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ZASTAVTE SA U NÁS

V ZÁKAZNÍCKOM 

CENTRE V ŽILINE

 

NEPLAŤTE ZBYTOČNE! 
MÁME VÝHODNÉ SADZBY PRE VŠETKÝCH.

www.sse.sk/zakaznicke-centra

	 	Chcete	platiť	menej	za	energie?
	 	Máte	správne	nastavenú	sadzbu	pre	elektrinu	alebo	tarifu	pre	plyn?	
	 	Prekvapil	vás	poplatok	za	vyššiu	spotrebu	plynu?	
	 	Chcete	sa	poradiť,	ako	ušetriť	 
v	domácnosti	alebo	v	podnikaní?	

  radi vám všetko vysvetlíme,

  nastavíme vám ideálnu sadzbu pre elektrinu alebo tarifu  
pre plyn, aby ste za energie neplatili zbytočne navyše,

  poradíme vám, ako ušetriť vo vašej domácnosti alebo 
v podnikaní.

Navštívte nás v zákazníckom centre SSE
na Hlinkovom námestí v Žiline:
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

s      októbrom sme priví-
tali novú módnu se-
zónu. V OC MIRAGE 
máte jedinečnú mož-

nosť počas tohto mesiaca nakú-
piť za skvelé ceny a pripraviť svoj 
šatník na najnovšie módne kúsky. 
Kolekcie jeseň/zima 2019 nájdete 
v každej našej prevádzke. 

Radi by sme vás inšpirovali 
a priniesli tieto módne trendy bliž-
šie k vám. MIRAGE FASHION 
SHOW je jedinečná príležitosť 
ako odštartovať túto sezónu. 
A nielen to! 

Na módnej prehliadke vystúpi 
aj skvelá detská tanečná skupina 
Lentilky a veríme, že tohtoroč-
ný hudobný hosť priláka nielen 
mladú generáciu. Raper EGO 
je na slovenskej hudobnej scéne 
dobre známe meno. Zaujímavé rozprávanie s Egom o móde 
i  vlastnom šatníku vám prinášame na nasledujúch stránkach 
– len listujte ďalej.

Módna prehliadka otvára tradičné zľavové víkendy (11. – 13.
októbra a 18. – 20. októbra). Počas týchto dní môžete vyu-
žiť kupónovú knižku, ktorá je pribalená ku každému časopisu  
MIRAGE. Nájdete v nej zľavy do našich prevádzok. Využite svoju  
skvelú príležitosť na dobrý nákup. 

Tešíme sa na vašu návštevu! 

PríhOvOrMilí návštevníci 
OC MIraGE!
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a k ste aj vy podľahli 
bitcoinu, máme pre 
vás novinku, ktorá 

vás isto poteší. 
Náš nový bitcoinmat umož-
ňuje okrem nákupu krypto-
mien odteraz aj ich predaj, 
čo je veľkou výhodou. 
V tejto chvíli zákazníci môžu 
prísť k automatu a svoje 

kryptomeny predať 
za hotovosť. 

Bitcoinmat 
je väčší, 

robustnejší a vzhľadovo, resp. 
dizajnovo prepracovanejší. 
Taktiež sme spustili novú 
stránku priamo s informá-
ciami pre zákazníkov, aktu-
álnym kurzom a možnosťou 
nákupu a predaja meny 
online. 
Viac informácií nájdete na  
www.BITCOINMAT.sk.

Z bItCOINmatu Sa 
SyPú NIeleN bItCOINy, 

ale uŽ aj PeNIaZe  
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T vorivá činnosť ne-
podporuje iba du-
cha, ale aj fantáziu. 

Dôkazom boli úchvatné 
výtvory z kovu. 
Výstavu 3D modelov ste 
mohli vidieť počas augusta 
a septembra priamo 
v OC MIRAGE. Väčšina 

z nás je zvyknutá na 
stavebnicové sochy 

z lega, ale 
mate-

riálov na hranie je viac ako 
dosť. Hrať a pritom tvoriť 
umenie nie je jednoduché, 
ale výsledok stál naozaj za 
to. Vďaka šikovným rukám 
modelárov ste si mohli aj 
vy pozrieť jedinečné vý-
tvory z metalických dielov. 
Fantázii rozhodne medze 
nekládli.   

