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Skrášlite si domov
V predajni COINCASA, ktorá sa nachádza v OC MIRAGE na
1. podlaží, nájdete pre svoj štýlový domov všetko. Či už
chcete dodať lesk vašej obývačke, kuchyni alebo kúpeľni...
Veď príjemný domov je základom vášho šťastia. Neváhajte
a vstúpte do predajne COINCASA.

Obliečky na paplóny
rôzne veľkosti / od 29,95 €
Dekoratívne vankúše
rôzne druhy / od 12,45 €

Závesy / rôzne veľkosti / od 12,45 €
Uteráky / rôzne veľkosti / od 3,95 €
Obliečky na vankúš / 12,45 €
Šálka na čaj / 4,74 €

Poháre / 2,94 €
Šálky / 3,54 €
Obrusy / rôzne veľkosti / od 12,95 €
Vázy / rôzne veľkosti / od 2,94 €

Obrusy / rôzne veľkosti / od 12,95 €
Obedové súpravy / od 39,95 €
Set príborov / 26,94 €
Set pohárov / rôzne druhy / od 4,45 €
14/2018T
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Horám zdar!

X. / 2019 /2
1338-2896
8 000 kusov

Príďte sa pozrieť
na nevšednú
výstavu
venovanú
horolezectvu
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F

ebruár sa nesie
v znamení lásky,
ktorá roztopí aj mínusové teploty. Je
veľa možných spôsobov, ako ho
stráviť. Môžete zájsť napríklad
k nám do OC MIRAGE. Valentína totiž oslavujeme aj my. V rámci programu si užijete veľa zábavy
a odídete aj s jedinečnou spomienkou. Okrem toho môžete
s partnerom či partnerkou stráviť
príjemný čas v našich kaviarňach,
reštauráciách alebo v cukrárni.
Alebo ste skôr zážitkový typ?
V tom prípade odporúčame 5D
kino, klasické kino s množstvom
skvelých filmov alebo zábavu pri
bowlingu. Ak chcete svoju lásku
prekvapiť aj darčekom, v OC MIRAGE nájdete hneď niekoľko
inšpirácií. Z našej širokej ponuky si môžete vybrať kvety, bonboniéry, šperky, knihu alebo aj valentínsky balíček z predajne
Dermacol.
Valentínsky budú ladené aj tvorivé dielne s Adelou a deti
budú môcť obdarovať svojich rodičov, ktorí budú mať krásnu
spomienku.
Aj keď neuznávate valentínske oslavy, môže byť 14.február
pre vás výnimočný. V kníhkupectve Martinus vám šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy predstaví knihu Umlčaní,
ktorá je o zavraždenom mladom páre Jánovi Kuciakovi a jeho
snúbenici.
Slovensko ponúka množstvo krásnych zákutí. A výhľad naň
z najvyššieho štítu sa naozaj oplatí. Horolezectvo na Slovensku
má dlhú tradíciu. Počas výstavy Horám zdar! si budete môcť
pozrieť všetky staré pomôcky na lezenie. Viac o výstave sa dozviete aj na stránkach nášho časopisu.

„Každé predstavenie
je zážitkom.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Február

rinášame vám zaujímavý rozhovor s riaditeľom Bábkového divadla
Žilina, ktorý nám priblížil, ako to funguje v divadle a čo ich čaká
tento rok.

Valentín
19
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Technika
kedysi dávno

en málokto vie, že
počiatky výpočtovej techniky sa
písali v našom meste.
Žilina sa aj vďaka univerzite môže pýšiť tým,
že vychováva technickú
generáciu. Tá prvá sa
vo Výskumnom ústave
výpočtovej techniky
v Žiline (VÚVT
Žilina) postarala
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|

o to, že vývoj počítačov sa
u nás značne urýchlil. Presvedčiť ste sa o tom mohli
počas výstavy venovanej
práve týmto pokrokom,
bez ktorých by ste teraz
asi nedržali v ruke smartfón. Náš ústav vyvíjal
techniku, ktorá sa vtedy
vyrovnala aj západným
pokrokom.

sme spolu
A

Soboty
plné zábavy

ká by to bola za
sobota bez tvorivých dielní a tým
pádom aj bez zábavy?
Ako už býva zvykom, každú sobotu sa deti stretávajú
v OC MIRAGE, aby dali
voľný priechod svojej tvorivosti. Fantázii sa tu medze
veru nekladú. Počas
Tvorivých dielní
s Adelou sa

zabavia a vyrobia vždy niečo špeciálne. Každá sobota
má inú tému, preto sa deti
rozhodne nenudia a vždy
si vyskúšajú niečo nové. Ak
vás činnosť Tvorivých dielní zaujala, čakáme práve na
vás počas každej soboty.
Vezmite si so sebou dobrú
náladu a veľa fantázie.

