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Kozmetika
domácnosť

´
Neodolatelná
s Dermacolom

D

oprajte svojej pleti len to najlepšie. V predajni kozmetiky Dermacol
nájdete pre svoju pokožku hotové poklady. Jemné micerálne vody
a čistiace krémy ju zachovajú ako v bavlnke. K tomu poradíme nádherné
prírodné vône a žiaden muž vám neodolá.

Hyaluron
Therapy 3D
Čistiaci
pleťový
olej

9,99 €

Hyaluron Therapy
3D remodelačný
denný krém

14,19 €
Hyaluron
Therapy 3D
remodelačný
nočný krém

14,19 €

Parfémový difuzér
Marine Wood
and Coriander

29,00 €

Hyaluron
Therapy 3D
osviežujúca
hydratačná
maska na oči

Hyaluron jemný
čistiaci krém

7,69 €

3,79 €

Hyaluron
čistiaca
micelárna
voda 400 ml

6,89 €

EDP Honey pomelo
and neroli

29,00 €
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EDP Black
amber
and patchouli

29,00 €

06/2019T

Milí návštevníci
OC MIRAGE!

X. / 2019 / 5
1338-2896
8 000 kusov

18
Originálna

Obsah

výstava
telefónov
20. storočia

04
Prežili sme
spolu

22
KINO

V marci bolo
OC MIRAGE dejiskom
podujatia ČREVOTOUR

14
– 15
Nové módne

kúsky predajní
Promod a Baťa

Nenechajte si
ujsť májové
kinopremiéry

25
Detský svet

Koncert skupiny
AMADEO
pre mamičky

08

Ján
Burda
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M

áj je podľa nás
ten
najkrajší
mesiac. Okrem
toho, že ho voláme mesiacom lásky, je doslova
plný krásy. Rozkvitnuté stromy,
jarné slnko a krásnu zeleň si jednoducho musíme vychutnať.
Najlepšie nám máj chutí na našich terasách. Mesto ako na dlani,
šálka kávy a dobrí priatelia je pre
mnohých ideálnou kombináciou
a naplánovať si tu môžeme aj rôzne výlety do širokého ďalekého
okolia, kam až dovidíme. Alebo
tu môžete stráviť príjemnú druhomájovú nedeľu, keď si posedíte
s mamou, babkou alebo krstnou
mamou. Majú predsa svoj krásny sviatok. Potešte ich niečím
sladkým z cukrárne Monarch,
šperkom zo zlatníctva Holíč alebo kvetom z kvetinárstva Victor.
Vás i vaše mamy srdečne pozývame 12. mája aj do Detského
sveta na koncert skupiny AMADEO. Na druhú májovú nedeľu
sa vždy veľmi tešíme, lebo vyčarí úsmev množstvu žien.
Máj je malá predzvesť leta, keď treba poupratovať a obnoviť
jarný aj letný šatník. Výhodne vďaka zľavám hneď počas prvého
májového víkendu. Kupónová knižka by vám nemala pri nákupoch chýbať. Vďaka nej si vyberiete množstvo skvelých doplnkov a pritom ušetríte.
Počas mesiaca lásky sme v OC MIRAGE pripravili výstavu
retro telefónov. Zastavte sa na chvíľu, skloňte svoj najnovší mobil a pozrite sa na jeho predchodcu. Takúto veľkú zbierku telefónov môžete vidieť len u nás. Viac informácií aj o výstave sa
dozviete na nasledujúcich stránkach nášho časopisu.
Verím, že si celý máj užijete spolu s nami.

„Ako herec môžem
byť kýmkoľvek.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

máJ

rinášame vám zaujímavý rozhovor s hercom Jánom Burdom,
ktorý sa presadil v Čechách v Horáckom divadle Jihlava.
Pochádza z Birarovej a my sme ho vyspovedali.
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sme spolu
Prechádzka
hrubým črevom

M

ožno na to niekto
nemal silný žalúdok, ale mnohým
pomáha zachrániť život.
Patrik Herman je ambasádorom úžasného projektu
zameraného na prevenciu rakoviny hrubého
čreva. Zavítal aj k nám do
OC MIRAGE. V rámci
projektu Črevotour
ste sa mohli
doslova

poprechádzať hrubým
črevom. Sme radi, že sme
mohli hostiť tento úžasný
projekt, pri ktorom ste
sa mohli porozprávať
s dobrovoľníkmi, bývalými
onkologickými pacientmi
a dostať informácie, ktoré
naozaj zachraňujú život.
Prevencia pomáha zachraňovať životy.

