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Milí návštevníci
OC MIRAGE!

Príhovor

S

me o rok starší, určite
aj skúsenejší a bohatší
o množstvo zážitkov,
pri ktorých ste boli
s nami. Naše narodeniny oslavujeme vo veľkom štýle, skvelým
koncertom a programom. Už
15. novembra ožije Námestie
Andreja Hlinku skvelou hudbou
a najmä vašou prítomnosťou.
Večer tisícov želaní každým rokom 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 pacientom vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline?
V tento deň sme nezabudli ani
na našich najmenších, na ktorých
čaká celodenný program s Bábkovým 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 čakajú 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 mesiacov sa naším obchodným centrom rozozvučia tóny zo skutočne
profesionálnych nástrojov. Spoločnosti Melody a YAMAHA vám
predstavia to najlepšie na trhu.
Tešíme sa na vás!

„Robím to,
čo ma baví.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

november

rinášame vám jedinečný rozhovor s talentovanou speváčkou
a víťazkou Superstar Emmou Drobnou, ktorá vystúpila na Módnej
show v OC MIRAGE.
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ZAUJALO NÁS

prezili
sme spolu
Krásne ženy
s Dermacolom

L

íčiace akcie tejto
značky drogérie
sú nesmierne
populárne.
Obľúbila si ich nejedna
žena. Spoločnosť Dermacol
sa z predajne presúva medzi
návštevníkov OC MIRAGE. Akcia však nikdy nie je
iba o trendoch v líčení.
V októbri na ňu
zavítali

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

Najväčšia módna
show v Žiline

A

ko 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 predstavili modelky a modeli
v jesenných
a zimných
tren-
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doch na tento rok. Jednotlivé
predajne OC MIRAGE
priniesli tie najlepšie módne
kombinácie. Program
spestrili tanečné vystúpenia
detskej skupiny Lentilky.
Hudobným hosťom jesennej prehliadky bola speváčka
Emma Drobná, ktorá celú
show nabíjala neskutočnou energiou.

OC
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.

Nádvorie bytčianskeho zámku.

ĎALŠIE

ATRAKTÍVNE CENY OD SPOLOČNOSTÍ:

1. CENA:
LED TELEVÍZOR
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|

25

Móda
26/2017T

26/2017T

detská móda

26/2017T

26/2017T
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ROzHOVOR

Emma
Drobná
„Robím to, čo ma baví.“

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

november 2018
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ROzHOVOR

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 skúsia. Najmä, ak ich spev baví a naozaj pre
hudbu žijú. Nemajú čo stratiť. Môžu iba
získať. Minimálne veľmi cennú skúsenosť.

Rok ste žili v Dánsku, dva roky v Londýne. Dajú sa tieto krajiny porovnať?
Na Dánsku sa mi napríklad páčilo, že väčšina 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.

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

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

Keby ste nevyhrali SuperStar, kam by sa
asi uberala vaša cesta?
Myslím, že by som veľa cestovala a potajomky by som spievala svojim kamarátom...

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 kariérneho cieľa.

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

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

Máte medzi svojimi piesňami aj favorita?
To je veľmi ťažká otázka, respektíve nie je
jednoduché na ňu odpovedať jednoznač10

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 piesňou nového slovenského filmu Dôverný
nepriateľ o inteligentnom dome, ktorý sa
majiteľom vymkne spod kontroly.

|

Speváci majú často veľmi nabitý rozvrh.
Ako využívate chvíľky pokoja?
Väčšinou doma - upratujem to, čo sa počas toho nabitého rozvrhu nakopilo na
pár metroch štvorcových v mojom byte
(smiech).

november 2018
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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

VÁM PRINÁŠA

12.12. 2018

TIPSPORT ARÉNA ŽILINA
o 19:00 hod.

Špeciálny hosť:

Sagvan Toﬁ
logotyp

rg o s

Info a predaj vstupeniek:

O

www.mejdanroku.sk 0948 381 146

rt P r o d u c t io n

bw

CMYK
0/0/0/100
80/60/0/20

RIMAC
TM

invert

V TA LI A N S K YC H
PA R F U M É R I ÁC H *

3
6
5

7

1
4

Kolekcia inšpirovaná talianskymi mestami, ktoré patria k najslávnejším na svete, a ktoré symbolizujú dokonalosť v móde, dizajne, krajčírstve,
kinematograi, umení a tradíciách.
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. 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

* Údaje agentúry NPD za rok 2017 a prvú polovicu roku 2018 – predaj selektívnych značiek
podľa objemu a hodnoty v prestížnych parfumériách.
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Predajňu CARPISA
nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.