Február 2019
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Móda

PREDAJNE OVS SA NACHÁDZAJÚ
NA 1. a 2. PODLAŽÍ OC MIRAGE

SHOPONLINE OVSFASHION.COM

15/2018T
26/2017T

detská móda

26/2017T

15/2018T
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ROzHOVOR

Peter
ˇ
Tabacek
„Každé predstavenie
je zážitkom.“
S riaditeľom Bábkového divadla Žilina sme sa
rozprávali na prelome kalendárnych rokov. Vtedy je ale divadelná sezóna v plnom prúde. Pozreli
sme sa preto na to, čo nás tento rok ešte čaká, aká
bude Bábková Žilina 2019, ale aj iné zážitky, ktoré čakajú deti v tomto roku.

február 2019
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ROzHOVOR

Aký bol rok 2018 v Bábkovom divadle?
Okrem pravidelných predstavení či už pre
školy a pre verejnosť, pokračujeme v obnovenej tradícií známych a divácky obľúbených
formátov BDŽ – Večerné stredy pre dospelých, Sobota s rozprávkou a nedeľné predstavenia pre širokú verejnosť. Absolvovali sme
okolo 20 zájazdov či už na Slovensku, v Česku, alebo inde v zahraničí. V priestoroch podkrovia Rosenfeldovovho paláca sme v spolupráci s mestom a autorským citom Juraja
Poliaka a Petra Moravčíka otvorili výstavu
bábok. Výstava mapuje históriu nášho bábkového divadla, deti sa môžu dozvedieť ako sa
kedysi bábkové divadlo hrávalo, ako sa tvorí
inscenácia, aké druhy bábok poznáme, môžu
si s nimi zahrať divadielko... Vrelo odporúčam
deťom, rodičom a školám v rámci edukatívneho procesu. Do hereckého súboru nám
pribudli dve mladé herečky Júliana Hamranová a Mária Ševčíková, ktoré tento rok
absolvujú VŠMU v Bratislave prácou v našom divadle. Z investičných aktivít divadla by
som spomenul novú strechu na areáli dielní
a pre verejnosť atraktívnejšiu revitalizáciu
dvora/záhrady za divadlom. V lete a na jeseň
minulého roka sme sa pustili do revitalizácie
nášho priestoru za divadlom. Vznikol tam
nový, krajší otvorený dvor, záhrada, parčík
– s možnosťou sezónneho využitia pre deti
i dospelých. Revitalizáciou priestoru vzni10

|

kol areál pre oddychové, výchovné, kultúrne
a iné súvisiace aktivity. Otvorený a verejnosti prístupný bude po kolaudácii na jar tohto
roku. Slávnostne ho otvoríme a uvedieme do
prevádzky, keď sa zazelená a rozkvitne v máji
v rámci festivalu Bábková Žilina 2019.
Aké nové premiéry ste hrali minulý rok?
Zrealizovali sme tri premiéry: Trafená hus
– o húske, ktorá je nešťastná a preto chce
skončiť so životom a chce sa nechať zožrať, no
nik ju nechce (réžia Šimon Spišák, text Marta
Gusniowska, preklad Marián Pecko), Tuláčik a Klára – príbeh o psíkovi Tuláčikovi,
Kláre a ich priateľstve, hľadaní domova a čarovnom svete okolo nás (inscenácia je na motívy kritikou vysoko ocenenj knižnej predlohy Tuláčik a Klára od slovenského spisovateľa
Erika Jakuba Grocha, v réžii významného poľského bábkara Adama Walneho) a Vianočka
Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová – príbeh
o Vianociach, o starenke a starčekovi, Vianočkovi Udatnom, dvanástich zbojníkoch,
anjeloch, sliepke Ružene, princeznej Fujare,
zázračnom krajčírovi, svätom Petrovi, čertovi,
Dobšinskom, medveďovi Mňau a ešte viacerých iných postavičkách (z pera Žilinčana Juraja Raýmana a v réžii Šimona Spišáka).
Čo vás ešte čaká v tejto divadelnej sezóne?
Do konca sezóny budeme mať ešte dve premiéry: Momo a stratený čas v réžii Julky

Rázusovej a Krotitelia duchov v réžii Gejzu
Dezorza. A samozrejme čaká nás ešte Festival
Bábková Žilina.
Bábková Žilina bude tento rok ale iná...
Nakoľko sme pociťovali deficit konfrontácie
profesionálnej slovenskej bábkarskej tvorby,
rozhodli sme sa po vzájomnej konzultácii
s ostatnými bábkovými divadlami na Slovensku usporadúvať festival slovenských profesionálnych bábkových divadiel – „Bábková
Žilina“, aj za účasti agentúrnych bábkarských
súborov a katedry bábkarskej tvorby divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. Zhodli sme
sa, že na Slovensku síce existuje festival Bábkarská Bystrica, ktorý začal s touto ideou, ale
v súčasnosti sa jeho štatút zmenil na medzinárodný a slovenskému bábkovému divadlu
sa na ňom neponúka možnosť konfrontovať
svoju tvorbu. Festival má ambíciu predstaviť
najzaujímavejšie divadelné produkcie jednotlivých bábkových a agentúrnych divadiel,
školské práce študentov VŠMU, ktoré vznikli,
a tým umožniť prehľad hlavných tendencií
v domácom bábkarskom umení a nadobudnutiu nových skúseností a inšpirácie jednotlivých umeleckých postupov.
Ako bude nová Bábková Žilina vyzerať?
Každé divadlo sa prezentuje jednou inscenáciou a tiež prezentáciou svojej tvorby v rámci
seminárov. Za veľmi dôležité považujeme
vytvorenie priestoru pre stretnutie a dialóg