máj 2019
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Móda
15/2018T

detská móda

26/2017T

15/2018T

ROzHOVOR

Ján Burda
„Ako herec môžem byť kýmkoľvek.“
Z Bitarovej do Jihlavy. Ján Burda má zaujímavú
hereckú dráhu. Momentálne hrá v Horáckom divadle Jihlava, kde sa stal miláčikom publika. Od
divákov získal mnohé ocenenia (najobľúbenejší
herec, mladý talent a absolútny víťaz ocenenia
Horác). Za snom kráčal ťažšou cestou, ale podarilo sa.
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ROzHOVOR

Prečo si sa rozhodol stať sa hercom?
Akosi som sa nemohol rozhodnúť čím v živote budem, alebo čo chcem vlastne robiť. Keď
som však začal chodiť do dramatického krúžku, zistil som, že ako herec si môžem vyskúšať byť kýmkoľvek. To je na tom to skvelé...
A potom, keď zažijete prvý potlesk stoviek
divákov, ktorým ste sa páčili, je nezabudnuteľný zážitok. Ani sa nedá opísať, ale chcete,
aby sa opakoval vo vašom živote už navždy.
Aká cesta viedla až do jihlavského
divadla?
Párkrát som sa skúšal dostať na VŠMU, kde
som sa vždy dostal do posledného kola, ale
nikto si ma nakoniec do ročníku nevybral
(smiech). Teraz som za to vďačný, dodalo
mi to silu a vybral som si ešte ťažšiu cestu.
Išiel som študovať do Česka. Tu som musel na sebe riadne zamakať – a to nielen po
hereckej stránke, ale aj po „rečovej“. Musel
som sa poriadne naučiť po česky. A veľakrát to nebolo až také jednoduché. Dostal
som však príležitosť hrať v profesionálnom
divadle a verím, že tých príležitostí bude
10
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ešte viac. V Česku zrejme viac ako na Slovensku.
Teraz už nemáš problém s češtinou? Alebo naopak, keď prídeš domov, tak so slovenčinou?
Priznám sa, že to, ako hovorím po česky, teraz už moc neriešim. Samozrejme, nehovorím až tak dokonale a stále na tom pracujem,
ale divákom to neprekáža, tak je to asi v poriadku (smiech). A aj keď som doma, tak sa
nesnažím hovoriť po slovensky, aby ma to
veľmi neplietlo. Občas to vyskúšam a teraz
je to už dosť hanba (smiech). Ale na rodný
jazyk som isto nezanevrel. Kamaráti mi hovoria, že som vlastne križovatka – mamina
je Češka a „taťka“ Slovák.
Divadelná sezóna sa pomaly končí. Ako
by si ju zhodnotil?
Bolo to skvelé. Dostal som príležitosť zahrať si
v muzikáli Šakalí léta. Hral som Bejbyho, ktorého vo filme stvárnil Martin Dejdar. Pre mňa
to bola obrovská výzva. Tancovať, spievať ...
všetko dokopy. Uff, ale myslím, že sa to všet-

ko vydarilo a divákom sa to veľmi páči. Zatiaľ
sme mali 13 repríz a zakaždým nám tlieskali
postojačky. To, dúfam, hovorí za všetko. Ešte
ma čaká Rozprávka o psíčkovi a mačičke a potom už odpočinok. Ale osobne si ešte zahrám
v rozprávke od Zdeňka Trošku, kde ma čakajú štyri dni nakrúcania... a potom už to voľno.
Dúfam ale, že sa to zmení a ešte dostanem
príležitosť niečo nakrútiť (smiech).
Minulý rok si vyhral divácke ocenenie
Horác hneď trikrát. Aké si mal pocity?
Úžasné, úžasné. Tri ocenenia naraz sa u nás
v divadle ešte nikomu nepodarilo získať. Bol
som neuveriteľne nadšený a vďačný. Diváci
sú skvelí a veľmi im ďakujem.
Na jihlavských divadelných doskách si si
vyskúšal aj muzikál a hral si viacero úloh.
S ktorou si sa najviac stotožnil?
Ako som už spomínal, je skvelé vyskúšať si
toľko úloh a vždy ich zahrať inak. Byť bláznivý alebo zamilovaný, smutný alebo veselý...
V skratke, nuda to rozhodne nie je. Zatiaľ
všetky úlohy, ktoré som hral, som aj naozaj

miloval. Ale ak by som si teda mal naozaj
vybrať, tak to bude Dorian Gray. Ale som
trochu precitlivený, lebo v apríli sme mali
derniéru. To preto. Bude mi smutno.

ľudí, ktorí užívajú drogy. Marihuanu aj niečo ťažšie. To je hrozné! (smiech). Ale teraz
naozaj. Nevidím medzi nami veľké rozdiely. Vždy je to o ľuďoch, nie o národe.

