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Prinášame vám zaujímavý rozhovor s inšpiratívnou vizážistkou 
Lucid, ktorá zavítala do OC MIRAGE v rámci svojho turné 

– Babská jazda. Viac o jej plánoch sa dozviete v našom rozhovore.

X. / 2019 / 6
1338-2896
8 000 kusov

MIRAGE | Mesačník | Redakcia: TARGET agency, s. r. o., Krasňany 191, 013 03, tel.: 0311 660 044 | Textová, grafická a tlačová úprava: TARGET agency, s. r. o. 
| ©Copyright M KREO, s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva vydavateľ MIRAGE Shopping Center, a. s., www.mirageshopping.sk | Akékoľvek šírenie, 
rozmnožovanie textu, fotografií, grafov, vrátane údajov v elektronickej podobe, je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. | Súťažiaci zaslaním e-mailu 
dobrovoľne udeľuje spoločnosti TARGET agency, s. r. o., IČO: 48 146 650, Krasňany 191, 013 03 Krasňany súhlas so správou, spracovaním, uchovaním a zverejnením 
svojich osobných údajov  v časopise MIRAGE v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá. | Mesačník MIRAGE je 
samostatný a nepredajný.

Lucid
„Bez podpory ľudí 
sa sny ťažšie plnia.“

V marci bolo  
OC MIRAGE dejiskom 
modelingového 
castingu

Prežili sme 
spolu 
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

M      esiac jún je pre 
nás naozaj špe-
ciálny mesiac. 
Nielen že sa tu 

striedajú naše najobľúbenejšie roč-
né obdobia, ale čakajú nás veľmi 
príjemné dni. A u nás tohtoročný 
jún patrí jednoznačne deťom, ktoré 
už túžobne očakávajú prázdniny. 

Hneď v prvý júnový deň totiž 
v OC MIRAGE oslavujeme Deň 
detí. Tešiť sa môžete na bohatý 
program plný hier a zábavy. A budú 
na vás čakať aj rôzne odmeny. Viac 
o  programe nájdete na stránkach 
nášho časopisu. Deti sú našou in-
špiráciou, preto spolu s nimi oslá-
vime aj Deň otcov, ktorý sa bude 
konať v priestoroch Detského kúti-
ka na 4. podlaží. Lebo nielen deti si 
zaslúžia odmenu a aj ony majú rady 
svojich rodičov a chcú im to ukázať. 
Tešíme sa, že v  OC MIRAGE vlád-
ne takáto rodinná atmosféra. 

Tešíme sa aj z výstavy, ktorá bude mať svoju vernisáž 3. júna. 
V  našom centre si budete môcť pozrieť obrazy malých detí na 
tému voda. Ako ju vnímajú? Čo v nej vidia? Ako sa pri nej cítia? 
Vidieť vodu pohľadom detí bude nesmierne zaujímavá skúsenosť. 
Nádejní maliari sa isto potešia vášmu obdivu. 

A keď už k nám zavítate so svojou rodinkou, určite nevyne-
chajte niektorú so skvelých možností ako u nás stráviť čas. Či 
už si vyberiete rodinný film v kine Ster Centrury Cinemas,  ad-
renalínový zážitok v 5D kine, popoludnie pri bowlingu, sladkú 
odmenu z cukrárne Monarch, vychutnáte si  skvelú kávu v nie-
ktorej z našich kaviarní, nakúpite v predajni Billa, objednáte si 
rodinnú večeru na jednej z našich terás, vaša návšteva nás roz-
hodne poteší.   

PríhOvOrMilí návštevníci 
OC MIraGE!
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h ádam všetky 
dievčatá, ale 
aj nejeden 

chlapec, občas zatúžili 
po modelingovej ka-
riére. 
Tieto sny sa im mohli 
veľmi ľahko splniť 

v OC MIRAGE. 
Stačilo prísť 

k nám 

na aprílový konkurz 
Elite Model Look. Od-
borná porota budúce 
hviezdy modelingu 
nielen hodnotila, ale 
dávala im aj cenné rady, 
ktoré ich posunú vpred. 
A ktovie, možno práve 
u nás sa začal bu-
dúci úspešný 
príbeh. 

HľADALI sME 
BuDúCE HVIEzDy
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D o minulosti. 
Presne tak 
vyzerala skvelá 

výstava v OC MIRAGE.
Jedinečná výstava mla-
dým ľuďom pripomínala 
silné retro, ale starším 
generáciám vyčarila 
úsmev na tvári. Pri pre-

zeraní telefónov 
20. storočia  

 

zo zbierky Jozefa 
Remenca asi nikomu 
nenapadlo, že to nie je 
taká dávna doba. Ešte aj 
dnes sme si pri nich po-
vzdychli: Veď taký sme 
mali doma! Na výstave 
ste mohli vidieť hneď 
niekoľko starožitných 
exemplárov.  

HALó, 
DOVOLALI stE sA...