bábkarov z celého Slovenska s predstaviteľmi
odbornej verejnosti a hlavne účasť všetkých
tvorcov, kritikov, pedagógov a študentov na
festivale počas celého jeho trvania. Vznikne
sústredené a komunikatívne stretnutie teoretikov, praktikov a milovníkov bábkového divadla a divadla pre deti a mládež - pestrá umelecko-divadelná fiesta pre malých i dospelých
divákov zo Žiliny. Festival usporadúvame ako
bienále a v tomto roku sa uskutoční už jeho
siedmy ročník. Srdečne pozývam.
Máte vy osobne obľúbenú bábkovú hru?
Wolfgang Amadeus Mozart - Milam Sládek: Figarova svadba – Pantomimentheater
KÖln. Netradične naštudovaná opera, v ktorej orchester hrá, speváci spievajú z partitúr
a bábky odohrajú predstavenie. Bábky vysoké
asi 120 cm vodené spôsobom tradičného japonského divadla Bunraku, keď jednu bábku
vodia traja vodiči, na javisku hrajú, spievajú,
tancujú, lietajú. Bravúrne odohrané a odvodené trojhodinové predstavenie. Z repertoáru nášho divadla nechcem vyzdvihnúť žiadnu inscenáciu. Vždy mám rád tú najnovšiu,
v tomto prípade to je „Vianočka Udatný,
medveď Mňau, drak Čau a originál princezná
Fujara Lopúchová“. Ale každé predstavenie,
v ktorom sú použité bábky a sú hercami excelentne oživené a odvodené, je zážitkom.
Aký je proces vzniku bábkovej hry?
Výber režiséra, titulu, úprava textu, výrobné

porady s autorom výpravy, bábok, kostýmov,
zháňanie peňazí, atď... Tento proces zaberie
asi rok, kým sa začne skúšať s hercami. Skúšobné obdobie až po premiéru trvá zväčša
šesť týždňov, počas ktorých na javisku vznikne výsledný tvar inscenácie. V tomto celku
už fungujú všetky zložky – garderóba, inšpícia, herci, svetlo, hudba, javisková technika...
a všetko musí fungovať ako hodinky.
Pravidelne sa u vás konajú aj Večerné
stredy pre dospelých, ktoré majú veľký
úspech. Čím to je, že bábkové divadlo baví
aj dospelých?
Snažíme sa vyvrátiť zaužívanú teóriu, že bábkové divadlo je len pre deti. Samozrejme, že
gro našej práce je zamerané na tvorbu a šírenie bábkarskej (alternatívnej) tvorby pre deti
a mládež, ale chceme sa niektorými inscenáciami priblížiť i dospelému divákovi a to hlavne pouličnými predstaveniami, ktoré sa dajú
inscenovať aj na javisku. Tieto sú určené zväčša pre divákov všetkých vekových kategórií.
Čo môžu deti zažiť na letných táboroch
Za oponou?
Nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, každoročne v mesiaci júl organizuje pre deti,
ktoré majú radi rozprávky a bábkové divadlo,
denný divadelný tábor „Za oponou“ , ktorý
sa koná v priestoroch BDŽ. Malých hercov
čaká množstvo rozprávkových a tvorivých

hier, bábok i prekvapení, ako aj žilinskí bábkoherci, ktorí ich naučia vyrobiť si bábku, či
dokonca jej vdýchnuť život, tvorivé cvičenia,
prehliadka priestorov divadla, výber rozprávky, rozbor témy, práca v skupinách, práca s textom, výroba bábok, práca s bábkou,
práca na javisku (javisková reč, javiskový
pohyb), práca na javisku - tvorba divadelného predstavenia, výroba kostýmov, masiek
a scény, výroba bulletinu a plagátu, generálka,
divadelné líčenie, premiéra rozprávky. Nezisková organizácia Za oponou podporuje BDŽ
aj v rámci festivalu „Bábková Žilina“ pri tvorbe inscenácií... Je financovaná z grantov, darov, alebo sponzorských príspevkov a tiež od
ľudí, ktorí sa 2 % z daní rozhodnú podporiť
jej činnosť. Preto, ak máte chuť podporiť túto
organizáciu a tým aj Bábkové divadlo Žilina,
budeme vám veľmi vďační.
Budúci rok oslavuje Bábkové divadlo
Žilina okrúhle 70-te narodeniny. Môžeme čakať niečo špeciálne?
Rok 2020 je pre naše divadlo významný oslavami 70. výročia vzniku, ale je významný aj
pre slovenské divadelníctvo, ktoré si pripomína storočnicu. Pri tejto príležitosti chystáme
pre divákov zaujímavé podujatia, ale konkrétne by som nechcel nič prezrádzať dopredu.
Nechajte sa prekvapiť.
Foto: Archív BDŽ, Milo Fabian.
február 2019
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Valentín
v OC Mirage
Z

ažite s nami jedinečné chvíle − romantický Valentín v OC MIRAGE.

Priamo počas dňa sv. Valentína, 14. februára od 15.30 do 18.30 hod, bude
v OC MIRAGE príjemná zamilovaná atmosféra. Môžete sa zapojiť v rôznych súťažiach a vyhrať špeciálny valentínsky šál.
Spolu s nami si užijete vystúpenie účastníčky Československej Superstar Romi
Gacíkovej a dámy sa môžu zveriť do starostlivých rúk odborníčok z Dermacolu.
A k tomu dostanú aj malý darček.