Akú postavu by si si rád zahral?
V divadle? Hamleta. Vo filme? To som
už zmeškal – Aragorna z Pána Prsteňov
(smiech). Ale nie... Teším sa na všetko, čo
mi život prinesie.

Keď prídeš domov do Bitarovej, ako
zvykneš tráviť čas?
Rozhodne vždy musím vidieť mojich
rodičov a brata. A potom ešte Gaštana
s Domčom (smiech) – to sú moji ďalší
„bratia“. Mám teda akoby troch bratov.
A s tými dvoma adoptovanými idem
vždy na výlet do prírody. To mi tu v Čechách veľmi chýba. (Ak toto budú čítať:
Ahoj, lásky!) Už teraz sa bavím na ich
výrazoch.

V nasledujúcej sezóne bude mať Horácke divadlo 80 rokov. Pripravujete niečo
špeciálne?
Zatiaľ je to všetko v rukách umeleckého
šéfa a našich dramaturgov. Dúfam, že sa
posnažia (smiech). My herci ešte stále nevieme a netrpezlivo čakáme.
Žil si na Slovenku, teraz si v Čechách.
Máme medzi sebou veľké odlišnosti?
To ani neviem. Stretol som rôznych ľudí
– ako v Česku, tak aj na Slovensku. Čo mi
ale teraz napadlo je, že som teraz čítal článok o tom, že v Čechách je rozhodne viac

Máš nesplnený sen?
Dúfam, že si čoskoro zahrám vo filme nejakú
veľkú úlohu. Ale sny sa mi pomaly plnia aj
tak. Takže verím, že sa mi splnia aj tie ďalšie.
Ako vyzerá tvoj všedný deň?
V skratke ... Povedzme, že robím všetko,
ako bežný človek. Vstanem, umyjem si

zuby, naraňajkujem sa.... A napríklad keď
už mám nejaké to voľno a som mimo divadla (a toho času veľa nie je), tak sa snažím aj tak na niečom pracovať. Píšem divadelné hry, vymýšľam vlastnú stolnú hru,
ale určite si nájdem čas na čítanie kníh, na
jazdu na motorke. Rád si napríklad zahrám
aj nejakú PC hru, športujem. A samozrejme, a v neposlednom rade, sa venujem aj
priateľke.
Čo by si poradil mladým začínajúcim
hercom?
„Nikdy ti nie je dané prianie bez toho, aby
ti bola daná aj sila na jeho uskutočnenie.“
(Richard Bach – pozn. red.) Nech už máš
želania a sny akékoľvek. Tak to je. A ešte
jeden motivačný citát: „Neodpútavaj sa
nikdy od svojich ilúzií! Keď zmiznú, budeš
ďalej existovať, ale prestaneš žiť.“ (Mark
Twain – pozn. red.) A ak je vaším snom
stať sa hercom, platí to rovnako. V skratke:
ak vás ktokoľvek odrádza od vašich snov
a všetko neguje, pošlite ho do... niekam.
K životu ho potrebovať nebudete.
máj 2019
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NAJTICHŠIE
NEROZBITNÉ
10-ROČNÁ ZÁRUKA
2 NÁHRADNÉ KOLIESKA
KOLIESKA DOSTUPNÉ
V RÔZNYCH FARBÁCH
cena od 99,95 €

11/2018T

11/2018T

www.eiffeloptic.sk

Nájdete nás na 3. poschodí
vedľa kaderníctva

až

70%

na multifokálne sklá

30%
na dioptrické sklá

dámska
domácnosť
móda

ˆ
´
S LahkosTou
ako vánok

J

ar nie je len o kráse a farbách, ale predovšetkým o pocite voľnosti. Po
zimnom oblečení vás na jar v predajni PROMOD privítame so vzdušnými materiálmi, v ktorých sa budete cítiť priam nadpozemsky ľahko. Akoby vás pohladil vánok.

KOŠEĽA

SAKO

54,95 €

Dámske sako s ozdobným vyšívaným pásikom kontrastnej farby. Vyhrnutý golier. Dve vrecká vpredu.
Odnímateľný opasok. Spodný lem strihaný rovno.
Podšívka.

25,95 €

Dámska košeľa z lyocelu. Rovný strih. Hlboký výstrih do
V. Zapínanie na gombíky vpredu po celej dĺžke. Znížené
prieramky. Dlhé, balónové rukávy s gombíkom na zápästí. Spodný lem rovný. 100% lyocel. Tento materiál sa
získava z eukalyptu, ide o rozložiteľné a odolné vlákno.
Jemný a splývavý materiál.

KABELKA

DLHÉ ŠATY
ELEONOR

29,95 €

Malá dámska hranatá kabelka. Odnímateľný
popruh cez rameno s nastaviteľnou dĺžkou. Ucho
zdobené farebnou šatkou na nosenie v ruke. Vnútri
vrecko na zips. Zapínanie na patent.