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

1. podlaží OC MIRAGE nájdete kvalitné oblečenie za bezkonku-
renčné ceny. Oblečenie do mesta aj na pláž vám teraz peňaženku 
rozhodne nezaťaží. 
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„Bez podpory  ľudí sa sny ťažšie plnia.“

Luciu Sládečkovú väčšina ľudí pozná ako vizá-
žistku Lucid. Do povedomia sa dostala aj vďaka 
relácii Nákupné maniačky. Odvtedy sa jej široká 
fanúšikovská základňa na Facebooku a Instagra-
me rozrástla cez 100-tisíc sledovateľov. Na soci-
álnych sieťach pravidelne zverejňuje fotky svojej 
práce, seba, ale aj malej dcéry Lýdie. Aké má sny 
a čo odkazuje začínajúcim vizážistkám? Prečítaj-
te si v našom rozhovore...

Lucid
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Kde a kedy sa začala vaša vášeň pre koz-
metiku?
Vášeň pre kozmetiku mám odmalička, keď-
že som tancovala latinsko-americké tance.

Vedeli ste si už vtedy predstaviť, že sa 
z hobby stane práca?
Nie. Táto vášeň vo mne rástla, až som si 
začala všímať detailnejšie, ako sa mení tvár 
pri líčení a zaviedlo ma to na rekvalifikačný 
kurz v Prahe a moje hobby sa stalo prácou.

Ako vznikla prezývka Lucid? 
Mala som vtedy vzťah s DNB Dj, ktorý mi 
zložil skladbu s názvom Lucid a tam vznik-
li začiatky mojej prezývky. Lucid znamená 
oslnivý, jasný, očarujúci..

Okrem make-up stylingu sa venujete aj 
úprave vlasov. Čo vás baví viac?
Baví ma upraviť ženu ako celok. Make up 
vykonávam aj samostatne, ale vlasy nie. Je 
to ako doplnok mojej služby a chcem, aby 
ma naďalej vnímali ako vizážistku, pretože 
nie som kaderník.

Milujete Pin-Up Rockabilly štýl. Čo 
konkrétne to zahŕňa?
Úprava vlasov, výrazné linky a je to celé 
o  štýle, aby ženy boli ženami a muži boli 
galantní.  Pin-Up je životný štýl a ja som sa 
v ňom našla.

V rámci svojej práce cestujete po celom 
Slovensku. Máte nejakú obľúbenú ob-
lasť, do ktorej sa rada vraciate?
Momentálne cestujem často do Nitry, kde 
mám silnú klientelu. Rada však navštevu-
jem rôzne miesta, teším sa z ľudí, z mož-
ností. 

Počas Babskej jazdy s Lucid Style ste sa 
zastavili aj v OC MIRAGE. Ako sa vám 
páči Žilina?
Som z  Martina a obchodné centrum 
Mirage poznám. Žilina je pre mňa jedno 
z miest, kde som žila a rada sa tam vraciam.

Máte nejaký nesplnený sen? 
Tie sny sa vždy upravujú podľa toho, v akej 
situácii sa nachádzam. O tých veľkých ne-

rozprávam, pretože chcem, aby sa splnili. 
Budem však veľmi vďačná, ak sa podaria, 
pretože bez podpory  ľudí sa sny ťažšie pl-
nia. Stačí ale veriť a pracovať na nich. Treba 
mať ciele, ktoré sa počas neustálej a férovej 
práce dokážu plniť a tým sa sen stáva sku-
točnosťou. Môj sen, ten najväčší, sa práve 
deje - aj keď len na Slovensku, ale pre mňa 
je to veľké. Budem sa snažiť pracovať aj na 
zahraničí a tým aj načrtávam jeden z ďal-
ších snov.

Vedeli by ste si predstaviť, že sa niekedy 
vrátite k tomu, čo ste vyštudovali? 
Áno viem. Momentálne sa však venujem 
ženskej kráse a táto práca ma napĺňa. Viem, 
že raz príde zmena a ja musím byť nato 
dostatočne pripravená.

Čo by ste poradili začínajúcim vizážist-
kám?
Že aj keď práca zo začiatku nejde podľa 
predstáv a vaše zručnosti často spochyb-
ňujete, je dôležité, aby ste sa nevzdávali. 
Táto práca má silné čaro a ak budete na 



sebe tvrdo makať a opustíte svoju kom-
fortnú zónu, potom viete dosiahnuť aj 
nemožné, pretože možnosti sú neobme-
dzené.

Máte aj dcérku Lýdiu. Zmenil sa váš 
životný štýl?
Áno, pretože toto dokonalé stvorenie ma 
naučilo vnímať a cítiť silnejšie ako doteraz 
a to som veľmi empatický človek. Zmenili 
sa mi priority. Som veľmi rodinne založe-
ná a preto svoj voľný čas venujem predo-
všetkým rodine.