Prečo oslavujeme sv. Valentína?
Svätý Valentín je patrón zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Podľa tradície
bol jednoduchý čestný rímsky kňaz, ktorý
uzdravil slepé dievča. Napriek zákazu cisára
Claudia II. sobášil snúbencov podľa cirkevných obradov a pomáhal im v ťažkostiach.
Tento panovník rád a často viedol vojny, ale
rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol
ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať

svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme.
Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek
cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované
páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava
sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou
smrťou napísal Valentín milostný list dcére
väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil.
A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

enstvo

orad
Lícˇenie a p

ZADARMO
acoe mlalý darček,
s Daleíčenrám
dáma dostan
bankovku,

vá

íko
Romi Gac

acol
Každá n
kami a 2 € Derm
taštičku so vzor žiť pri nákupe nad 4 €
ktorú môže pou acol.
v predajni Derm

február 2019
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Z

abavte sa na svätého Valentína spolu s nami. Pre všetkých zamilovaných sme pripravili príjemný program. Budete môcť súťažiť o limitovanú edíciu špeciálnych valentínskych šálov. Užijete
si vystúpenie účastníčky Československej Superstar Romi Gacíkovej
a pre všetky dámy je pripravené poradenstvo a líčenie zadarmo od
značky Dermacol.
Podujatie bude na -1. podlaží od 15.30 do 18.30 h
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malý da
dáma dostane
môže
Každá nalíčená € Dermacol bankovku, ktorú ol.
so vzorkami a 2pe nad 4 € v predajni Dermac
použiť pri náku
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m podujatí v oc mirage

HORÁM
ZDAR!

od 18. 2. 2019

do 10. 3. 2019

P

ozývame vás na unikátnu výstavu venovanú horolezectvu. Vidieť budete môcť najrôznejšie horolezecké artefakty, medzi ktoré patrí prilba, topánky,
železné karabínky, skoby a mnoho ďalšieho.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží.

Martinus

Beseda o knihe
Umlčaní

P

14. 2.

ozývame vás na besedu o knihe Umlčaní,
ktorá približuje život zavraždeného páru
– novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. O knihe prídu do kníhkupectva Martinus porozprávať jej autori Peter Bárdy
s kolegami.
Beseda bude v kníhkupectve Martinus od 17.00 h.

Tvorivé
dielne

M

ilé deti, čakáme na vás
každú sobotu na -1.
V
podlaží pri zábavných v sobždy
o
o 15.0 tu
tvorivých dielňach.
0h

2. 2. |9. 2. |16. 2. | 23. 2.
február 2019
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HORÁM
ZDAR!

od 18. 2. 2019
do 10. 3. 2019

Výstava venovaná horolezectvu
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.

H

zaujalo nás

Horám zdar! ...
a skalám zvlášť!
.orolezectvo je skvelý adrenalínový šport, ktorému sa dnes venuje
množstvo ľudí. Vedeli ste ale, kde sú jeho začiatky?

Za počiatok horolezectva sa považuje rok
1786. Je to rok, kedy na popud Horace Benedicta de Saussure, ktorý vyhlásil súťaž,
bol prvýkrát zdolaný najvyšší vrch Európy
Mont Blanc. V tomto roku ani po mnoho
dekád neskôr nemali lezci toľko vymožeností ako dnes. Napríklad k výstroji predvojnových lezcov patrilo 20 až 30 m dlhé

krútené konopné lano, uväzujúce sa priamo
na telo alebo dokonca v páse. Do skromnej
výstroje sa počítalo tiež niekoľko železných
karabín, slučiek, skôb a drevených klinov.
Postupové istenie sa zakladalo iba zriedka.
Viete si to predstaviť v dnešnej dobe?
Našťastie sa istenie a horolezecká výbava
postupne inovovali. V OC MIRAGE vám

ale predstavíme najrôznejšie artefakty
horolezectva, ktoré si môžete pozrieť na
výstave Horám zdar! V čase od 18. februára do 10. marca tu uvidíte staré cepíny,
prilby, lampy, krosná, sedáky a mnoho
iných artefaktov.
Zaujímavosti zo sveta lezenia nájdete aj
na stránke www.alpinerock.sk.

február 2019
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Valentín v znamení Dermacol:

nechajte sa
zviesT vôNou!
ˆ

ˆ

T

ohtoročný Valentín rozhodne nebude chladný ani mrazivý. Postará
sa o to dvojica nových parfumov Dermacol, ktoré vás zahrejú vôňou
sevillských pomarančov a tónmi kalábrijského bergamotu.
A keď k tomu pridáte wellness rituál prevoňaný írskou kávou,
sviatok zamilovaných jednoducho nemôže dopadnúť zle.

Domáce wellness
s vôňou írskej kávy
V špeciálnom valentínskom darčekovom balíčku Aroma
ritual Írska káva sa ukrýva mix obľúbených produktov, vďaka
ktorým sa aj bežná kúpeľňová rutina premení na luxusný wellness
zážitok s omamnou vôňou írskej kávy. Sprchovací gél zanechá
pokožku čistú a zamatovo hebkú. Pena do kúpeľa následne uvoľní svaly a dodá koži potrebnú hydratáciu. Kávový rituál zakončite
jemným telovým pílingom, ktorý pomocou kryštálikov cukru
šetrne odstráni odumreté kožné bunky. Kofeín podporí mikrocirkuláciu v pokožke, dodá bunkám energiu a opojná aróma írskej kávy
povzbudí telo aj zmysly. Váš valentínsky večer sa môže začať!
Valentínsky balíček Aroma ritual, Dermacol