44,95 €

Maxi šaty zo splývavého materiálu. Šaty
ELEONOR sú novým kúskom do vášho
šatníka, ktorý musíte mať! Vpredu hlboký
výstrih do V. Voľné, široké rukávy. V páse
látková šnúrka na utiahnutie. Široký strih,
rozparky po stranách. Dostupné vo viacerých farbách a vzoroch.

MIDI SUKŇA
z LYOCELU

35,95 €

Úplným must-have produktom je táto
midi sukňa z lyocelu. Ozdobné gombíky.
Elastický pás s viazačkou. Pútka. Dve
vrecká. Spodný lem rovný.

14
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SANDÁLE
na podpätku

39,95 €

Dámske sandále na širokom podpätku.
Otvorená špička a pevná päta. Tieto topánky sa skvele hodia k džínsam, k sukni aj
k šatám. Nastaviteľný pásik okolo členku.
Okrúhla špička.

DETSký
OBUV svet

S nohami v pohodlí

N

ič nie je lepšie, ako mať nohy v pohodlí. Nie vždy sa vám však podarí
niekde si ich vyložiť. S novou kolekciou v predajni obuvi Baťa však
máte po starostiach. Vaše nohy sa budú cítiť ako v bavlnke pri každom kroku. Vykročte za pohodlím s Baťom.

Dámske béžové
kožené sandále
s perforáciou

59,99 €

Dámske kožené
sandále
na podpätku

59,99 €

Dámske žlté šľapky
na výraznej flatforme

49,99 €
Čierno-červené
dreváky na podpätku

64,99 €

Čierne dámske
sandále
na platforme

49,99 €

Šľapky na flatforme
vo farbe nude

54,99 €
05/2019T

máj 2019
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Program

Májový program po

Haló, Haló!
Výstava výberu telefónov 20. storočia
zo súkromnej zbierky Jozefa Remenca

3. – 24. 5.

O

riginálna výstava, na ktorej si môžete pozrieť ako vyzerali
telefóny kedysi. Budete môcť obdivovať niekoľko druhov
telefónov. Okrem tradičných „retro“ telefónov s rotačnými
číselnicami nebudú chýbať ani mobily z rokov 1993 až 2000.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE

16 |

odujatí v oc mirage

Zľavový
Víkend
50
%

3. – 5. 5.

30 %

45
%

25 %

N

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

30 %

%
60

25 %
50
%

45
%

Tvorivé dielne
M

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

Vždy
v sobo
o 15.0 tu
0h

4. 5. | 11. 5. | 18. 5. | 25. 5.
máj 2019
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Haló, haló!
3. – 24. 5. 2019
Výber telefónov 20. storočia
zo súkromnej zbierky Jozefa Remenca
OC Mirage / -1. podlažie

ˆ
ˆ
18 |

Zaujalo
DETSký svet
nás

Haló,
dovolali ste sa....
A

si vám dnes už pri používaní telefónu nenapadne, ako vyzerali
kedysi. My vám ich v OC MIRAGE predvedieme prostredníctvom
skvelej výstavy.

Ľudstvo už od nepamäti hľadalo rôzne
spôsoby vzájomnej komunikácie. Boli to
väčšinou zvukové a svetelné signalizácie,
ktoré umožňovali navzájom si odovzdať
na diaľku správy, oznamovať nebezpečenstvo, radosť či privolať pomoc. Máloktorý
objav zmenil ľudskú spoločnosť viac než
telefón – čo z gréckeho prekladu znamená:
„tele – ďaleko“ a slovo „fón – zvuk“. Nič tak
neskrátilo vzdialenosť ako „Ďalekozvuk“
– čiže telefón. Z pohľadu komunikácie
bol telefón jeden z najdôležitejších patentov. Zrýchlil a zjednodušil komunikáciu
a umožnil hovoriť každému bez potreby špeciálne obsluhovaného zariadenia
a hlavne bez potreby poznať vopred dohodnuté kódy a znaky.

Prvý a posledný
Prelomom v histórii sa stal dátum 2. jún
1875, keď sa po mnohých pokusoch na
jednoduchých zariadeniach podarilo
A. G. Bellovi zaznamenať prenos zvuku.
Rok na to, februári 1876, si nechal prístroj patentovať (vraj len o niekoľko hodín
predbehol svojho najväčšieho rivala Elisha
Graya). Zaujímavú históriu píšu telefóny aj
na Slovensku. Niektoré zdroje uvádzajú, že
v Bratislave bol v roku 1878 zriadený prvý
telefón zásluhou jedného z Edisonových
spolupracovníkov Františka Puškara. Telefón fungoval v paláci arcikniežaťa Bedřicha
– telefónna linka mala tri telefónne stanice a bola jedna z prvých v Európe. Sieť sa
následne z roka na rok rozširovala, až do

stavu, keď bolo úplne prirodzené mať zavedený telefón. Poslednou obcou, do ktorej
ho zaviedli, bola Krajná Bystrica (okres
Svidník). Bolo to 5. novembra 1953.