S mODelmI 
je ZábaVa



11/2018t

30%

Nájdete nás na 3. poschodí vedľa kaderníctva

eiffel optic
www.eiffeloptic.sk

až70%

na multifokálne sklá

na dioptrické sklá shop 24|7 carpisa.com



shop 24|7 carpisa.com 11/2018t
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„Posledný koncert v Žiline 
bol úplný strop.“

Rapera EGA vám osobitne nemusíme predstavo-
vať. Sme radi, že bude hosťom módnej prehliadky 
v OC MIRAGE. V rýchlom rozhovore nám prezradil, 
aký má vzťah k publiku (aj k tomu žilinskému), čo 
si rád oblečie, aké silné momenty zažil tento rok, 
ale aj to, kedy vyjde nový album Kontrafaktu. 

EGO
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Čakali ste, že sa z piesne Žijeme len raz 
stane taký hit? 
Čakaj najhoršie, dúfaj v najlepšie.

Aké bolo vaše tohtoročné leto?
Makali sme na novom albume Kontrafaktu 
a koncertne obiehali celé Česko a Sloven-
sko až do zodratia hlasiviek. Potom rodin-
ná dovolenka a celé odznova už 18 rokov. 
Hiphop nedospel, ale vyspel enormne.  

Takže sa na nový album Kontrafaktu už 
môžeme tešiť? 
Povedzte, prosím, každému, že už je ho-
tový, ale vychádza až 1. decembra, lebo 
k nemu vytvárame nevídanú live show. 

Na váš prvý sólo album sme čakali dl-
hých 10 rokov... ale, kedy príde druhý? 
Dúfame, že naň nebudeme čakať tiež 
tak dlho...
To bolo skôr také malé trollovanie, reálne 
som predtým vydal už päť albumov. Ďalšie 
sólo? Je pripravené, ale momentálne má 
prednosť kolektív. 

Na svojom konte máte viacero spolu-
prác. S kým sa vám pracovalo najlepšie? 
Napríklad tento rok? So všetkými – teda 
s Rytmusom, Simou, Hahacrew, Petrom Pan-
nom, Shortym, Fobiakidom...

Keby ste mali možnosť pracovať s kým-
koľvek... kto by to bol?
Little Richard, Markéta Irglová, Eminem...

Máte niektoré vystúpenie takpovediac 
„pamätné“?
Určite – tento rok každý mesiac s kres-
ťanským spoločenstvom Dismas v inom 
väzení. Z toho raz pre troch doživotne od-
súdených v malej spoločenskej miestnosti 
– ten mi utkvel v pamäti najviac. Samozrej-
me, mám rád české majálesy, Hip Hop žije 
a VIBE FEST na Šírave. 

Už ste v Žiline vystupovali. Ako sa vám 
u nás páči?
Milujem Žilinu a posledný koncert, ktorý 
som tu mal, bol, čo sa týka odozvy, nálady 
a vizuálneho zjavu ľudí, úplný strop. Peace. 

Vyhovujú vám viac veľké publiká alebo 
menšie, aké zažijete aj v OC MIRAGE?
Zažil som veci, po ktorých som si uvedomil, 
že každé publikum je vážené. 

V OC MIRAGE budete vystupovať 
v rámci módnej prehliadky. Aký je váš 
štýl? Čo najradšej nosievate?
Biele tenisky, kvalitné nohavice, hore voľný 
štýl a najdrahšia vec na chlapovi by mali byť 
možno hodinky.

Okrem hudobnej kariéry, máte aj iné 
zamestnanie. Ako sa dá skĺbiť kariéra 
rapera a právnika? 
Reálne dokážem podávať 100% výkony len 
v jednej z týchto sfér. Hudba bola vždy ko-
níček popri aj po škole, až kým som sa nestal 
ťahúňom hiphopovej scény. 

Čo by ste odporúčali mladej generácii, 
ktorá by chcela preraziť do šoubiznisu? 
Ako na to?
Veľa kvantity, kvality, originality a dobrej 
mysle.
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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. 

15/2018t

Predajňa je Presťahovaná na -2. Poschodie oc MiraGe



15/2018t

na -2. Poschodie oc MiraGe





Je tu jeseň, a to znamená, že je tu čas na 
výmenu a obnovu šatníka. Ak aj ty patríš 
medzi vyznávačov najnovších módnych 
trendov, nemal by si si nechať ujsť naj-
väčší sviatok módy v Žiline. Už 11. ok-
tóbra v OC MIRAGE uvidíš tie najlepšie 
kúsky sezóny jeseň/zima 2019, ktoré 
rozhodne nesmú chýbať v tvojom šatní-

ku. Módne značky pod našou strechou si 
pripravili defilé najlepších, najkrajších 
a najkvalitnejších outfitov. Ak nevieš, čo 
sa nosí počas jesene, neváhaj a príď do 
OC MIRAGE! 

