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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

S me radi, že ste znova s nami a my tu môžeme byť 
pre vás.  

V aprílovom vydaní nášho časopisu vám prinášame aj 
zaujímavý rozhovor s Pavlom Horňákom, autorom výsta-
vy Cesta na Mesiac. Výstava nás zavedie do tajomného 
vesmíru aj v apríli.

Všetky novinky a aktuality o OC MIRAGE môžete sledo-
vať , okrem časopisu, aj na našom FB profile a našej inter-
netovej stránke www.mirageshopping.sk. 

Ďakujeme, že ste s nami.  

príhOvOr
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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P red päťdesiatimi rok-
mi sa človek dostal na 
Mesiac. Vtedy zaznela 

veta: Malý krok pre človeka, 
veľký skok pre ľudstvo. Aké 
to bolo?  
Výstava Cesta na Mesiac 
nám tento zážitok priblíži 
viac. V marci a ešte aj v aprí-
li máte možnosť pozrieť 
si fotografie, dokumenty 

a rôzne repliky, ktoré 
predstavujú kľúčo-

vé okamihy 
kozmo-

nautiky. Počas osemdňovej 
cesty, stovky tisíc kilometrov 
od domova, strávili Neil 
Armstrong a Edwin Aldrin, 
takmer celý deň na Mesiaci. 
Bol to naozaj veľký skok pre 
ľudstvo. A v OC MIRAGE si 
môžete tento okamih znova 
vychutnať. Spoznajte najfas-
cinujúcejší príbeh histórie 
ľudstva a vydajte sa spolu 
s nami za hranice Zeme 
vďaka výstave Ces-
ta na Mesiac. 

Z výletu 
NA meSIAC



30%

Nájdete nás na 3. poschodí
vedľa kaderníctva

www.eiffeloptic.sk

až70%

na multifokálne sklá

na dioptrické sklá



15/2018T

25/2019T

Nový dizajn tašiek s vaším 
obľúbeným vzorom je opäť dostupný 
v krásnych pastelových kombináciách: 
ružová / mentolová / sivá / čierna 

Cena: 29,95 €
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„Život na obežnej dráhe Zeme je 
stále fyzicky i psychicky náročný.“

Pavol horňák je autorom výstavy cesta na 
Mesiac, prostredníctvom ktorej nám priblí-
žil výpravy ľudstva zo Zeme na Mesiac.

Záujem o zlatú éru priekopníckých letov do 
vesmíru podnietili jeho zvedavosť natoľko, že 
sa tejto problematike začal venovať bližšie.

Porozprávali sme sa s ním o bežnom živote 
astronauta, ľudskej výprave na Mars, ale aj 
ďalších koníčkoch, ktorým sa venuje.

pavol 
Horňák
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Čím vás fascinuje vesmír?
Svet a vesmír okolo nás vie svojou 
rôznorodosťou tvarov, farieb a princí-
pov, na základe ktorých funguje, člo-
veka dennodenne prekvapiť a ponúka 
mu nespočetné množstvo podnetov. 
Ako človeka od prírody zvedavého ma 
najviac oslovuje nielen svojou vizuál-
nou pestrosťou, ale najmä ako pros-
tredie, v ktorom sa doteraz odohrali 
jedny z najúžasnejších objaviteľských 
výprav v dejinách ľudstva.
 
Vaša putovná výstava je momentál-
ne v OC MIRAGE. Aké sú odozvy od 
Žilinčanov?
Myslím si, že výstava vzbudila, tak 
ako všade, kam doposiaľ zavítala, 
značný záujem, a to rovnako u mla-
dých, ako aj u starších návštevníkov. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu som 
žiadne bezprostredné dojmy Žilinča-
nov žiaľ nezaznamenal, každopádne, 
verím, že aj ten malý zlomok pre-
zentovaných informácií a predme-
tov dokumentujúcich cestu ľudstva 
na Mesiac naštartuje ich zvedavosť 
a podnieti záujem dozvedieť sa o tejto 
problematike viac. Som preto rád, že 
sa výstava predĺžila do apríla. 
 
Kedy vám napadlo, že budete zbie-
rať rôzne „vesmírne artefakty“ 
a ktorý bol prvý?
Niektoré predmety, ktoré sú súčasťou 
mojej výstavy, som získal už dávnejšie. 
Nápad usporiadať výstavu venovanú pi-

lotovaným letom na Mesiac však vzni-
kol celkom cielene až v roku 2018. Zistil 
som totiž, že pri príležitosti 50. výročia 
prvého pristátia ľudí na Mesiaci sa na 
Slovensku žiadna výstava neplánuje. 
Opomenúť tento okamih dejín by bola 
myslím škoda, vzhľadom na význam, 
aký v ľudských dejinách zastáva. Odvte-
dy som spomienkové predmety z  tej-
to oblasti začal zhromažďovať cielene 
a robím tak dodnes. Prvými predmet-
mi v mojej zbierke boli, pamätám si to 
celkom presne, dobové nášivky s emb-
lémami jednotlivých misií vesmírneho 
programu Apollo.
 