Ako vyzerá váš bežný deň?
To by ste mali zažiť. To nie je o tom, že 
vstanem, naraňajkujem sa a pohundrem, 
že idem do práce. Takto svoju prácu ne- 
vnímam. U mňa neexistuje 16:30 a padla. 
Každý deň je úžasný, pretože aj nežiaduce 
situácie ma veľa naučia, ale tie našťastie 
nezažívam často. Ale môžem povedať, že 
môj bežný deň neexistuje. Každý deň je 
úplne iný a viem vám povedať, že sa naj-
častejšie vyskytujem v Bratislave. 

jún 2019      |      11
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t úžite po pružnom a pevnom tele s vypnutou pokožkou? K ideálnym kriv-
kám vám pomôže aj nový rad telovej kozmetiky Dermacol, ktorý prináša 

vyvážený koktejl účinných látok pôsobiacich práve na problematické partie žen-
ského tela. Popri zdravej strave, pravidelnom cvičení a kvalitnom spánku tak bude 
rad Active vaším ďalším spojencom na ceste k spokojnosti so sebou samými.      

kUPóN
Pri nákupe akýchkoľvek produk-
tov telovej kozmetiky dermacol 
nad 10 € osviežujúca ružová voda 

v hodnote 5,69 € ZdARMA. 

Ponuka platí pri predložení tohto kupónu 
do 30. 6. 2019 v predajni Dermacol 

v OC Mirage. 

PUSH UP V tUbe
K pružnému telu a zamatovej pokožke patrí aj pevný dekolt, kto-
rý je najmä v lete viac „na očiach“. O ten sa postará spevňujúca 
starostlivosť o dekolt a poprsie Push Up, ktorá jemnej pokožke 
v  týchto partiách navráti pružnosť. regeneračný a vypínajúci 
efekt zaručí bohatá receptúra s extraktom z morských rias a kom-
plexom rastlinných extraktov FirMiDerM®. Pôsobivo namiešaný 
koktejl účinných látok viditeľne spevňuje pokožku a pôsobí ako 
prevencia jej ochabovania. 
Spevňujúca starostlivosť o dekolt a poprsie 
Push Up / 100 ml

7,69 €

O JedNU VeľkOSť MeNeJ
Poznáte ten pocit, keď vaše telo potrebuje „naštartovať“? K fyzic-
kej aktivite pridajte zoštíhľujúci remodelačný gél Slim My Body, 
ktorý pomáha odbúravať nadbytočnú vodu z tela a obnovuje 
mikrocirkuláciu krvi a tým podporuje vylučovanie škodlivín. 
Pri aplikácii na problematické partie dvakrát denne po dobu 
jedného mesiaca, sa okrem pevnejšieho tela  budete tešiť aj 
z  figúry štíhlejšej až o jednu konfekčnú veľkosť. Tajomstvom 
remodelačného gélu je jedinečná receptúra s morskými riasami 
a kofeínom. Tá stimuluje štiepenie tukov a zabraňuje ich ďalšie-
mu ukladaniu. Brucho, stehná a boky stratia zo svojho objemu 
práve vďaka extraktu z morských rias, ktoré sú známe svojimi 
blahodarnými účinkami na  krvný obeh aj elasticitu nielen v spo-
mínaných problematických partiách.
Zoštíhľujúci remodelačný gél Slim My body / 150 ml

7,69 €

VÁš OSObNý tRéNeR
Spevňujúci a vypínajúci telový balzam Fitness My Body pri-
chádza s veľkými ambíciami. Vďaka obsahu vysoko účinnej 
látky ActigymTM, ktorá napodobňuje účinok vytrvalostného 
tréningu, bude v kombinácii s fyzickou aktivitou pôsobiť ako 
váš tajný osobný tréner. Pomôže tak vyformovať dokonalé 
krivky aj v oblastiach náchylných na ochabovanie.  Testy preu-
kázali zvýšenie elasticity, pevnosti a pružnosti pokožky. 
Spevňujúci a vypínajúci telový balzam 
Fitness My body / 150 ml

7,69 €

ZbOHOM ceLULitíde A StRiÁM
Boj s celulitídou a striami je beh na dlhé trate. Vaším účinným 
spojencom v ňom bude balzam proti celulitíde a striám Love 
My Body. Je doslova nabitý účinnou látkou Dermochlorella  D, 
ktorá stimuluje produkciu hlavných zložiek kože ako sú kolagén, 
elastín a laminín. Výsledkom je viditeľné zlepšenie vzhľadu aj 
štruktúry pokožky. Prejavy celulitídy sa výrazne zjemnia vďaka 
špeciálne navrhnutému komplexu rastlinných extraktov, v kto-
rom nechýba horký pomaranč, rozmarín či brečtan. Pokožka tak 
bude pri pravidelnom používaní pevnejšia aj pružnejšia a o jej 
dôkladnú hydratáciu sa postará kyselina hyalurónová. rovnako 
tak spozorujete výraznú redukciu nevzhľadných červených žiliek, 
ktorú preukázal aj klinický test. 
balzam proti celulitíde a striám 
Love My body / 150 ml

7,69 €
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l egendárna značka obuvi Baťa kráča štýlovo s dobou. Obuv, ktorú náj-
dete v OC MIRAGE na 1. poschodí, je pohodlná, ležérna a moderná, 

navrhnutá tak, aby bol váš celkový outfit dokonalý. Kvalita a krása vašim 
nohám jednoducho pristanú. Príďte sa aj vy presvedčiť o výnimočnosti no-
vej kolekcie.         
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BAŤA RED LABEL 
zLAtÉ DÁMsKE sAnDÁLE
39,99 €