Samozrejme, ani tento rok nebude 
chýbať kvalitný sprievodný program. 
Ako vždy nás poteší detská tanečná sku-

pina Lentilky a jedinečný a inšpirujúci 
raper EGO. 

EGO odštartuje nielen skvelú show, 
ale aj tradičné zľavové víkendy, počas kto-
rých nakúpite tie najštýlovejšie kúsky za 
výhodné ceny.  

Vrhnite sa na nákupy v OC MIRAGE, 
veď  ŽIJEME LEN RAZ!

 
 

O C MIRAGE sa teší na novú módnu sezónu. Kolekcie svetových 
módnych značiek a skvelý hudobný hosť na vás čakajú 
už 11. októbra.   

A ĎAlšie...
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OkTóbrOvý PrOGraM POdujaTí v OC MIraGE

jedinečná módna show, ktorá 
prináša nové trendy a farby 
pre kolekciu jeseň/zima 2019. 

Pripravená je prezentácia svetových 
módnych značiek a butikov priamo 
v srdci Žiliny. Okrem samotnej pre-
hliadky prehliadky sa môžete tešiť, 
lebo vystúpi obľúbený slovenský 
raper EGO a so svojím tanečným 
vystúpením sa predvedú aj Lentilky. 
Prehliadka sa uskutoční na -1. po- 
dlaží OC MIRAGE od 16.30 h.



október 2019      |      17

OkTóbrOvý PrOGraM POdujaTí v OC MIraGE

Vždy v sobotu o 15.00 h

5. 10. | 12. 10. | 19. 10. | 26. 10.  

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

tvorivých dielňach.

tVOrIVÉ 
DIelNe

Nákupné maniačky a maniaci pozor! 
Využite neuveriteľné zľavy počas ná-
kupných víkendov v OC MIRAGE.  

Nepremeškajte svoju šancu získať naozaj 
skvelé kúsky.



Ak áno, vaša domácnosť je jednou z viac ako 75-tisíc odberných miest na strednom Slovensku, kde bol inteligentný 
merací systém (IMS) už nainštalovaný a môžete naplno využívať všetky jeho výhody. IMS je inteligentný 
elektromer novej generácie, ktorý automaticky zbiera dáta o vašej spotrebe energie a následne ich dokáže 
automaticky odoslať. Pred pravidelnou fakturáciou tak už nemusíte čakať na odpočtára zo Stredoslovenskej 
distribučnej (SSD). Inteligentný elektromer pošle informácie priamo do SSD. Kedy máte na IMS nárok, aké sú 
jeho výhody a ako prebieha inštalácia? 

Kto má na IMS nárok? 
V prípade, že má vaša domácnosť spotrebu viac ako 4 MWh 
elektrickej energie za rok alebo na vašom odbernom mieste 
elektrinu vyrábate (napr. máte fotovoltické panely), spadáte 
do skupiny domácností s  nárokom na inštaláciu IMS. Presné 
pravidlá v tomto prípade určuje smernica Európskej únie, ktorú 
Slovensko prebralo do svojej legislatívy v roku 2013. Zaviazalo 
sa všetkým odberným miestam spĺňajúcim tieto podmienky, 
vymeniť klasický elektromer za inteligentný do konca roku 
2020. 

Výhody IMS 
Okrem komfortného automatizovaného odpočtu dát 
z  elektromera, dokáže tento merací prístroj sledovať 
spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti aj počas 
vašej neprítomnosti. Skontrolovať namerané dáta si môžete 
veľmi jednoducho na webe www.ssd.sk v  aplikácii Portál 
energetických dát. Aplikácia si vyžaduje vopred vašu registráciu 
a  zo začiatku aj trpezlivosť užívateľa. Dáta sa tu totiž 
nezobrazia okamžite po nainštalovaní IMS, tento inteligentný 
elektromer potrebuje absolvovať niekoľkomesačný zber 
dát, počas ktorých sa správne nastaví a  až následne bude 
generovať dáta o spotrebe v potrebnej kvalite. 
Vaša počiatočná trpezlivosť sa určite oplatí, pretože správne 
fungujúci IMS dokáže zaregistrovať aj poruchu elektrických 
zariadení a dokonca aj odhaliť neoprávnený odber elektriny na 
odbernom mieste! Tento inteligentný elektromer meria celkovú 
spotrebu všetkých elektronických a  elektrických spotrebičov 
u vás doma, od nabíjačky telefónu až po rôzne krútiace stroje, 
vykurovacie či fotovoltické systémy. Získané informácie 
o spotrebe vo vašej domácnosti môžete využiť ako základné 
východisko pre úsporu energie. Už len samotné uvedomenie 
si spotreby v  čase môže motivovať k  zmene každodenných 
zvyklostí. Odporúčame vám niektoré činnosti (napr. pranie, 
sušenie...) jednoducho presunúť do tej časti dňa, keď využívate 
lacnejšiu cenu elektriny. Samozrejme, zozbierané informácie 
sú bezpečne zálohované, môžete si ich zo systému exportovať 
a ich prenos spĺňa najvyššie kritériá IT bezpečnosti.

