičmi. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Zaujímate sa o politiku a veľmi sa vám nepáči, ako sa u nás 
dokážu veci ututlať. Informácie a skúsenosti však čerpáte 
viac z kníh než televízie. V kníhkupectve Martinus nájdete 
takýchto kníh naozaj veľa. A navyše, koncom novembra mô-
žete prísť na besedu o knihe Sviňa.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Máte radi kombináciu pekného štýlu a dobrej kvality. 
Rozhodne ste typ človeka, ktorý sa nenecháva strhávať 
módnymi výstrelkami, ale nakupujete skôr nadčaso-
vú módu. Taká je predajňa obuvi Baťa – krásne, štýlové 
a nadčasové topánky a doplnky.  

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Ste zodpovedný rodič, ktorý svojim deťom dopraje vša-
kovaké rozptýlenie. Máte radi, keď vám doma s nadšením 
rozprávajú o svojich zážitkoch. Doprajte im ohromnú no-
vembrovú Halloween párty v Detskom svete. Určite na ňu 
budú dlho spomínať. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Jesenná výzdoba vášho domova 
jednoducho musí byť. Radi svoje 
bývanie meníte s ročnými obdobia-
mi. Pomaly sa však blíži zima a aj 
Vianoce. Nakupujte pre svoj domov 
už teraz v  predajni COINCASA 
a  v  decembri budete mať viac času 
na oddych. 

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Potrpíte si na svoju domácnosť. Musí vždy vyzerať ako 
z  katalógu. A zvlášť máte v obľube svoju kuchyňu. Aj ju 
dostatočne využívate, máte radi varenie, je to váš svet. Naj-
lepšie ju vybavíte vďaka obchodu Banquet na -3. podlaží 
OC MIRAGE. 
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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. 

Správne znenie minulej tajničky: „...OC MIRAGE plné prekvapení a zliav.“
Výhercovia: Mulica Milan, Legerský Igor. Výhercom srdečne blahoželáme!

nájdite 10 rOzdIElOv na obrázkoch

OC MIRAGE sa opäť stalo dejiskom výbornej FASHION SHOW viacerých módnych značiek.
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PrOGraM  nOvEMbEr 

Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk

 
ki

NO

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
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 Mladí ZabIJacI
OD 22. 11. 2018    

USA
thriller, akčná komédia
titulky

 creed 2
OD 22. 11. 2018    

USA
dráma, športový
titulky

 robIn hood
OD 29. 11. 2018    

USA
akčný, dobrodružný
titulky

 balón
OD 15. 11. 2018      

GER
dráma
dabing

 GrInch
OD 8. 11. 2018      

USA
animovaný, komédia
dabing

 ÚsMeVY 
sMUtných 
MUŽoV  
OD 22. 11. 2018     

CZE
dráma, komédia
originálny zvuk

 MIMI a líZa: 
Záhada 

VIanočného sVetla 
OD 22. 11. 2018    

SVK
animovaný
originálny zvuk

 FantastIcké 
ZVerY: GrIndel-

waldoVe ZločInY

OD 15. 11. 2018    
USA
fantasy
titulky

 lUskáčIk 
a ŠtYrI 
kráľoVstVá
OD 1. 11. 2018    

USA
animovaný
dabing

 ten, kto 
Ťa MIloVal 

OD 8. 11. 2018   
CZE
komédia
originálny zvuk

 čertoVské 
pero  
OD 29. 11. 2018 
CZE
rozprávka
originálny zvuk

 hUnter kIller: 
neVIdIteľný ZabIJak 

OD 8. 11. 2018  
USA
vojenský thriller
titulky

 boheMIan
rhapsodY
OD 1. 11. 2018  
USA
životopisný
titulky

 dIeVča 
V paVÚčeJ sIetI
OD 8. 11. 2018   
USA
krimi, thriller
titulky

3D 3D

3D



GER
dráma
dabing

lUskáčIk 
a ŠtYrI 
kráľoVstVá
OD 1. 11. 2018    

USA
animovaný
dabing

čertoVské 
pero  
OD 29. 11. 2018 
CZE
rozprávka
originálny zvuk