– 7,65 €
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Zaujalo
DETSký svet
nás

Voňavý dotyk Andalúzie
Nová parfumová voda Honey pomelo & Neroli od značky Dermacol, je ako duša ženy – krehká a silná zároveň. Šťavnatý citrusový
gejzír s jemným nádychom sladkej arómy pivónie, ľahko okorenenej
lístkami ligúrskej bazalky, si vás podmaní svojou rozmanitosťou.
Základ parfumu tvoria drevité, živicové tóny jantáru a santalu.
Jeho srdce je vyskladané z bylinkových a kvetinových tónov a na
samotnom vrchole trónia citrusy. Vôňa neroli – esenciálneho oleja
z kvetov pomarančovníkov, slnečné tóny mandarínok a medového
pomela vás tak aj uprostred februára prenesú do andalúzskej Sevilly,
ktorá dýcha atmosférou rozkvitnutej letnej záhrady.
Parfumová voda Honey pomelo & Neroli, Dermacol

– 29,00 €

Neodolateľné volanie
Kalábrie
Zvodná kombinácia ambry, citrusov a exotickej kvetiny pačuli sa
stretávajú v ďalšom novom parfume Dermacol – Black amber &
Patchouli. Pripravte sa na neočakávané spojenie ovocných tónov
a kalábrijského bergamotu, ktoré vo vás prebudia dravý inštinkt a tajomnú túžbu. Závan slobody a nespútanosti pocítite už pri prvom
nádychu. Živicový základ z jantáru a dreva sa rozvíja do kvetinových
a drevitých tónov z marockého jazmínu, dreva, ruže a divokého
pačuli, tvoriacich srdce parfumu. Hlavu parfumu korunujú ovocné
tóny ananásu, jablka, čiernej ríbezle. Spolu so sviežim bergamotom
tak vytvárajú prísľub života plného dobrodružstva.
Parfumová voda Black amber & Patchouli, Dermacol

– 29,00 €

február 2019
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KINO

Program február

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.

Lego Movie 2
od 7. 2. 2019

USA
animovaný
dabing

Nájdete nás aj na Facebooku:
Multikino Ster Century Cinemas Žilina

Mária,
kráľovná
Škótska
od 7. 2. 2019

USA
dráma, historický
titulky

3D

Na streche

Potomok

od 7. 2. 2019

od 7. 2. 2019

CZE / SVK
tragikomédia
originálny zvuk

USA
horor
titulky

Ostrým
nožom

MRAZIVÁ
POMSTA

Alita: Bojový
Anjel
od 14. 2. 2019

USA
fantasy, thriller
titulky, dabing

Čo sme komu
urobili?

od 21. 2. 2019

od 21. 2. 2019

od 28. 2. 2019

SVK
dráma
originálny zvuk

USA
akčný, dráma
dabing

FRA
veselohra
titulky
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3D

NEDOTKNUTEľNÍ
od 14. 2. 2019

USA
komédia, dráma
titulky

Destroyer
od 28. 2. 2019

USA
akčný, dráma
titulky

Leto
Ako si
s gentlemanom vycvičiť
od 14. 2. 2019
draka 3
CZE
romantická komédia
originálny zvuk

Colette:
Príbeh vášní

od 21. 2. 2019

USA
animovaný
dabing

Všetko
najhoršie 2

od 28. 2. 2019

od 28. 2. 2019

USA / GBR
romantická dráma
titulky

USA
horor
titulky

2019

február

Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau
a originál princezná Fujara Lopúchová
NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE
PRE VEREJNOSŤ

Tracyho tiger
VEČERNÁ STREDA
PRE DOSPELÝCH

ná

a
k
l
i
Ž

komiks

úžas

maráti
a jej ka

79. diel

Mrazivý január lákal našich
kamarátov na zimné športy.
Vďaka korčuľovaniu si dokonca
dôkladne preštudovali výstavu
historickej výpočtovej techniky, ktorá sa v OC MIRAGE uskutočnila. Dorka, si navyše mohla
precvičiť svoje schopnosti
z elektrotechniky...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
24 |

ˆ

DETSký svet

AnimaCný team
Detského sveta

P

očas rôznych osláv sa stretávajú svety detí a dospelých.
Aby sa deti na oslave nenudili, máme pre vás riešenie.

Oslavy patria k životu a sú celkom bežné. A vždy sa rozmýšľa, či sa budú konať
s deťmi alebo bez nich. Naša odpoveď je
jednoznačná – vždy s nimi. Nemusíte sa
pritom báť, že si oslavu neužijete a budete
musieť stále na ne dozerať.
Ak pripravujete oslavu, svadbu, firemnú
akciu a deti sú medzi pozvanými hosťami,
máme pre vás skvelý plán. Pozvite si animačný team Detského sveta. Vďaka nášmu
teamu majú deti o zábavu postarané a vy sa
môžete dosýta a bez obáv vytancovať.