Inštalácie IMS zabezpečujú prevádzkovatelia 
distribučnej siete – bezplatne 
Elektrické vedenie na Slovensku, zariadenia, stĺpy a  tiež 
samotné elektromery spadajú do kompetencie distribučných 
spoločností (sú ich vlastníkmi). Na strednom Slovensku teda 
IMS inštaluje spoločnosť SSD. Inštalácie prebiehajú priebežne, 
samotná výmena elektromeru je bezplatná a  nevyžaduje 
ani vašu osobnú prítomnosť (v prípade, že je elektromer bez 
problémov prístupný). Montáž systému je možná len vtedy, 
ak je v rozvádzači dostatočný priestor a odberné miesto spĺňa 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA RADÍ: 
MÁTE UŽ AJ VY INTELIGENTNÝ ELEKTROMER?

moderné požiadavky bezpečnosti, tzn. že IMS sa neinštalujú 
na staré drevené či pertinaxové rozvádzače. Samozrejme, 
SSD vám plánovanú výmenu elektromera vopred oznámi. 
Nahradením starého elektromera za nový inteligentný vám 
nevzniknú žiadne nové povinnosti, takisto sa nijako nemení 
ani zmluva o pripojení či zmluva o dodávke elektrickej energie. 

Nezabudnite, že... 
Pre úspešnú inštaláciu IMS musíte mať elektromer 
bezproblémovo dostupný a  v  rozvádzači potrebujete mať 
hlavný istič (vypínač), aby bola možná beznapäťová, a  teda 
bezpečná výmena elektromera. Výpadky funkčnosti IMS 
môže spôsobiť nedostatočný signál niektorého z  mobilných 
operátorov alebo aj sám užívateľ, ak vypne hlavný istič 
a elektromer tak automaticky prestane komunikovať. 

Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke 
www.sse.sk/ims.

SSE 19-092 Inzercia IMS 190x260-Mirage.indd   1 16.09.19   11:07

MIRAGE FASHION SHOW odštartuje 
aj tento október zľavové víkendy, počas 
ktorých rozhodne dobre nakúpite. 

Využite kupónovú knižku plnú skve-
lých zliav do prevádzok v OC MIRAGE 
a rozhodne ušetríte. Zľavové víkendy 

znamenajú nielen pohodu pre vašu pe-
ňaženku, ale aj pre dušu a myseľ. V kupó-
novej knižke nájdete skvelé zľavy na 
módne oblečenie, ale výhodne nakúpite 
aj iný sortiment, alebo si darujete skvelý 
zážitok. 

Zľavové víkendy, skvelá módna pre-
hliadka, výnimočný hudobný hosť EGO 
a  tanečná skupina Lentilky vás čakajú už 
tento október v OC MIRAGE. Preto nevá-
hajte, inšpirujte sa a ušetrite pri nakupova-
ní v našom obchodnom centre. 

18   |  
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energetických dát. Aplikácia si vyžaduje vopred vašu registráciu 
a  zo začiatku aj trpezlivosť užívateľa. Dáta sa tu totiž 
nezobrazia okamžite po nainštalovaní IMS, tento inteligentný 
elektromer potrebuje absolvovať niekoľkomesačný zber 
dát, počas ktorých sa správne nastaví a  až následne bude 
generovať dáta o spotrebe v potrebnej kvalite. 
Vaša počiatočná trpezlivosť sa určite oplatí, pretože správne 
fungujúci IMS dokáže zaregistrovať aj poruchu elektrických 
zariadení a dokonca aj odhaliť neoprávnený odber elektriny na 
odbernom mieste! Tento inteligentný elektromer meria celkovú 
spotrebu všetkých elektronických a  elektrických spotrebičov 
u vás doma, od nabíjačky telefónu až po rôzne krútiace stroje, 
vykurovacie či fotovoltické systémy. Získané informácie 
o spotrebe vo vašej domácnosti môžete využiť ako základné 
východisko pre úsporu energie. Už len samotné uvedomenie 
si spotreby v  čase môže motivovať k  zmene každodenných 
zvyklostí. Odporúčame vám niektoré činnosti (napr. pranie, 
sušenie...) jednoducho presunúť do tej časti dňa, keď využívate 
lacnejšiu cenu elektriny. Samozrejme, zozbierané informácie 
sú bezpečne zálohované, môžete si ich zo systému exportovať 
a ich prenos spĺňa najvyššie kritériá IT bezpečnosti.