Zbierka Jozefa Remenca
Na výstave v OC MIRAGE budete môcť
obdivovať niekoľko druhov telefónov vďaka zberateľovi Jozefovi Remencovi. Okrem
tradičných „retro“ telefónov s rotačnými
číselnicami tu nebudú chýbať ani mobily
z rokov 1993 až 2000. Príďte si porovnať
vlastný mobil s jeho predchodcom. Výstava telefónov 20. storočia rozhodne nebude
len pre technikov.

máj 2019

|

19

Obrusy / rôzne motívy a veľkosti / od 22,90 €
Prestieranie / rôzne motívy / 5,90 €
Taniere / rôzne motívy a veľkosti / od 6,90 €
Poháre / rôzne veľkosti / od 4,90 €
Vázy / rôzne motívy a veľkosti / od 16,90 €
Svietniky / rôzne motívy a veľkosti / od 12,90 €
Vankúše / rôzne motívy a veľkosti / od 24,90 €
Prútené košíky / rôzne veľkosti / od 19,90 €
Pouf / 99,90 €

Stredomorská atmosféra
v Coincase
Jedinečný marocký štýl, či obľúbený morský svet?
To všetko a ešte viac nájdete v novej letnej kolekcii,
len vo vašej predajni Coincasa na 1. podlaží OC Mirage.

14/2018T

ˆ
AKO PRAt
PRE BÁBÄTKÁ
M

detská
DETSký svet
Móda

PEPCO radí:

alé detičky potrebujú špecifický prístup vo všetkom a pranie ich oblečenia k tomu nepochybne patrí. Sú ešte veľmi zraniteľné, preto je
dobré dodržiavať zopár zásad, ktoré ochránia ich krehký organizmus a imunitu, ktorá sa u nich ešte len začína vyvíjať.

• Pred prvým použitím každé nové oblečenie vyperte.
• Kupujte pracie prášky určené špeciálne pre bábätká a cca do ich troch
rokov perte detskú bielizeň samostatne.
• Vyskúšajte ekologické pracie prostriedky - sú šetrnejšie k prírode aj detskej pokožke.
• Spací vak, zavinovačku a posteľnú bielizeň stačí oprať jedenkrát za týždeň.
• Pokiaľ je bábätko „grckacie“ alebo je už väčšie a ocitá sa v období „všetko dokážem“, takže sa aj častejšie zašpiní, zaobstarajte si radšej viac kusov oblečenia jedného druhu (viac overalov na spanie, body, tepláčikov
atď.), aby ste nemuseli prať každý deň.
• V prípade, že sa vám do bytu zmestí sušička, neváhajte a choďte do toho.
Ušetríte množstvo času, ktorý by ste strávili vešaním bielizne a žehlením.
• Žehlite hlavne kúsky, ktoré sa dostanú do bezprostredného kontaktu
s pokožkou bábätka (body, čiapočka, polodupačky...). Mikiny, svetríky,
bundičky a iné vecičky žehliť nemusíte. Ale samozrejme je to na vás.
Viac informácií nájdete na www.pepco.sk

Fotografie sú ilustračné. Tovar v predajniach sa môže líšiť. PEPCO však každý mesiac ponúka svojim zákazníkom široký sortiment za príjemné ceny. Zdroj text a foto: PEPCO
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KINO

Program máj

Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

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

Láska na
druhý pohľad
od 2. 5. 2019

FRA
romantická dráma
titulky

POKÉMON
– DETEKTÍV
PIKACHU
od 9. 5. 2019

USA / JAP
animovaný
titulky

3D

ALADIN
od 23. 5. 2019

USA
dobrodružný, fantasy
dabing
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BEACH BUM

CHVÍĽKY

od 2. 5. 2019

od 2. 5. 2019

USA / FRA
komédia
titulky

CZE / SVK
dráma
originálny zvuk

BRIGHTBURN

UGLY DOLLS

DADDY COOL

AD ASTRA

od 16. 5. 2019

od 16. 5. 2019

od 16. 5. 2019

od 23. 5. 2019

USA
horor
titulky

USA
animovaný
dabing

FRA
komédia
dabing

USA
sci-fi, thriller
titulky

3D

JOHN WICK 3:
PARABELLUM

GODZILLA 2:
Kráľ MONŠTIER

od 23. 5. 2019

od 30. 5. 2019

USA
akčný, thriller
titulky

USA
akčný, dobrodružný,
sci-fi
titulky

BOOKSMART

ROCKETMAN

MAMA

od 30. 5. 2019

od 30. 5. 2019

od 30. 5. 2019

USA
komédia
titulky

USA
životopisný
titulky

USA
psycholigický, horor
titulky

2019

máj

ná

a
k
l
i
Ž

komiks

úžas

maráti
a jej ka

82. diel

V apríli si naši žraločí kamaráti naplno vychutnávali Veľkú
noc, čokolády a iné sladkosti,
ktoré od dievčat vyšibali. Chalanom bolo sladkostí málo
a tak sa rozhodli, že si šibačku zopakujú. Ako na to zareagujú dievčatá?