BAŤA PÁnsKE 
KOŽEnÉ HnEDÉ tEnIsKy
64,99 €

BAŤA RED LABEL
25,99 €

BAŤA RED LABEL
25,99 €

BAŤA RED LABEL
25,99 €

aktívna & sExy PO CElý rOk



PR
Og

RA
M

16   |  

JúnOvý PrOGraM PODuJatí v OC MIraGE

1. 6. 2019
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15.00 – 18.00 h
 v Oc MiRAge

Oslávte sviatok detí s nami. Pre najmenších sme pripravili zábavu 
v duchu starých čias, keď neboli mobily, tablety, notebooky. Bolo 
iba jednoduché „Poď von“. Pripravené sú športové disciplíny, súťa-
že, tvorivé dielne, animátori, maľovanie na tvár a mnoho ďalšieho. 

Bonusom bude možnosť odfotiť sa so športovým maskotom.

Podujatie bude na -1. podlaží v čase od 15.00 do 18.00 h
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JúnOvý PrOGraM PODuJatí v OC MIraGE

Milé deti, čakáme na vás 
každú sobotu na -1. 
podlaží pri zábavných 

tvorivých dielňach. 

tVORIVÉ DIELnE

1. 6. | 8. 6. | 15. 6. | 22. 6.  | 29. 6. 

Vždy v sobotu o 15.00 h

VERnIsÁŽ 
s PROGRAMOM 

3. 6. 2019 
 9.30 – 11.00 h

VýstAVA VODA
OčAMI DEtí

Príďte si pozrieť výstavu krásnych prác malých 
detí s názvom Voda. Uvidíte ako ju vnímajú 
a  čo sa im na nej páči. Práce, ktoré uvidíte, 

vyhrali výtvarnú súťaž KLNKA – KLNKA 2019, 
ktorú vyhlásila Spoločnosť pre predškolskú výchovu  
– región Žilina. Súťaž mala aj odborný dozor pod zášti-
tou akademického sochára a maliara Štefana Pelikána. 

Vernisáž výtvarných prác s kultúrnym programom 
s  ocenením víťazov a odovzdaním cien víťazom sa usku-
toční 3. júna 2019 v OC MIRAGE od 9.30 do 11.00 h.

Výstava bude nainštalovaná 
na -1. podlaží OC MIRAGE

3. – 23. 6.

DO súŤAŽE sA zAPOJILI stOVKy 
DEtí z CELÉHO sLOVEnsKA.
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P amätáte si na časy, keď neboli mobily, 
tablety a notebooky? Ukážte aj vy svojim 

deťom, aké ste mali detstvo.
 

Deň detí (1. jún) je naplnený radosťou a hrami. Doprajte 
veľa zábavy aj svojim ratolestiam. V OC Mirage pre vás 
pripravujeme špeciálny Deň detí v  duchu starých čias. 
Nechajte ich nazrieť do  vášho detstva a vy si zaspo-

mínajte na dávne hry. Príďte k nám a zažite atmosféru, 
keď neboli žiadne mobily a  zazvonili sme kamošovi so 
slovami: „Poď von!“ Pamätáte, ako ste ho museli vypýtať 
od rodičov? Takéto časy môžu teraz zažiť aj vaše deti.

V Oc MiRAge SMe PRe teNtO kRÁSNy deň PRiPRAViLi: 

Samozrejme, nebudú chýbať 
ani odmeny pre deti 
a budú sa môcť odfotiť 
so športovým maskotom.

– športové disciplíny,
– súťaže v duchu starých čias,

– tvorivé dielne,
– animátori,

– maľovanie na tvár

15.00 – 18.00 h / v Oc MiRAge

1. 6. 2019
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Práce, ktoré na výstave uvidíte, vyhrali vý-
tvarnú súťaž KLNKA – KLNKA 2019, kto-
rú vyhlásila Spoločnosť pre predškolskú 
výchovu – región Žilina. Súťaž mala aj od-
borný dozor pod záštitou akademického 
sochára a maliara Štefana Pelikána. 

Tento rok sa konal už 3. ročník súťaže 
a témou, ktorú mali deti spracovať, bola 

VODA. Deti tak mohli kresliť život vo 
vode, pri vode, nad vodou, pod vodou, 
o vode... Mali tak projektovať vlastné asoci-
ácie prostredníctvom kolorovanej kresby. 

Súťažili v dvoch kategóriách: deti vo 
veku 3 a 4 roky a druhú kategóriu tvorili 
deti vo veku 5 a 6 rokov. Podmienkou bola 
len kolorovaná kresba vo formáte A3. 