Inštalácie IMS zabezpečujú prevádzkovatelia 
distribučnej siete – bezplatne 
Elektrické vedenie na Slovensku, zariadenia, stĺpy a  tiež 
samotné elektromery spadajú do kompetencie distribučných 
spoločností (sú ich vlastníkmi). Na strednom Slovensku teda 
IMS inštaluje spoločnosť SSD. Inštalácie prebiehajú priebežne, 
samotná výmena elektromeru je bezplatná a  nevyžaduje 
ani vašu osobnú prítomnosť (v prípade, že je elektromer bez 
problémov prístupný). Montáž systému je možná len vtedy, 
ak je v rozvádzači dostatočný priestor a odberné miesto spĺňa 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA RADÍ: 
MÁTE UŽ AJ VY INTELIGENTNÝ ELEKTROMER?

moderné požiadavky bezpečnosti, tzn. že IMS sa neinštalujú 
na staré drevené či pertinaxové rozvádzače. Samozrejme, 
SSD vám plánovanú výmenu elektromera vopred oznámi. 
Nahradením starého elektromera za nový inteligentný vám 
nevzniknú žiadne nové povinnosti, takisto sa nijako nemení 
ani zmluva o pripojení či zmluva o dodávke elektrickej energie. 

Nezabudnite, že... 
Pre úspešnú inštaláciu IMS musíte mať elektromer 
bezproblémovo dostupný a  v  rozvádzači potrebujete mať 
hlavný istič (vypínač), aby bola možná beznapäťová, a  teda 
bezpečná výmena elektromera. Výpadky funkčnosti IMS 
môže spôsobiť nedostatočný signál niektorého z  mobilných 
operátorov alebo aj sám užívateľ, ak vypne hlavný istič 
a elektromer tak automaticky prestane komunikovať. 

Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke 
www.sse.sk/ims.

SSE 19-092 Inzercia IMS 190x260-Mirage.indd   1 16.09.19   11:07
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
86. diel

V OC Mirage sa konala výstava 
3D puzzle modelov z kovu, kto-
rá zanechala v našich štyroch 
kamarátoch veľmi silný dojem. 
Teda predovšetkým v Žilke, 
ktorá sa do nej, takpovediac, 
ponorila. Ako? To sa dočítate 
v dnešnom príbehu...
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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Príďte s nami a svojimi deťmi osláviť ten-
to výnimočný sviatok, ktorý patrí našim 
štvornohým kamarátom! Tešiť sa môže-
te na štvornohé psíky – Snežienky a Vílu 
z  neziskovej organizácie Zmysel živo-
ta, s ktorými zažijete množstvo zábavy. 
Nebudú chýbať ani edukačné/zážitkové 

aktivity z oblasti voľne žijúcich či domá-
cich zvieratiek. Čaká nás spoločne veľa 
zábavy, tak neváhajte a príďte. 

Teší sa na vás tím Zmysel života, n.o. 
a Záchrannej stanice pre zranené ži-
vočíchy Zázrivá.  

DE
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ký
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 SV
ETsvETOvý dEN 

zvIEraT 
v dETskOM svETE 

ˆ

Deti a zvieratká jednoducho patria k sebe. 
Oslávte preto tento deň spolu s nami.    

5. 10.  
15.30 − 17.00 h

v Detskom svete 

OC mIraGe



PrOGraM  OkTóbEr 

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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 VlÁdkYŇa 
Zla 2  
od 17. 10. 2019   
USA
fantasy
dabing

 oVečka shaun 
Vo fIlMe:
farMaGeddon  
od 17. 10. 2019   
GBR
animovaný
originálny zvuk

 PÁn 
MaZnÁčIk
od 3. 10. 2019

CAN
animovaný
dabing

 PraŽské 
orGIe  
od 17. 10. 2019   
CZE / SVK
komediálna dráma
originálny zvuk

 sneŽnÝ 
chlaPec 

od 24. 10. 2019   
USA
animovaný
dabing

 VIeŠ udrŽaŤ 
taJoMstVo?  
od 3. 10. 2019 
USA
romantický
titulky

 PoslednÁ 
arIstokratka  
od 24. 10. 2019

CZE / SVK
romantická komédia
originálny zvuk

 ZoMbIeland 2: 
rana IstotY  
od 24. 10. 2019   
USA
hororová komédia
titulky

 terMInÁtor: 
teMnÝ osud
od 31. 10. 2019 
USA
akčný, dobrodružný
titulky

 cesta do 
neMoŽna
od 30. 10. 2019 
SVK / CZE
animovaný, 
dokumentárny
originálny zvuk