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
24 |

DETSký svet

MamiCky

sú pre nás naj
D

etičky z Detského sveta svoje mamy nesmierne ľúbia. A v máji im to chceme ukázať.

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Deň matiek sa oslavuje po celom
svete. U nás sme sa rozhodli oslavovať tiež.
Pre mamičky, babičky, tety alebo aj krstné
mamy sme pripravili skvelý koncert skupiny AMADEO, ktorá je známa najmä z TV
Šláger. Takto by sme sa chceli poďakovať za
všetko, čo robia pre svoje deti.

KONCERT

skupina AMADEO

.00 h
12. 5. / 16.00 – 17vníkov
te
Koncert je pre návšeta
Detského sv
zadarmo

HURRRÁÁÁ,
prázdniny!
RY
O
B
TÁ
H

oci je to trochu
predčasné, ale
na leto treba
začať myslieť už
skôr.

É do 30. 8.ping.sk
DENN
op
6.
od 1. miragesh RAGE
MI
et@
tskysvsky svet OC 061
e
d
:
o
f
0
t
in fb: De 911 39
tel.: 0

Už ste sa zamysleli, čo bude vaše dieťa robiť
počas letných prázdnin? Máme odpoveď.
Aj tento rok pripravujeme denné tábory.
Informujte sa o možnostiach skôr ako sa
minú voľné miesta.

máj 2019
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recepty

MENU

KOZÍ SYR S MANGOM
Libanonská cuketa
POSTUP
Cibuľu nakrájame na drobno a speníme na oleji na panvici. K cibuli
pridáme na kocky nakrájanú cuketu, spolu orestujeme a dochutíme
koreninami. Keď je cuketa sklovitá, pridáme rozšľahané vajíčka
a zľahka premiešame, akonáhle vajíčka stuhnú, jedlo môžeme podávať.
Na záver prelejeme bielym jogurtom
Ingrediencie
Cuketa malá (2 ks), vajíčko (2 ks), cibuľa (1 ks), olivový olej (5 PL),
soľ (podľa chuti), sušená mäta (1 ČL), mix arabské korenie (½ ČL),
biely jogurt (250 ml).
13/2018T

Predajňu CARPISA nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.

Do jedálneho lístka na jar – leto 2019 zaradil šéfkuchár Peter Semivan
obľúbené chute reštauračných hostí. Medzi predjedlami zaujme napríklad
Vyzretý kozí syr gratinovaný horským medom a chilli, marinované
mangové carpaccio s pečenými lieskovými orieškami.
Postup: Porciu syra (100 g) polejte medom a jemne posypte chilli.
Krátko zapečte, 10 minút pri 180 °C postačuje na skaramelizovanie medu
a spojenie chutí. Spolu so syrom dajte do rúry na prepečenie aj lieskovce
(3 – 4 ks). Tenké plátky manga (6 ks) marinovaného v brandy poukladajte
na tanier a na to položte gratinovaný syr, oriešky a ozdobte podľa fantázie.
Reštaurácia Dubná Skala v centre Žiliny je ideálnym miestom na
príjemný večer vo dvojici, pracovné posedenie či slávnostné rodinné
udalosti – krstiny, prijímanie, promócie, svadba, oslava narodenín.
12/2018T

11/2018T

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Pohľad z výšin

Krajina z vrchu

Rozhľadne na Slovensku rastú ako huby po
daždi. Jedna nová sa nachádza aj v našom
okolí. Zavítajte do Divinky a potešte sa výhľadom.

Aj v Trenčianskom kraji sa nachádza veľa
vyhliadkových veží. V máji by ste mali
vyskúšať napríklad tú v Trenčianskej Závade. Stojí za to.