Slávnostná vernisáž výtvarných prác 
s  kultúrnym programom s ocenením 
víťazov a odovzdaním cien víťazom sa 
uskutoční 3.  júna 2019 v OC MIRAGE 
od 9.30 do 11.00 h. A víťazné práce si 
môžete pozrieť do 23. júna. Výstava bude 
nainštalovaná na -1. poschodí obchodné-
ho centra. 

vODa OCaMI DEtí
V OC MIRAGE si môžete pozrieť výstavu krásnych prác malých detí  

s názvom Voda. Ako ju vnímajú, čo sa im na nej páči? 
Dozviete sa z ich obrazov.  
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VýstAVA 
VODA OčAMI DEtí 

V OC MIRAGE
VERnIsÁŽ s PROGRAMOM 
3. 6. 2019 / 9.30 – 11.00 h

VýstAVA POtRVÁ 
DO 23. 6. 2019

D

e
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t
í

DO súŤAŽE sA zAPOJILI 
stOVKy DEtí z CELÉHO 

sLOVEnsKA.
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Ak máte doma dieťa, ktoré je súťaživé, hravé, 
neposedné a je to taký malý bojovník, tak 
nemáte nad čím váhať. Pripojte sa k nám!

Otvorené hodiny na školách sme spo-
ločne zažili počas mesiacov marec až máj. 
Mohli ste sa presvedčiť, že deti táto hra ne-
smierne baví. Teraz máte príležitosť zapojiť 
ich do nášho kolektívu. V programe máme 
toho nesmierne veľa: 

– denný letný tábor (začne v auguste),
– pobytový letný tábor (začne v auguste),
– tréningový proces (od augusta 2019),
– krúžky hádzanej na školách a v cVČ  

(počas celého školského roka 2019/2020),
– zápasy v minihádzanej a hádzanej v súťaži 

vedenej krajským zväzom hádzanej.

sLOVAn MALÁ FAtRA 
– HÁDzAnÁRsKy KLuB ŽILInA 

info@hadzanazilina.sk
Viac na: www.hadzanazilina.sk 

Facebook: zilinahadzana 
Sídlo: Orolská 1126/2, Žilina 010 01

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
iBaN: Sk93 0900 0000 0051 5691 1567

iČO: 52 27 82 55

háDzaná 
sa vrátIla 

na PalubOvky v zIlInE

Hádzaná je emotívny, kontaktný, kreatívny a  adrenalínový šport  
s množstvom gólov – ste pripravení na zábavu? 

Účet je transparentný a je naňho možné poukázať dary od fyzických osôb a sponzorské príspevky od právnických osôb.

ˆ



Jar v OC MIRAGE sa nemôže začať inak 
ako veľkolepou módnou prehliadkou. 
Tohtoročná show sa niesla v mladom tóne, 
sviežich farbách a hravých kombináciách. 
Modeli a modelky predviedli to najlepšie 
z módnych značiek, ktoré nájdete pod jed-
nou strechou v OC MIRAGE. Prehliadku 
spríjemnilo aj vystúpenie tanečnej skupiny 
Lentilky.

Módnu show si nenechalo ujsť množ-
stvo návštevníkov, módnych nadšencov 
a  veľa mladých fanúšikov. Hosťom tohto-
ročnej jarnej prehliadky totiž bola talen-
tovaná speváčka SIMA. Diváci si jej skvelé 
vystúpenie vychutnali a na verných fanúši-
kov čakal aj vytúžený autogram.

 

ODštartOvalI sME 
MóDnu sEzónu 
Jar / lEtO 2019

Najväčšia módna show v Žiline sa tento rok niesla v znamení mladosti.  
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PrOGraM  Jún 

Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk

 
ki

NO

Príďte aj vy do štvorsálového  najkrajšieho multikina 
na Slovensku. Podrobný rozpis programu budeme uvádzať 
na internetových stránkach a v týždennom letáku multikina.

STER CENTURY CINEMAS NájdETE
NA 3. POdLAŽí V OC MIRAGE.

Nájdete nás aj na Facebooku: 
MULTIKINO STER CENTURY CINEMAS ŽILINA
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 X-Men:
dark PhoenIX  
od 6. 6. 2019   
USA
akčný, sci-fi
titulky

 rodIčIa 
Pod ParoU  
od 13. 6. 2019  
USA
komédia
titulky

 UZlY 
a PoMaranče  
od 13. 6. 2019  
CZE / SVK
dráma, romantický
originálny zvuk

 tajnÝ ŽIVot 
MaZnÁčIkoV 2 
od 20. 6. 2019  
USA
animovaný
dabing

 aj slnko 
je hVIeZda 
od 27. 6. 2019  
USA
romantický
titulky

 annabella 3:
nÁVrat 
od 27. 6. 2019  
USA
horor
titulky

 PodFUkÁrkY  
od 20. 6. 2019 
USA
komédia
titulky

 YesterdaY
od 27. 6. 2019 
USA
komédia, romantický, 
hudobný
titulky / dabing

 ted bUndY:
dIabol s ľUd-
skoU tVÁroU   
od 6. 6. 2019  
USA  
thriller, dráma
titulky

 MUŽI V čIernoM: 
GlobÁlna 
hroZba    
od 13. 6. 2019  
USA  
komédia, akčný, sci-fi
titulky / dabing