 sIrota 
brooklYn
od 31. 10. 2019 
USA
dráma
titulky

 rodIna 
addaMsoVcoV
od 31. 10. 2019 
USA
animovaný, komédia
dabing

 VÝnIMoční
od 31. 10. 2019  
FRA
komédia
titulky 

 aMnestIe
od 31. 10. 2019  
SVK / CZE
dráma
originálny zvuk

 ZlatokoPkY
od 10. 10. 2019

USA 
krimi, komédia
titulky

 blíŽenec
od 10. 10. 2019  
USA 
akčný, thriller
titulky

 MalÁ ríŠa
od 10. 10. 2019  
SVK 
romantická dráma
originálny zvuk

 Joker
od 3. 10. 2019  
USA 
thriller
titulky

3D

laDIeS klub24. 10. o 18.00 h
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ORGANIZOVANÉ 
PREDSTAVENIE PRE ŠKOLY

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ
Ryba Rohatá alebo

Toto nie je ryba

Dievčatko Momo 
a ukradnutý čas
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doMÁcI JoGurt

Už tradične  majú v žilinskej Reštaurácii Dubná Skala domáce jedlá 
a  receptúry svoje neodmysliteľné zastúpenie. Domáce cestoviny, chlieb, 
dezerty sa pravidelne objavujú v jedálnom lístku, v dennom menu či 
hotelových raňajkách. V príjemnom prostredí si hostia hneď zrána môžu 
vychutnať prvotriednu kvalitu napríklad domáceho jogurtu.

PostuP 
Vyrobiť poctivý domáci jogurt je ľahšie, ako by ste čakali. Postačuje 
vám kúpiť kvalitné čerstvé plnotučné mlieko a jeden hustý jogurt so 
živou jogurtovou kultúrou. Mlieko pomaly zahrejeme na teplotu 80 °C, 
necháme vychladnúť na 40 °C a vtedy primiešame jogurt. Necháme 
zrieť aspoň tri hodiny pri teplote od 30 °C do 45 °C. Hotový biely jogurt 
nalejeme do fľaštičiek a dáme do chladu, aby pekne zhustol. Podávame 
s čerstvým sezónnym ovocím.

Predajňu CARPiSA nájdete 
na 1. podlaží OC MiRAGe.

štýlOvá jeSenná nOvinkA! 
kabelka vhodná na každý deň 

s originálnym zapínaním na magnet. 
Je dostupná v štyroch farbách:
hnedá, bordová, biela a čierna. 

cena / 39,95 €

MENu

kuracIa PrsIa na orIentÁlnY sPôsob

PostuP
Kuracie prsia po umytí osušíme a z jednej strany spravíme hlbšie 
zárezy, takto upravené prsia osolíme a okoreníme. Olivy nakrájame 
spolu s  petržlenovou vňaťou a zmiešame ich s olivovým olejom. 
Zmes dôkladne vtrieme do kuracích pŕs medzi zárezy a následne 
sprudka restujeme. Na tomto základe opražíme nakrájanú cibuľku, 
pridáme nakrájané paradajky a podusíme. Paradajkovú omáčku 
dochutíme podľa potreby a vložíme do nej kuracie prsia. Dusíme 
približne 30 minút a podávame.

InGredIencIe
Kuracie prsia (400 g), paradajky v konzerve (200 g), zelené a čierne 
olivy (100 g), cibuľa (1 ks), petržlenová vňať (50 g), soľ , čierne mleté 
korenie, olivový olej.



Pútnickú cestu do Santiaga de Compostela 
pozná asi každý. Ale vedeli ste, že je napo-
jená na celú Európu, pričom jeden úsek na 
Slovensku začína priamo v Žiline? 

V auguste otvorili takmer 100 kilomet-
rovú pútnickú trasu, ktorá spája Sloven-
sko a Českú republiku vďaka Cyrilovi 
a Metodovi. 

kaM za krÁsaMI v OkOlí MIraGE
trenčIanskY krajŽIlInskÝ kraj

j  akubská cesta začína v Žiline pri Budatínskom hrade a vedie 
cez Kysucké Nové Mesto (Kostol sv. Jakuba Staršieho) a horu 
Živčáková pri Turzovke do Trojmedzia v regióne Kysuce, kde 

sa stretávajú v jednom bode hranice Slovenska, Poľska a Česka. 
Takže trasa má 4 dôležité body: Žilina, Kysucké Nové Mesto, 

Trojmedzie, Turzovka. Jakubská cesta však začína pri Budatín-
skom hrade,  ktorý leží na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka je 
písomne doložená už v 13. storočí. Kaplnka v hrade pochádza z po-
lovice 18. storočia a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny 
Márie. Najvzácnejšou umeleckou a historickou pamiatkou v nej je 
iluzívna oltárna architektúra, v ktorej je umiestnený oltárny obraz 
nepoškvrneného počatia Panny Márie, pochádzajúci od význam-
ného maliara K. J. Aigena. 