24/2017T

Program

novembrový program

Narodeniny
OC Mirage

15. 11. od 10.00 h P
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

ozývame vás osláviť s nami výnimočný
deň Obchodného centra MIRAGE. Naše
8. narodeniny bude sprevádzať zábavný
program v priestoroch OC MIRAGE, počas ktorého si každý nájde to svoje. Deti sa môžu tešiť na
predstavenie Bábkového divadla „Ryba rohatá“,
maľovanie na tvár, súťaže, cukrovú vatu, detské tanečné vystúpenia, fotostenu a mnoho ďalšieho.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 10.00
do 15.30 h.

BLÍZKO PRI ČLOVEKU
16. – 25. 11.
P
ozývame vás na výstavu fotografií, ktorá sprítomňuje príbehy ľudí, ktorým pomáha Slovenská katolícka charita.
Výstavu si môžete pozrieť na -1. podlaží OC MIRAGE.

18 |

m podujatí v oc mirage

Večer tisícov
želaní Martinus

15. 11.
T

od 16.00 h

ešiť sa môžete na koncert legendárnej skupiny Arzén na Hlinkovom námestí pri Obchodnom centre MIRAGE.
Podujatie začína o 16.00 h.
Predaj lampiónov

od 14.00 h

vyvrcholenie
Večera tisícov želaní

v priestoroch OC MIRAGE
KoncerT KAPELY

ARZÉN od 16.00 h

o 17.00 h
TOMBOLA

o 17.30 h

Kozmo a jeho
dobrodružstvá

P

ozývame 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 deťmi rozprávať o témach ako je ponižovanie, agresivita
či odmietanie detí, ktoré sú iné.

Beseda s Arpádom
Soltészom

P
ov
Kúpou lampión
te
je
pe
is
šťastia pr

FNsP Žilina

Kapela ARZÉN

Svet hudby
s YAMAHA a MELODY

8. 11.

29. 11.

ozývame vás na zaujímavú besedu s novinárom 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.
Besedy budú v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

Tvorivé
dielne

Vždy
v sobo
o 15.0 tu
0h

30. 11. – 2. 12. M
P
ríďte objaviť svoj talent pre hudbu, poradiť sa s odborným personálom a vyskúšať si nástroje YAMAHA.
Napr. digitálne piáno, gitary či elektronické bicie.
Podujatie bude na -1. podlaží OC MIRAGE.

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

3. 11. | 10. 11. | 24. 11.
november 2018
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Predaj lampiónov

od 14.00 h

v priestoroch OC MIRAGE
KoncerT KAPELY

ARZÉN od 16.00 h
Doteraz
sa nám podarilo
vyzbierať takmer

50.000 €

20 |

vyvrcholenie
Večera tisícov želaní

o 17.00 h
TOMBOLA

o 17.30 h

ˆ

Z

zaujalo nás

SplNme sny
všetkým!
aželajte si s nami niečo a pripojíte sa k tisícom ďalším. Srdečne vás
pozývame na Večer tisícov želaní už 15. novembra 2018.

Tento večer sa stal obľúbenou žilinskou
tradíciou. Každým rokom sa na Námestí
Andreja Hlinku pred OC MIRAGE stretáva stále viac ľudí. Každým rokom lámeme
rekordy nielen v návštevnosti, ale aj v štedrosti. Večer tisícov želaní je benefičná akcia, ktorá plní sny. Zakúpením lampiónu
šťastia každý prispeje na dobrý účel. Doteraz 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 nebude nedosiahnuteľná.
Ako poďakovanie za vašu štedrosť sme
si pre vás pripravili jedinečný koncert skupiny Arzén. Už 15. novembra sa tešíme na
vás a vaše želania.