Animačný team Detského sveta ponúka:
− program aj pre najmenšie deti,
− program pre rodiny,
− program pre firmy,
− detské diskotéky,
− športové programy.
Neváhajte a kontaktujte nás
Mgr. Eva Mihaličková
telefonicky na: 0911 390 064,
alebo emailom na:
detskysvet@mirageshopping.sk

Valent

24. 2. 2

ínsk a n

019 / 16

edeľa

.00 – 18

maľova
nie n
diskohr a tvár
srdiečk átky
ov ý d a r
ček

.00 h

Program
animač
néh
pre ma o teamu Dets
lýc
ké
Tešíme h aj veľkých ho sveta
sa na vá
s :-)
február 2019
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recepty

MENU

VALENTÍNSKE MENU

Ingrediencie
Mleté hovädzie mäso (500 g), cibuľa (1 ks), zelená paprika (1 ks),
paradajka (1 ks), petržlenová vňať (10 g), cesnak (3 strúčiky), soľ
(1 PL) , mix arabského korenia (1 ČL), mleté čierne korenie (½ ČL),
arabský chlieb (4 ks), olej (100 ml), biely jogurt.

Počas celého valentínskeho týždňa ide láska cez žalúdok aj v Reštaurácii
Dubná Skala. Nechajte sa zlákať romantickými chuťami exkluzívneho
štvorchodového menu. Po prípitku si ako prvú vychutnáte
karamelizovanú terinku z foie gras podávanú na mangovom chutney,
zdobenú čerstvými figami a prachom z pečených lieskových orieškov.
Nasleduje svieža paradajková polievka s mozzarelovou panna cottou
a tramezzinovým čipsom.
Na hlavné jedlo si môžete vybrať jahňací hrebienok s pistáciovou
krustou, podávaný na cviklovo-zemiakovom kréme zdobenom
chrenovým čipsom a temperovanou zeleninou v cesnakovom masle.
Ako alternatíva vás poteší grilovaný zubáč s citrusovou soľou na
špenátovom krupote ozdobenom mätovou tempúrou.
Na ukončenie kulinárskeho zážitku vás čaká delikátna čokoládová
tortička s jemným chilli nádychom a espumou z čerstvých jahôd
a prosecca. Dobrú valentínsku chuť!

13/2018T

12/2018T

Arayes Lahme
POSTUP
V hrnci orestujeme cibuľku spolu s mäsom a koreninami, zeleninou,
cesnakom. Po uvarení necháme zmes vychladnúť a plníme do vnútra
chleba. Takto pripravený a naplnený chlieb opečieme z každej strany
a podávame s bielym jogurtom.

11/2018T

Predajňu CARPISA nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Rozprávková zima

Zimné krásy

Síce nevieme, či sa vyplnia predpovede
počasia, či sa budú mýliť, či napadne sneh,
alebo bude sucho. Vieme však, že do prírody sa dá ísť za každého počasia.

Prechádzka v prírode vám zaručene dobije baterky. Máte pohyb, dýchate zdravý vzduch a chlad občas tiež prospieva
zdraviu. Takže hor sa do hôr!

V

okolí Žiliny máme hneď niekoľko skvelých a najmä jednoduchých trás, ktoré môžete absolvovať, aj keď je meter snehu. Stačí sa dobre obliecť a vyraziť. V snehu je to síce trochu
namáhavejšie, ale naša príroda určite stojí za to. Toto sú naše tipy na
pohodlnú zimnú turistiku v okolí Žiliny:
Šútovský vodopád – V zime býva krásne zamrznutý. Najvyšší
vodopád v Malej Fatre má celkovú výšku 38 metrov. Z obce Šútovo
je k vodopádu prístup po modrej turistickej značke. Túra je veľmi nenáročná, dá sa zvládnuť aj v zime. Ak je sneh, príroda naokolo je ako
z rozprávky.
Straník a Dubeň – Vrch Straník pozná už hádam každý a vyhliadka na Dubni už prilákala množstvo turistov. Môžete tieto dva vrcholy
pokojne aj spojiť a spraviť si tak príjemnú hrebeňovku s krásnymi výhľadmi na zasnežené mesto, obce a kopce. Na Straník sa však pohodlne dostanete aj z prímestskej časti Zástranie, kam chodí MHD.
Strečno – Nad Hradom Strečno sa vypína krásna rozhľadňa. Nachádza sa na vrchu Špicák. Z rozhľadne je krásny výhľad na prírodu
a samotný hrad uvidíte z netradičnej perspektívy. Cesta tam je trochu
prudšia, ale v pohode ju zvládajú aj malé deti. Odporúčame vziať si
paličky, ktoré sú dobrou oporou v takomto teréne.
Starý hrad – Prechádzka na Starý hrad je naozaj nenáročná. Cesta z Nezbudskej Lúčky vás prevedie popri Váhu a o chvíľu za sebou
necháte všetok ruch. Cestička časom mierne stúpa a k hradu vás ešte
čaká malý kopec. Na hrade potom opatrne, predsa len je to zrúcanina.
Terchová – Zasnežená Terchová je ako z rozprávky. Ak hľadáte
nenáročnú túru na nedeľné popoludnie, odporúčame rozhľadňu Terchovské srdce. Pri priaznivom počasí na nej môžete stráviť aj niekoľko hodín, lebo tej nádhery vôkol sa nebudete vedieť nabažiť. Môžete
navštíviť aj sochu Jánošíka, z ktorej máte tiež Terchovú ako na dlani.