Najstaršie mesto na Kysuciach je Kysucké Nové Mesto. Histo-
rické centrum mesta je zachované a pozostáva z pešej zóny a po-
kračuje až po Námestie slobody, kde sa na jeho rohu nachádza rím-
skokatolícky Kostol sv. Jakuba z roku 1284. Pôvodne ide o gotickú 
stavbu, ktorá bola v minulosti viackrát zničená požiarom.

V mestách Hrčava, Istebná a Čierne sa zbiehajú hranice troch 
štátov – Česka, Poľska a Slovenska. Tu sa nachádza bod trojme-
dzia, ktoré tvoria 240 cm vysoké žulové monolity. Pri ich stavbe 
boli do podstavcov dňa 22. 6. 1995 v kovových obaloch vložené 
pamätné dokumenty – rôzne listiny, vtedajšie noviny a mince. 

Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou Turzovky je rímskokato-
lícky barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1759. 
Pozoruhodné sú tiež dvestopäťdesiat ročné lipy v areáli kostola 
a v  centre mesta. Významným pútnickým miestom je Živčáková 
hora. Centrom areálu je kaplnka zasvätená Panne Márii a nový kos-
tol z roku 2015. V okolí na svahu vyviera viacero prameňov.

h ovoríme o medzinárodnej Cyrilometodskej pútnickej 
trase, ktorá spája slovenskú Skalku nad Váhom a český 
Velehrad. Ide o prvú oficiálne značenú česko-sloven-

skú trasu. Spája dve významné pútnické lokality, ktoré sú od 
seba vzdialené 90 kilometrov, pričom 25 kilometrov z trasy je 
slovenská časť. Počas takejto turistiky si tak môžete vychutnať 
krásy slovenskej a českej prírody. Trasu otvorili 21. augusta, 
pričom za štyri dni ju už stihlo zdolať prvých tridsať pútnikov. 
Trasa vedie prevažne cez nádherné Biele Karpaty zo Skalky nad 
Váhom cez Trenčín až do Žítkovej, Bojkovíc a Luhačovíc, po-
tom naprieč prírodným parkom Prakšická vrchovina, následne 
mieri do Uherského Hradišťa, za ktorým je cieľ cesty – Velehrad. 
Značenie novej pútnickej cesty zabezpečil Klub českých turistov 
spoločne s Klubom slovenských turistov.  

História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne siaha do 
11.  storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svo-
rada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. 
Pozostáva z dvoch objektov – Diecéznej svätyne Sv. Andreja-Svo-
rada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorá je postavená na skale, 
z  ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky 
– pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom 
sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, 
ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými 
patrónmi nitrianskej diecézy. Skalka sa teda pôsobením týchto 
pustovníkov stala postupne pútnickým miestom, a dnes možno 
povedať, že je najstarším pútnickým miestom vtedajšieho Uhor-
ska a významným duchovným centrom po celé storočia na Slo-
vensku. A  to najmä vďaka založeniu benediktínskeho opátstva 
nitrianskym biskupom Jakubom v roku 1224. 
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Napojení na svet Cestou pútnikov



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Možno sa vám zdá, že pracovné povinnosti akoby nemali 
konca kraja, ale je dosť možné, že si iba neviete správne 
zadeliť čas. Skúste si lepšie naplánovať povinnosti a myslieť 
dopredu. Napríklad v Bille nakúpite aj na týždeň vopred.

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Dnes zožnete úspech najmä v práci, len si toho 
nenaberajte zbytočne veľa. Kolegovia, ktorí sú zároveň 
vašimi priateľmi, vám radi pomôžu, nebráňte sa tomu. 
A za odmenu ich môžete po práci pozvať na partičku 
skvelej hry v Bowling Mirage. 

CO vÁs TENTO MEsIaC 
CakÁ v OC MIraGE

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Ak večer vyrazíte do spoločnosti, zrejme stretnete nie-
koho, kto vám zvýši sebavedomie. Dôležité je preto mys-
lieť dopredu aj na správne doplnky, ktoré vám pridajú na 
šarme. V Šperk Holíč nájdete pre seba to pravé. 