T

úto rozhľadňu otvorili na Silvestra 2018. Nachádza sa na Malom vrchu v obci Divinka-Lalinok. Vyhliadková veža má päť
poschodí a výšku 19,2 metra. Patrí medzi najkrajšie a najvyššie na okolí. Postavili ju v rámci mikroprojektu cezhraničnej spolupráce s poľskou obcou Gminou Spytkowice za približne 60-tisíc eur.
Malý vrch možno pre širšie okolie nie je až taký známy ako jeho veľký brat. Veľký vrch spolu s Malým je národnou kultúrnou pamiatkou,
pretože sa na ňom vykonáva archeologický výskum. V období praveku sa práve tu nachádzalo jedno z najväčších osídlení na Slovensku.
Oblasť má rozlohu asi 12 ha. Využitie polohy je datované do troch
časových horizontov: 1. mladšej až neskorej doby bronzovej, 2. neskorého laténu až staršej doby rímskej, 3. potom do 9. stor. Hradisko na
Veľkom vrchu sa inak nazýva aj Bučník (zrejme podľa bukov, ktoré tu
rastú aj dnes najmä na severnom svahu kopca). Hradisko sa nachádza
presne na rozhraní Žilinskej a Bytčianskej kotliny, priamo nad Hričovskou priehradou
A ako sa dostať na rozhľadňu? Na výber máte viacero ciest, napríklad z Divinky, Lalinka, Diviny, Marčeka. Odporúčame trasu z Divinky,
z ktorej vedie aj náučný chodník. Na informačných tabuliach sa dočítate historické údaje o Veľkom vrchu. Pokojne sa na túru môžete vybrať
aj s deťmi. Je to veľmi nenáročná trasa, ktorá trvá približne 40 minút.
Z nadmorskej výšky 490 m n. m. vám táto vyhliadková veža poskytne krásny výhľad na obec, Žilinu a okolité pohoria. Ak vám bude
priať aj počasie, uvidíte vrchy Malej Fatry, Súľovských skál, Kysuckých
a Oravských Beskýd a Javorníkov. A ak sa budete pozorne dívať, určite
zbadáte aj Lietavský hrad.

T

áto vyhliadková veža sa nachádza na vrchu Malý Jelenec,
v prostredí Nemšovej, v časti Trenčianska Závada, neďaleko
Gazdovstva Uhliská. Celková výška unikátnej drevenej rozhľadne je 24,6 metrov. Jej stavba bola dokončená v roku 2015.
Panoramatický výhľad, ktorý rozhľadňa ponúka, vám ukáže Biele
Karpaty, Strážovské vrchy, Považský Inovec, Vršatecké bradlá a dokonca i Martinské hole. Týči sa tu množstvo vrchov – Javorník, Chotuč,
Biely vrch, Ostrý vrch, Skalka, Inovec, Kalište, Strážov, Vápeč a mnoho
iných. Vidieť je Dubnica nad Váhom, Ilava, Nová Dubnica a Nemšová. Rozhľadňa je ľahko prístupná. Zaparkovať sa dá pri Gazdovstve
Uhliská, ktoré sa nachádza v časti obce Nemšová, v Trenčianskej Závade. Odtiaľ peši okolo pastvín a lesným chodníčkom sa po dvadsiatich
minútach dostanete k cieľu.
A keď už ste tam merali cestu, nemali by ste vynechať ani samotné Gazdovstvo Uhliská. Milovníci koní a iných domácich zvierat,
cyklisti a turisti tu môžu stráviť príjemné chvíle v krásnej prírode.
Gazdovstvo Uhliská ponúka posedenie v štýlovom hostinci, osobný kontakt so zvieratami, výučbu jazdy na koni, jazdy v prírode, na
koči a mnohé iné atrakcie.
Alebo zájdite kúsok ďalej a pozrite si kaštieľ Antonstál. Nachádza sa neďaleko hraníc s Českou republikou, dvanásť kilometrov od
Nemšovej. Okolie kaštieľa je predurčené na lesoturistiku, cykloturistiku, jazdu na koni a hubárčenie. Poloha objektu poskytuje skvelé
možnosti na pozorovanie jelenej a diviačej zveri.
Alebo si pozrite samotnú Nemšovú, či nastúpte na náučný chodník
Nemšová – Ľuborčianska dolina.
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Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Chystáte sa na veľkú prerábku. Síce
to stojí nemalé financie, vždy máte
cit na to, ako ušetriť. V tejto oblasti
sa vyznáte. Pôžičku si vždy starostlivo
premyslíte. Poraďte sa aj s finančnými
odborníkmi v Slovenskej sporiteľni
a Tatrabanke.

Horoskop
� vás tento mesiac
Co
�
Caká
v OC Mirage

?

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Na zime nemáte rada jedinú vec – že
sa vám zle nosia šperky. Náušnice
tlačia pod čiapkami, náramky nemajú pod bundou priestor. Preto je pre
vás jar ideálna. Máte voľný priestor
pre svoje šperky. Obohaťte si svoju
zbierku kúskami z Pinky Clubu.