 Môj dedo 
sPadol 
Z MarsU         
od 6. 6. 2019  
HVR / SVK  
rodinný, fantasy, sci-fi
originálny zvuk

 PsIa dUŠa 2
od 6. 6. 2019 
USA 
rodinný
titulky / dabing

3D

3D

LADIEs KLuB20. 6. o 18.00 h
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NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Zvedavý sloník

Peter Pan
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
83. diel

V máji naši kamaráti nacvičo-
vali divadelné predstavenie. He-
rectvo však nie je také jedno-
duché ako si pôvodne mysleli 
a tak poprosili o radu profe-
sionálneho herca, Jána Burdu 
z Horáckeho divadla v Jihlave, 
ktorý našim kamošom ochot-
ne pomohol.
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



V Detskom svete na 4. podlaží OC MIRA-
GE sme si pripravili skvelé popoludnie. Už 
16. júna na vás čakajú súťaže pre oteckov 
a ich deti, maľovanie na tvár a vyvrcholením 
bude turnaj v „Človeče, nehnevaj sa!“ Sú-
ťažiť budú dvojice otec/dieťa a otec/dieťa. 
Radi u nás uvítame nielen oteckov, ale aj 
starých otcov. 

Tešíme sa na vás. 

 

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.  
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DEn OtCOv

hurrrááá, 
PrázDnIny!
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N  aše deti milujú svojich rodičov za starostlivosť, výchovu,  
ale aj zábavu. Deň matiek sme oslávili ako sa patrí a v júni 
nezabúdame ani na našich oteckov. 

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

deň OtcOV
16. 6. 2019 

16.00 – 18.00 h  
 

ˆ

deNNé tÁbORy

od 1. 6. do 30. 8. 

info: detskysvet@mirageshopping.sk

FB: Detsky svet OC MIRAGE

tel.: 0911 390 061
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kačacIe PrsIa s tekVIcoVÝM PYré

Receptúry založené na čerstvej zelenine a prvotriednych surovinách 
tvoria základ gastronomickej ponuky hotelovej Reštaurácie dubná 
Skala. Z aktuálneho Á La Carte menu vyberáme bezlepkové jedlo 
–  Grilované chrumkavé kačacie prsia na jemnom tekvicovom pyré 
s teplým strukovinovým šalátikom.

Postup na chrumkavé kačacie prsia: Kvalitné kačacie mäso umyjeme, 
osušíme, zľahka narežeme kožu a osolíme z oboch strán. Čerstvo 
pomletým čiernym korením posypeme spodnú, mäsovú stranu. Vložíme 
na suchú studenú panvicu a začneme mierne restovať. Najskôr na strane 
s  kožou, aby sa z nej pomaly vypiekol tuk. Keď je zlato-hnedá a chrumkavá, 
prsia otočíme a dopečieme z druhej strany 3 až 4 minúty, stred by mal ostať 
ružový a šťavnatý. Nakoniec dáme mäso na 5 minút do predhriatej rúry 
odpočinúť a servírujeme s prílohami.

Predajňu CARPISA nájdete 
na 1. podlaží OC MIRAGE.

MEnu

chalVa

PostUP
Do misky vysypeme práškový cukor, sušené mlieko, vanilkový 
cukor a premiešame, postupne za stáleho miešania pridávame 
Tahini a  vypracujeme cesto, formu vysypeme posekanými 
pistáciami a cesto roztlačíme na orechy, opakujeme podľa želaného 
tvaru. V chladničke necháme 30 minút stuhnúť, pri podávaní 
vyklopíme a krájame do ľubovoľného tvaru. 

InGredIencIe
Práškový cukor (2 poháre), sušené mlieko (2 poháre), Tahini 
(sezamová pasta, 2 poháre), vanilkový cukor (1 ČL), nesolené 
pistácie (100 g).
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Vymeňte turistické topánky za dve kolesá 
a objavujte krásy Žilinského kraja. Vedeli 
ste, že v kraji sú vybudované stovky kilo-
metrov značených cyklotrás?  

Dajte si okruh okolo Trenčína. Sú tu ne-
skutočne krásne trasy, pri ktorých uvidí-
te nespútanú prírodu, hory, skaly, hrady 
a zažijete neopakovateľné chvíle. 

kaM za krásaMI v OkOlí MIraGE
trenčIanskY krajŽIlInskÝ kraj

C  yklistika v súčasnosti zažíva znovuzrodenie. Je to trochu pa-
radox, vzhľadom na to, že oproti minulosti je na cestách viac 
áut, ktoré vytlačili cyklistov na perifériu. To však len podnietilo 

vznik množstva bezpečných trás, na ktoré sa môžete bez obáv vybrať 
aj s deťmi. 

Žilinský kraj je k cyklistom veľmi naklonený. Ak totiž neplánujete 
použiť auto a chcete sa dostať napríklad na Kysuckú cyklomagistrálu, 
nie je nič jednoduchšie ako nastúpiť na cyklobus. Cyklobusy premá-
vajú na pravidelných linkách a môžete si ich pozrieť na inkternetovej 
stránke sadza.sk/cyklobus. Využiť tak môžete tri autobusové linky 
smerom na Terchovú, Kysuce a Turčianske Teplice. A na stránke  
za.cykloportal.sk si potom môžete vybrať z množstva krásnych znače-
ných ciest aj s dobrými tipmi. 