T

renčiansky kraj je rozľahlý a plný krás. V našom výbere sme
dali prednosť trasám, ktoré sú blízko k hraniciam so Žilinským krajom. Je to neoceniteľná výhoda, ak chcete krásny ale
časovo nenáročný výlet. Aj za hranicami nášho kraja sa takéto nájdu:
Manínska tiesňava – Manín je najužším skalným kaňonom na
Slovensku a pravdepodobne i v strednej Európe. Zároveň je považovaná za jednu z najkrajších prírodných lokalít na Považí. Tiesňava bola
vytvorená Manínskym potokom a oddelil skaly na Malý a Veľký Manín. Východiskom na trasu môže byť napríklad priľahlý autocamp, kde
necháte auto a potom sa už môžete tešiť na nevšedné skalné útvary.
Považský hrad – Zrúcanina hradu naozaj nie je až tak ďaleko. Hrad krásne vidieť už z diaľnice. Stačí zísť do obce Podhradie,
vyjsť nenáročný kopec a ste v kamennom kráľovstve. Samozrejme,
platí, že pohybovať sa po ruine treba len s najväčšou opatrnosťou.
Na hradbách si môžete dosýta užiť krásny výhľad.
Dohňany – Obec v okrese Púchov ponúka krásnu vyhliadkovú
vežu, ku ktorej vedie náučný chodník Tri skaly. Rozhľadňa stojí na
kopci Tlstá hora, chodník ďalej vedie k trom skalným útvarom:
Lazovská skala, Čertova skala a skala Vieska. Jeho celková dĺžka je
13 km a čas prechodu pešo je približne 4 hodiny.
Vrchteplá – Z tejto obce v okrese Považská Bystrica sa dá prejsť
príjemným turistickým chodníkom až do Súľovských skál. Trasy
v okolí sú menej aj viac náročné. V zimnom období poteší Vrchteplá najmä bežkárov. Obcou totiž prechádza niekoľko neoficiálnych
bežeckých tratí.
Kostolecká tiesňava – Medzi obcami Kostolec a Záskalie
v okrese Považská Bystrica sa nachádza zaujímavá 500 m dlhá
tiesňava. V jednej z jej stien sa nachádza najväčší skalný previs na
Slovensku nazývaný aj Strecha Slovenska. Dostanete sa k nej aj cez
Manínsku tiesňavu.

február 2019

| 27

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Na nový rok ste si povedali, že začnete robiť niečo pre svoje telo. Nemusíte hneď vymetať posilňovne a behať
maratóny. Stačí začať v malom a to
stravou. V predajni BioTech USA
vám zaručene poradia, s čím začať,
aby ste sa cítili dobre.

Horoskop
� vás tento mesiac
Co
�
Caká
v OC Mirage

?

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Šperkom poviete, čo k nej cítite.
V OC MIRAGE máte hneď niekoľko možností, kde kúpiť ten správny.
Odporúčame napríklad Šperk Holíč,
kde majú kvalitné a krásne kúsky.
Prípadne môžete zájsť k stánkom so
šperkami, ktoré sú na 1. a -2. podlaží.

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Strávte Valentína netradične v partii. Veď v spoločnosti sa cíti veľmi dobre aj vaša polovička a proti takémuto
tráveniu najromantickejšieho dňa roku vôbec nenamieta.
Spojte sa teda s viacerými pármi a zahrajte sa v Bowling
Mirage.

Valentín je tu a vy sa neviete rozhodnúť, čo kúpite svojej
polovičke, pričom nie ste veľmi „darčekový“ typ? Nemusíte
dlho rozmýšľať, stačí zájsť do predajne Delikateso, kde majú
sladké a kvalitné darčeky, ktoré potešia každého.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Pripravte svojmu partnerovi romantickú večeru. Valentín je na to ako stvorený. Veď láska vedie cez žalúdok.
Neodolateľné jedlo vykúzlite vďaka nákupu v Bille. Dobrá večera, príjemná konverzácia a spoločnosť – to je ten
pravý spôsob ako stráviť večer.

Kvety povedia za vás, čo cítite. Skúste však aj iný druh ako
tradičnú ružu, ktorá je počas Valentína takpovediac v kurze.
Dáma vášho srdca sa určite poteší napríklad aj tulipánom.
Vy poznáte jej vkus a v kvetinárstve Victor vám ochotne
pomôžu.

Vedeli ste, že výpredaje, ktoré tak zbožňujete, sa netýkajú
len oblečenia a obuvi? Výpredaj má vo februári ak kníhkupectvo Martinus. Do vašej knižnice vám tak môžu pribudnúť skvelé tituly za zvýhodnenú cenu. Nájdete medzi
nimi aj bestsellery a najlepšie knihy roka.

Valentín je sviatok a vy chcete svojej polovičke kúpiť niečo
viac. Vsaďte preto na váš dobrý vkus a vstúpte do sveta vôní
vo FANN parfumérie. Nájdete tu mužské aj ženské vône
a obľúbené značky. Parfém je vždy dobrý darček, ktorý povie vašej polovičke, ako veľmi ju ľúbite.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Partner vás pozval na romantickú večeru. Veľmi sa na
ňu tešíte a chcete si dať preto veľmi záležať na svojom
vzhľade. Nie ste z tých, ktoré sa príliš zaoberajú makeupom, ale pre tento večer by ste mali spraviť výnimku.
V predajni Dermacol vám poradia ako na to.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Rozmýšľate, ako stráviť večer na sv. Valentína? Príďte do
OC MIRAGE. Začať môžete krásnou ružou, dobrou večerou v reštaurácii Habibi alebo Level 7 a potom zažiť aj
skvelú zábavu. Veď kedy ste naposledy išli do kina alebo
5D kina?
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Bez rannej kávy ani na krok. A najlepšie si kávu vychutnáte
spolu so svojimi priateľmi. Ak hľadáte to správne miesto
na ranné posedenia pri káve, odporúčame malú kaviareň
Trieste. Je tam útulne a podávajú tu fantastickú kávu.