LAMPIÓNY ŠŤASTIA
Tradícia lampiónov šťastia je stará už
takmer dvetisíc rokov. Pochádza z Thajska, kde ľudia verili, že keď ich vypustia
do neba, splní sa im tajné želanie. Odvtedy až dodnes sú súčasťou rôznych významných 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.

november 2018
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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

O

zaujalo nás

Oslavujte
s nami!
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 predstaví 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, rôzne súťaže, maľovanie na tvár, cukrová vata
a nebude chýbať ani kvetinová fotostena,
kde si môžete spraviť nezabudnuteľnú spomienku na náš spoločný deň narodenín.
Oslavujte spolu s nami. Bude to zábava!

j e ryb a
ie
n
o
t
o
T
tá a l e b o
Ryb a R o h a
V jeden pekný, slnečný deň sa mestská rodinka 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 odpadkov, fliaš a igelitových sáčkov.

A tak rodičia dostanú nápad! Rozohrajú
pre svojho syna Jožka rozprávkový príbeh...
O malom pstruhovi, ktorý kedysi pokojne plával v krištáľovo čistej vode, žil šťastne
v pstružej tôni... Až kým sa v jeho tôni –
dome, neocitla zvláštna stvora... Ryba Rohatá! A tak sa pokúsi za pomoci svojich sladkovodných kamarátov – žaby, raka, užovky
a komára, vyhnať potvoru z domu von!

Divadelná inscenácia zaoberajúca sa témou 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.

november 2018
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zaujalo nás

16. – 25. 11. 2018
výstava bude nainŠtalovaná na -1. podlaží

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 charita. 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 dôstojnosť a nastaviť sa na správny smer.

Ak vás tieto príbehy oslovia, môžete sa do pomoci ľuďom zapojiť aj vy.
Všetky informácie nájdete na stránke
www.blizkopricloveku.sk.

november 2018
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domácnosť
Zaujlo nás

Vyskúšajte
vietnamskú
kuchynu
ˆ

V

OC MIRAGE máte jedinečnú príležitosť vyskúšať exotické
jedlá. Ngochan čaká iba na vás.

NGOCHAN, jedna z najznámejších postáv 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 spätnou väzbou našich zákazníkov zaznamenávame rastúcu popularitu v zdravej, vyvá-
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ženej a nutričnej kuchyni. Inšpirovali sme
sa našou rodnou zemou – Vietnamom.
Používame najkvalitnejšie prísady, ako sú
čerstvé bylinky, ryžu, ryžové rezance, zeleninu 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. Nachádzame sa v bufetovej časti OC MIRAGE
na 3. podlaží. Pozor, teraz máme aj skvelú
akciu 2 + 1 – lacnejšie jedlo máte u nás zadarmo.
Ochutnať Vietnam sa teraz naozaj oplatí.

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT
OD SSE

PREDÁVATE, PRENAJÍMATE,
REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM?
S Energetickým certiﬁkátom 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 vlastnosti budovy a spotrebu energie prezradí energetický certiﬁkát. Ten je navyše v niektorých
prípadoch priamo povinný, a to podľa zákona číslo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov.
Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov
nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlastníkov 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 objekt) až G (mimoriadne nevyhovujúci objekt).
Energetický certiﬁkát 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
certiﬁkátu. K žiadosti o stavebné povolenie sa
zase pripája iný špeciﬁcký dokument – projektové
energetické hodnotenie.
Aj tu si treba uvedomiť riziko pokuty. Pri zanedbaní povinností hrozia vlastníkom budov sankcie do 2 000 eur, v prípade podnikateľov až do
výšky 3 000 eur. Službu Energetický certiﬁkát od
Stredoslovenskej energetiky, a. s., si rýchlo a jednoducho objednáte na www.sse.sk/certiﬁkat.
november 2017
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maráti
a jej ka

76. diel

Naši kamaráti rozbiehajú vlastnú
hudobnú skupinu. Problém nastáva v momente, keď zistia, že
im chýba spevák. Aké vystúpenie
predvedú v OC MIRAGE na módnej prehliadke? Stihnú zohnať na
poslednú chvíľu speváka alebo
zostane len pri nakupovaní počas zľavových víkendov?

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
28 |

DETSký svet

P

rineste si lampáš, masky, „krv“, umelé zuby!
Bude to desivé!

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 Detský svet zmení na nepoznanie.
Privítame vás naším dračím nápojom,
nebudú chýbať ani strašidelné súťaže, maľovanie na tvár, či tvorivé dielne. Ak si myslíte, že budete mať lepšiu masku ako naši
animátori, môžete dostať aj strašidelnú odmenu. 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 Detského 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

november 2018
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recepty

MENU

Lososová terinka

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.

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.

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.

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.