V júni sa dokonca na Kysuciach koná cyklistický sviatok: 18. ná-
rodný zraz cykloturistov. Od 13. do 16. júna sa stretnú všetci nad-
šenci v lokalite Kasárne neďaleko Makova. Tešiť sa môžete na spoloč-
né cyklojazdy, ale aj kultúrny program či tombolu. 

Ak ste rodina, v Žilinskom kraji odporúčame nenáročné a ľahké 
cyklotrasy. Okolo Vodného diela Žilina je ľahká trasa po rovnom 
teréne, ktorú isto zvládnu aj menšie deti. Je to obľúbené rekreačné 
miesto s krásnymi výhľadmi na okolité hory. Gaderská dolina v regió-
ne Turiec vás naláka na božský pokoj a krásnu prírodu. Kysucká cyk-
lomagistrála patrí k najdlhším cykloturistickým trasám na Slovensku. 
Cyklistov prevedie naprieč celými Kysucami a ponúkne jej najkrajšie 
zákutia. Vy si môžete vyberať z množstva jednoduchých úsekov. Vy-
berať si môžete aj úseky na Oravskej cyklomagistrále, ktorá prepája 
Kysuce s celou Oravou a regiónom Liptova. 

a j v Trenčianskom kraji môžete využiť možnosť zviezť sa cyk-
lobusom, a to na trase Trenčín – Mníchova Lehota – Du-
bodiel alebo Trenčín – Beckov – Nové Mesto nad Váhom. 

Trasy sa aj v tomto kraji rozlišujú na cestné a MTB trasy a má ich vybu-
dovaných asi 1 400 km, pričom sa napájajú aj na regióny mimo kraja. 
Z toho množstva je naozaj ťažké vybrať si, preto odporúčame stránku  
tn.cykloportal.sk, kde nájdete dobré tipy, dĺžky aj náročnosť trás. 

Ak by sme mali predsa len vybrať, odporúčame napríklad nasledov-
né 4 cyklotrasy. Na javornícku magistrálu sa dobre pripravte, je to 
športová trochu náročnejšia trasa a začína v dedine Topolecká.  Má 
dĺžku 21,3 km a vedie krásnym prostredím Bielych Karpát s možnos-
ťou navštívenia Holubyho chaty v nadmorskej výške 920 m n. m. 

Ak by ste chceli skôr nenáročnú trasu, ktorú zvládne aj menej zdat-
ný  cyklista, odporúčame krásu Hrádockej doliny. Okruh meria 19,7 
km, začnete aj skončíte ju v obci Hrádok. 

Krásny je aj severný úsek Malokarpatskej cyklomagistrály, ktorý 
meria 20,6 km a vedie po asfaltovej ceste. Trasa začína v Novom Meste 
nad Váhom na železničnej stanici a po ceste prejdete aj cez obec Čach-
tice a do Podolia, kde je park miniatúr. Priamo v areáli je postavená 
Alžbetina rozhľadňa a nachádza sa tu aj imidžové cyklomiesto – Nultý 
cyklopoludník Matúšovho kráľovstva.

Obľúbené sa stali aj cyklovýlety k hradom. Jedna takáto veľmi krát-
ka trasa vedie aj k hradu Vršatec. Meria necelý kilometer a začína vo 
Vršatskom podhradí. Hrad bol postavený približne v roku 1244, na-
chádza sa v nadmorskej výške 805 metrov a bol postavený pôvodne 
ako strážna veža, ktorá mala za úlohu chrániť severné hranice a hlavne 
dôležitý priesmyk na Moravu.
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Hurá na bicykle! Tour de Trenčín



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Vymyslite aktivity, ktoré urobia radosť vám i partnerovi. 
Či už vyskúšate niečo úplne nové alebo dáte prednosť 
obľúbeným činnostiam, spolu sa nudiť určite nebudete. 
Netradičnou zábavou, ktorá vás vráti do detských čias, je 
napríklad návšteva 5D Cinema na 3. podlaží. 

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Dajte vašej polovičke najavo, že je pre vás príťažlivý 
alebo príťažlivá aj po rokoch. Okoreňte vaše spoločné 
chvíľky niečím netradičným. Začnite exotickou večerou 
v Habibi restaurant na 3. podlaží. Zvyšný program je už 
na vás. 

CO vás tEntO MEsIaC 
Caká v OC MIraGE

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Hrozí vám, že vás prepadne horúčka. Nákupná horúč-
ka! Pozor na nepremyslené investície a zbytočnú útratu 
peňazí. Kontrolujte sa najmä čo sa týka drahých náku-
pov. Pokiaľ potrebujete nakúpiť do domácnosti úsporne, 
dobrou voľbou je predajňa Pepco na -3. podlaží. 