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Kým sa všetci zaoberajú valentínskymi darčekmi, vy ste
presný opak. Ste veľmi praktický typ človeka, preto radšej
zájdete po skvelý dezert do cukrárne Monarch, vyberiete, čo
vám s partnerom chutí a doprajte si sladkú odmenu pre vás
oboch.

�
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.

14. február je ...

Správne znenie minulej tajničky: „... povianočných zliav a výpredajov.“
Výhercovia: Bibiána Roháčová, Denisa Rúrová, Ladislav Koyš. Výhercom srdečne blahoželáme!

Pomôcky:
Ena,
kment

Slovenská
demokratická ľavica

farárčil
(zastar.)

časť poľa

domáce
meno
Imrišky

výkonný
výbor

údený
ovčí syr
vajcovitého
tvaru

patriaci
dekanovi

Loan
To Value

české dom.
meno
(Ireneus)

hromadný
lov kaprov

prejavená
dobrá vôľa

nespravodlivo

1.
spočívalo

aha, hľa

kilometer

odvážajú

predložka

stále,
po anglicky

kocúr,
po rusky

žilinská automobilka

predložka

zhotovoval
tkaním

ohýbaj
batistové
plátno

kód
Vatikánu

dom. meno
Emila

španielska
exkráľovná
kartová hra

citoslovce
pohŕdania

letecký
oddiel

2.
ulovená
zver

spodná časť
končatiny
niektorých
zvierat

Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

V Detskom svete OC MIRAGE sa o vaše deti postarajú rozprávkové bytosti.
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Povedzte

ZAUJALO NÁS

STOP
inkontinencii

Z

30

|

oznámte sa s doteraz najúčinnejšou nechirurgickou liečbou
stresovej a popôrodnej inkontinencie. Predstavujeme vám úplnú
novinku na Slovensku, terapiu EMSELLA.

Kýchanie, kašľanie, ale aj tanec či šport ...
Tieto bežné aktivity sa počas života stávajú malou katastrofou takmer pre každú
druhú ženu. Inkontinencia síce nebolí,
ale veľmi výrazne môže ovplyvniť každodenný komfort a psychiku ženy. Ide
o pomerne chúlostivý problém, ktorý sa
snažíme prehliadať a tajne dúfame, že sa
vyrieši sám bez potreby gynekologického
zákroku. Ak sa táto téma týka aj vás, môžete si konečne vydýchnuť. Diskrétnym
riešením je najmodernejšia bezbolestná
terapia EMSELLA. Okrem liečby inkontinencie je veľmi účinná aj pri poklese
maternice, ochabnutí vaginálnych stien
a liečbe hemoroidov. Pomáha pri zvýšení
kvality intímneho života, zvyšuje potenciu a šancu otehotnieť.

Efekt rýchlejší
ako pri Kegelových cvikoch
Ak ste sa už v minulosti začali zaoberať
možnosťami liečby úniku moču, určite
ste čítali o tzv. Kegelových cvikoch. Ide
o špeciálne cviky na spevnenie svalov
panvového dna, ktoré zlepšujú prekrvenie vo vaginálnej oblasti a takisto v oblasti konečníka. Aj keď sa považujú vo
všeobecnosti za účinnú metódu, prvé
zlepšenia prichádzajú až po 3 – 6 týždňoch. Cvičenie je potrebné opakovať
viackrát denne. V porovnaní s tým, pri
terapii EMSELLA vám stačí 6 opakovaní
po dobu 2 – 3 týždňov. Podľa skúseností
až 95 % pacientiek dochádza k zlepšeniam už po prvej procedúre.

Ako prebieha terapia EMSELLA?
Princípom liečby je stimulácia svalov
panvového dna elektromagnetickou
energiou. Procedúra prebieha v bežnom
oblečení, v sede na pohodlnom EMSELLA kresle. Pacientka pociťuje iba jemné
brnenie v oblasti intímnych partií a panvy. Počas 30-minútovej terapie dochádza
až k 12 000 kontrakcií, vďaka čomu je
efekt citeľný už po jednej procedúre. Pre
dosiahnutie maximálneho efektu sa odporúča 6 opakovaní, ideálne je ošetrenie
podstúpiť 2 až 3 – krát týždenne. Po procedúre sa môžete bez akýchkoľvek obmedzení vrátiť k bežným aktivitám.

Výhody terapie EMSELLA

– bez bolesti
– bez odporúčania
gynekológa
– bez rekonvalescencie
– bez rizika
– bez vyzliekania

Špeciálna akcia

Trápi inkontinencia, uvoľnenie
vaginálnych stien či pokles maternice
aj vás? Vyskúšajte najnovšiu neinvazívnu
liečbu EMSELLA a využite špeciálnu
ponuku na 4+2 ošetrenia ZDARMA.
Akcia je platná do 31. 3.
a na ošetrenie je potrebné objednať sa
vopred na 0911 080 999
alebo info@kamala.sk.
Estetické centrum Kamala sa nachádza
hneď oproti OC Mirage.
Dolný val 1523/5, Žilina
0911 080 999 / info@kamala.sk
www.kamala.sk