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Nehnevajte sa na spolupracovníkov len preto, že máte 
pocit, že sú lenivejší. Ak by ste niekomu ukrivdili, len 
ťažko by ste to neskôr vrátili späť. Lepšie bude držať sa 
svojich povinností, preto si doprajte dobrú kávu v John 
Coffe na 3. podlaží.  

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Ak ste v predchádzajúcich dňoch uspeli, tak si dajte pozor, 
aby ste v návale radosti nezaspali na vavrínoch. Je predsa 
dôležité pracovať zas na nových projektoch a správna vôňa 
z Fann Parfumierie vám dodá správnu motiváciu.  

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Chceli by ste obmeniť šatník pred blížiacou sa zimou, 
ale nemáte čas ani chuť chodiť hodiny po obchodoch 
a hľadať kvalitné kúsky? Jednoduchým riešením je na-
kúpiť v OC MIRAGE, kde máte na výber z celosveto-
vých módnych značiek.        

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Netrápte sa nad malými nedorozu-
meniami v rodine, nejde o nič dôle-
žité a rýchlo prehrmia. Možno by ste 
však pre udržanie dobrých vzťahov 
mohli usporiadať malú halloween 
párty s poriadnymi doplnkami, kto-
ré nájdete v predajni Party Town. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

V partnerských vzťahoch dnes vládne príjemná atmosfé-
ra, ale aj tak si dajte záležať na tom, čo hovoríte a robíte. 
Nasaďte vysoký level romantiky, vezmite svoju polovič-
ku do kina a na dobrú večeru v reštaurácii Habibi na 
3. podlaží. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Máte za sebou voľné dni a napriek tomu si hľadáte výho-
vorky, prečo nejde to či ono? Nuž, v takom prípade, vás 
významný krok vpred rozhodne nečaká, iba ak by ste sa 
naštartovali vitamínovou bombou z UGO fresh. 

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Dobre sa budete cítiť najmä doma. Preto je pre vašu myseľ 
dôležité, aby ste si uprostred bytu či domu urobili oázu 
pokoja. To dosiahnete jedinečnými, kvalitnými a dizajno-
vými prvkami z predajne COINCASA na 1. podlaží. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Povahovo ste veľmi všímavé zname-
nie. Ak máte doma vo vzťahu problé-
my, svojím nadaním pre maličkosti si 
to rýchlo vyžehlíte. Všimnite si, či sa 
vašej polovičke nemíňa napríklad nie-
čo z kozmetiky a z nákupu v drogérii 
DM prídete ako hrdina. 

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Nemali by ste prepínať svoje sily, každý má svoje limity 
a mal by sa ich držať. Uvoľnite sa a robte všetko s rozva-
hou, každé unáhlené rozhodnutie by mohlo byť fatálnou 
chybou. Doprajte si oddych a výdatnú večeru v Level 7. 

�
�
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Nájdite 10 rOzdIElOv na obrázkoch

OC MIRAGE bolo aj tento rok dejiskom podujatia BIELA PASTELKA, ktoré pomáha nevidiacim. 
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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: „... nerobí, ten v zime nedrobí.“
Výhercovia: Barbora Švarová, Mária Maťková. Výhercom srdečne blahoželáme!

�
P

O
 d

l
h

E
j

 ..
. 

určil

osirel

krétske 
sídlo

kód 
etiópie

patriace 
ujovi

nemecký 
maliar

desať 
božích 

prikázaní
citrón, 

po anglicky popíjal rudé 
právo

draním 
odstránime

1.

2.

rozvirujúobyvateľka 
írska

prívrženec 
demokracie

vták 
s dlhými 
nohami

Pomôcky: 
asam, 
eSet, 

Vamos

naša 
softvérová 

firma

káhira, 
po nem.

etán, 
po česky

okrem (nár.)

ktože

štokholm- 
ský klub
možno, 

po česky

erbium

kód 
Islandu

privádzanie
nevy- 

smrkáva

nieto

nálev 
(hovor.)

opica (kniž.)

kilobit

koralový 
ostrov

titán

3.



sivá rozkladacia pohovka / 699,00 €
Zelené kreslo / 289,00€

dubová knižnica masív / 1119,00€
Pouf / 89,00€

ružové kreslo / 169,00 €
Mramorové stolíky s kovovou konštrukciou / 299,00€ / 389,00€

COINCaSa 
– Nature FurNIture

Zútulnite si interiér nadčasovým nábytkom z najnovšej kolekcie jeseň 2019 
s prívlastkom Wonder nature.

30    |  14/2018t