25/2017T

27/2017T

Predajňu COINCASA
nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Národopisné múzeum
Liptovský Hrádok

Pamätník SNP na vrchu Roh

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

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 celého Liptova. Od roku 1974 je organizačne pričlenené k Liptovskému
múzeu v Ružomberku. Od roku 2004 je novým sídlom Národopisného 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, charakteristické 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 spracovanie ovčieho mlieka sú tu odevy a charakteristické odevné doplnky
ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska.

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

O

krúhly zalesnený vrch menom Roh patrí do pohoria Biele
Karpaty. Na jeho vrchole sa otvára široká čistina s monumentálnym 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 kamenných 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 nevynechajte 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 celoročne. V jazdeckom areáli je možnosť ustajnenia koní a ubytovania
jazdcov.

november 2018

| 25

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

V novembri vás čaká dôležitá udalosť – 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.

Horoskop
� vás tento mesiac
Co
�
Caká
v OC Mirage

?

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Jesenná výzdoba vášho domova
jednoducho musí byť. Radi svoje
bývanie meníte s ročnými obdobiami. 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.)

Zišla by sa vám obnova šatníka. Už sa na to odhodlávate 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.

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. Najlepšie ju vybavíte vďaka obchodu Banquet na -3. podlaží
OC MIRAGE.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Obľúbené heslo „Zima sa blíži“ má pre vás celkom iný
význam. Tešíte sa na ňu a pritom nie ste typ na lyžovanie 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.

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.

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

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 môžete prísť na besedu o knihe Sviňa.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

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.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Ste zodpovedný rodič, ktorý svojim deťom dopraje všakovaké rozptýlenie. Máte radi, keď vám doma s nadšením
rozprávajú o svojich zážitkoch. Doprajte im ohromnú novembrovú Halloween párty v Detskom svete. Určite na ňu
budú dlho spomínať.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

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.

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 naplánované aj ďalej. Zájdite si po nový diár do papiernictva ŠEVT.

�
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.

Od otvorenia ...

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

Pomôcky:
em, Lott,
ogivál

kto nemá
vlastnú
pôdu

1.

99 (rím.)

2.

seknutie

drevo,
po
francúzsky

intuitívne
vytušil

ajhľa,
po latinsky

sťažnosť
štvorček
(typ.)

EČV okr.
Zlaté
Moravce

zips,
po česky

starogrécky
boh
lásky

zelenina

holmium

slovko
súhlasu

domáce
meno
Doroty

3.

odborný
pracovník
v laboratóriu

historický
vrch v ČR

poškoď,
znič

vyšíval
malý
hlodavec

láska, po
esperantsky

popolavo

kábel (čes.)
nikto

lawrencium

okrasný
vták

colný
poplatok

manipulovanie

gotický
lomený
oblúk

jedovatá
bylina

obec
v okrese
Rožňava

anglická
speváčka
a herečka

Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

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

Program november

Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

3D

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.

Bohemian
Rhapsody
od 1. 11. 2018

Nájdete nás aj na Facebooku:
Multikino Ster Century Cinemas Žilina

USA
životopisný
titulky

3D

DIEVČA
V PAVúČEJ SIETI

Hunter Killer:

GRINCH

Neviditeľný zabijak

od 8. 11. 2018

od 8. 11. 2018

od 8. 11. 2018

USA
animovaný, komédia
dabing

USA
krimi, thriller
titulky

Mimi a Líza:

Mladí zabijAci

záhada

od 22. 11. 2018

vianočného svetla

USA
thriller, akčná komédia od 22. 11. 2018
titulky
CZE
dráma, komédia
originálny zvuk

od 22. 11. 2018

SVK
animovaný
originálny zvuk
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USA
vojenský thriller
titulky

Úsmevy
smutných
mužov

Luskáčik
a štyri
kráľovstvá
od 1. 11. 2018

USA
animovaný
dabing

3D

Ten, kto
Ťa miloval

Fantastické
zvery: Grindel-

od 8. 11. 2018

waldove zločiny

CZE
komédia
originálny zvuk

od 15. 11. 2018

USA
fantasy
titulky

CREED 2

ROBIN HOOD

od 22. 11. 2018

od 29. 11. 2018

USA
dráma, športový
titulky

USA
akčný, dobrodružný
titulky

Balón
od 15. 11. 2018

GER
dráma
dabing

Čertovské
pero
od 29. 11. 2018

CZE
rozprávka
originálny zvuk