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Počas tejto jari sa nosia tenisky. Je to pre vás skvelá alternatíva po ťažkých zimných čižmách. Tenisky sú šik a doladia sa ku každému outfitu. Veľmi dobrý výber nájdete
v predajni obuvi John Garfield. A možno tu objavíte aj
niečo viac.

Ako správny filmový fanúšik sa neviete dočkať nových premiér. Filmy sú pre vás ten správny relax. Pukance, vysoká
kvalita zvuku, obrovská obrazovka. A k tomu dobrý príbeh.
Z májovej filmovej ponuky v Ster Century Cinemas si určite
vyberiete.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Máj je lásky čas. Všetci to dobre vieme a vy obzvlášť.
Tohtoročný máj je pre vás po citovej stránke neskutočne
krásny. Doprajte si s partnerom romantické posedenie
na letných terasách v OC MIRAGE a užite si krásny výhľad na mesto.

Tento mesiac sa nakupuje vo veľkom. Prvý májový víkend
v OC MIRAGE patrí móde a vám. Vďaka zľavovému
víkendu máte šancu obnoviť si svoj šatník a pritom ušetriť.
Milujete ten pocit, keď si kúpite niečo nové a pritom viete,
že ste aj ušetrili.

Kvety povedia všetko, čo potrebujete. Je máj, krásne počasie, láska je vo vzduchu a kvety k tomu dodávajú tú správnu atmosféru. Tulipány na kuchynský stôl, orchidea do
každého okna a ruža pre vašu milovanú priamo do ruky
z kvetinárstva Victor.

Jar je tu a vám už došli výhovorky, prečo nechodíte von športovať. Je načase, aby vás opustila zimná pohodlnosť a jarná
únava. Krásne počasie doslova láka von. A na športovanie
treba aj správnu výbavu. Navštívte Stripes na -2. podlaží
OC MIRAGE.

Panna (24. 8. až 23. 9.)

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Apríl nás (ne)prekvapil premenlivým počasím. S predpoveďou na máj sa však nemienite zahrávať. Milujete
prírodu a využijete každý moment, aby ste v nej boli. Keď
však počasie nepraje, je tu kaviareň Yogi´s. Dajte si kávu
v prírodnom prostredí.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)

Turistika je pre vás to pravé orechové a máj je ako stvorený na prechádzky do prírody. Či už je to len nedeľná prechádzka, alebo poriadne náročná túra, vybavenie by ste
podceňovať nemali. V predajni 4F vám ochotne poradia
s výberom.
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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Všímate si módne trendy. Nie vždy im síce podľahnete,
ale vyberáte si hravé detaily. Teraz sú v móde veselé
ponožky a vás to nesmierne teší. Skvelý výber majú
v predajni Bepon na -3. podlaží alebo v kníhkupectve
Martinus na 2. podlaží.

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

S príchodom jari sa môže vyblázniť aj vaša fantázia. Prerobiť
si dom, byt, záhradu alebo balkón na malý raj je pre vás maličkosť. Drobnosti na ozvláštenie domova nájdete v predajniach COINCASA, Flying Tiger, Ševt, Party Town.

�
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: „... Veľká noc znamená hojnú úrodu.“
Výhercovia: Milan Mičuch, Alena Peťková, Igor Legerský. Výhercom srdečne blahoželáme!

V máji...

Pomôcky:
kúbr,
nido,
Viest

O

psí
zápach

poraniť,
po česky

kto odišiel
z domova

solmizačná
slabika

ujec

prefukovanie,
po česky

živočíšny
tuk

približne

malý
hlodavec

okrem
toho

Singapore
Indian
Education
Trust

mláďa
kravy

lož

3.

1.

jednotlivý
kus rožného
statku
uhájiš

druhí

japonské
mesto
kód rumunského leu
The Justice
League

hniezdo,
po španielsky

náš generál,
účastník SNP
vánok(bás.)

atestát

predložka

2.
EČV okr.
Rožňava

3.

tlmočník

hromadne
chované
domáce
zviera

obyvateľ
obce
Králiky

uhliarsky
kôš,
po česky

skladby
pre deväť
nástrojov,
po česky

Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

V OC MIRAGE ste sa mohli poprechádzať obrovskou maketou hrubého čreva.
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Turné k

90. výročiu založenia originálneho súboru

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2019

Najväčšia verzia chóru v dejinách turné na Slovensku,
130 umelcov

deti do 130 cm

VSTUP VOĽNÝ

28. 5. ŽILINA

ŠTADIÓN MŠK ŽILINA
18:25 KRISTÍNA
info a predaj vstupeniek:

19:00 ALEXANDROVCI

hosť koncertu

KRISTÍNA

www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •

Hlavný reklamný partner

RIMAC

HLD
DVR
Hildin Dvor
Chuť Vidieka