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Včas sa vyvarujte nepríjemnej hádke s partnerom. Naj-
prv si skúste uvedomiť, že vaše problémy nie sú chybou 
vašej polovičky. Zabudnite na depresie, vyberte sa radšej 
prevetrať na nákupy. Do lepšej nálady vás dostane nápa-
ditá značka Desigual

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Z fyzickej práce zvládnete všetko, na čo pomyslíte. Vysoké 
tempo vám nerobí problémy, vaša domácnosť i záhrada budú 
rozkvitať. Využite energiu na výlety na horách. Nezabudnite 
sa ale správne zaodieť. Obchod 4F na 2. podlaží vám ponúka 
to správne oblečenie.  

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Vo vzťahoch vás čaká porozumenie, ako v partnerských, tak 
aj profesionálnych. I nepríjemnú informáciu dokážete podať 
tak bravúrne, že ju protistrana v pokoji prijme. Podčiarknite 
svoje vystupovanie dokonalým outfitom. Navštívte predaj-
ňu Gant na 1. podlaží.         

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Ak sa ani počas víkendu nevyhnete 
práci, neponosujte sa. Pre prísun fi-
nancií do peňaženky sa občas treba 
obetovať. Premyslite si niektoré kro-
ky, ktoré vás v týždni čakajú, aby ste si 
to nabudúce zorganizovali lepšie. Na 
večer si doprajte oddych a vyberte sa 
do kina Ster Century Cinemas. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

V kruhu svojej rodiny sa cítite byť sami sebou a to vám pri-
náša pocit životnej istoty. Veľmi si tiež svoje domáce šťastie 
vážite. Je to ten správny čas na to, aby ste svoj domov aj zve-
ľadili. Predajňa CoinCasa, ktorú nájdete na 1. podlaží, má už 
v ponuke letnú kolekciu doplnkov do bytu. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Máte sklon premýšľať nad partnerovými nárokmi, zdajú 
sa vám zrazu príliš obmedzujúce. Potrebu uniknúť a voľne 
sa nadýchnuť uspokojí vydarená akcia s priateľmi. Aby ste 
sa nenudili, poistite to aktivitou v podobe hry v Bowling 
Mirage.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
V láske by ste mali zabudnúť na rozum, ktorý vám velí prí-
liš sa zaoberať svojím zovňajškom. Hviezdy radia, aby ste 
sa pustili do uvoľnenej konverzácie. Tak okúzlite najmä 
pri zoznamovaní. Na váš objekt zapôsobíte pozvaním na 
večeru do Level 7.  

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Potrebujete sa uvoľniť. Napätie 
a  podráždenosť vás sprevádzajú už 
dlhú dobu. Ak s tým niečo nespra-
víte, môže to dopadnúť zle. Buď sa 
s niekým vo vašom okolí pohádate, 
alebo tá horšia možnosť je, že vy-
horíte. Navštívte obchod L‘occitane, 
určite v ňom nájdete niečo na uvoľ-
nenie.

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Budete sa zaoberať otázkou starostlivosti o niekoho v rodi-
ne. Nemusí pritom ísť iba o fyzickú pomoc, ale aj o nejaký 
druh duševnej alebo morálnej podpory. Harmóniu v rodine 
zabezpečí aj plná chladnička. V Bille na -3. podlaží nakúpite 
jej obsah v tej najlepšej kvalite. 

�
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nájdite 10 rOzDIElOv na obrázkoch

OC MIRAGE sa stalo dejiskom modelingového castingu Schwarzkopf Elite Model Look 2019. 
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krízovka
Správne znenie tajničky pošlite na  adresu pr@targetagency.sk alebo odovzdajte pri informačnom pulte na  1. podlaží  
v OC MIRAGE. V  budúcom čísle uverejníme mená výhercov, ktorých odmeníme. Výhercovia tajničky z  minulého čísla 
získavajú knihu MIRAGE, ktorú si môžu vyzdvihnúť pri informačnom pulte na 1. podlaží v obchodnom centre. 

Správne znenie minulej tajničky: „... sadajú najväčšie rosy.“
Výhercovia: Šuťarová Lenka, Vrbická Anna, Mičúchová Lenka. Výhercom srdečne blahoželáme!
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odborník 
v optike

boh 
(poet.)

rhode 
Island

Internet 
Printing 
Protocol

mužské 
meno

zvyšoval 
hodnotu 

peňazí

merač 
napätia 
prúdu

zariadenie 
na ohrieva- 

nie
tamto Imrich 

(dom.)

bývalý 
český 
herec 

a komik

otravné 
látky1. 2.

3.

dolu 
(poet.)

dať, 
po česky

niečomu 
navonok 

dať iný ráz

vnímate 
zrakom

Pomôcky: 
Choma 

Kobr
Pigi

názov 
čaju

pletivo 
s okami

predložka

odvážanie

pošlete 
späť

obor, 
po česky

letec 

tomáš 
(dom.)

lepidlo

let It be

citoslovce 
poskoku

rádium

7 (rím.)

časť 
obrazu

exprimátor 
Žiliny

losovanie, 
po česky

pera (poet.)







NovootvoreNá predajňa 
v oC Mirage Na 2. podlaží