Čo môžeme nájsť vo vašej zbierke 
a čo si z nej najviac ceníte?
Keďže originály predmetov používa-
ných počas letov na Mesiac sú veľmi 
vzácne a jedinečné, pri príprave výsta-
vy som si hneď na začiatku zvolil ces-
tu prezentácie prostredníctvom do-
bových predmetov totožných s tými, 
ktoré využívali jednotlivé posádky. Na-
pokon, súčasťou výbavy astronautov 
sú dodnes komerčne dostupné pro-
dukty, ako napríklad holiace strojčeky, 
perá, či iné predmety dennej potreby. 
Iné predmety, ktoré prezentujem, sú 
repliky, či faksimile tlačených doku-
mentov. Náučná hodnota výstavy sa 
týmto prístupom myslím nevytratila. 
Medzi zaujímavé predmety nepochy-
ne patria 3D výtlačky častí skafandra 
Neila Armstronga, či modelu oblasti 
povrchu Mesiaca, kde posádka misie 

Apollo XI v roku 1969 pristála. Tie-
to vznikli v spolupráci s  Technickou 
univerzitou v Košiciach. Smerodajná 
bola pre mňa pestrosť, s ktorou som 
chcel posádky vesmírneho programu 
Apollo, ako aj ich dobu, návštevníkovi 
predstaviť. Aj astronauti sú napokon 
len ľudia. Ťažko povedať, či viem vy-
brať jeden konkrétny predmet, ktorý 
si cením najviac. Napokon, v úvahu 
treba okrem finančnej hodnoty brať 
aj okolnosti, za akých som ten-ktorý 
predmet získal. Najviac si preto cením 
pravdepodobne predmety, ktoré som 
dostal darom.
 
Aký je život astronauta vo vesmíre?
Od čias letu prvého človeka do vesmí-
ru sa toho všeličo zmenilo. Na zák-
lade rozhovoru s bývalou americkou 
astronautkou Mary E. Weber môžem 
konštatovať, že život na obežnej drá-
he Zeme, napríklad na palube ISS, je 
stále fyzicky i psychicky náročný. Deň 
astronauta je striktne riadený proto-
kolmi a rozvrhom denných činností, 
a to od prebudenia až po čas určený 
na oddych. Vo vesmíre jednoznačne 
nuda nehrozí. Na rozdiel od čias pr-
vých letov, ktorých sa zúčastnili pre-
dovšetkým príslušníci ozbrojených 
síl, dnes do vesmíru lietajú čoraz čas-
tejšie vedci a odborníci z rôznych od-
borov. To však neznamená, že nemu-
sia prejsť rovnako náročným, často 
niekoľkoročným obdobím výcviku na 
konkrétnu misiu.
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Je podľa vás reálne, že človek prista-
ne aj na Marse?
Vnímanie okolitého sveta človekom je 
značne subjektívne. Aj preto sa osobné 
svedectvá dvanástky astronautov po-
sádok, ktoré na Mesiaci pristáli, popi-
sujúce ich pobyt na jeho povrchu tu, či 
tam rôznia. Diskusia o tom, či je v dobe 
čoraz dokonalejšej telemetrie nutné 
vyslať na Mars ľudskú posádku, je stá-
le živá. Osobne som zástancom obja-
viteľského ducha, ktorý ľudstvu káže 
spoznávať nové miesta takpovediac na 
vlastnú kožu. O vedeckom prínose je 
možné diskutovať, no na jednom sa há-
dam zhodneme, vidieť napríklad more 
v televízii a stáť na jeho brehu, cítiť vie-
tor, či vnímať jeho farby a vôňu naživo 
sú diametrálne rozdielne zážitky.
 
Leteli by ste aj vy do vesmíru, 
keby ste mali tú možnosť? Ktorý 
objekt by ste v tom prípade chceli 
navštíviť?
Otázka v mojom prípade nie je či, 
ale kam? Vo svete neobmedzených 
možností by som svoju pozornosť 
upriamil pravdepodobne na niekto-
rý z novoobjavených svetov mimo 
našej slnečnej sústavy – exoplanéty 
podobné našej Zemi s podmienkami 
vhodnými pre život. Jedným z pilie-
rov prieskumu okolitého vesmíru je 
napokon snaha identifikovať preja-
vy života. Šanca objaviť ho práve na 
niektorých z týchto svetov je značne 
vysoká. 

Okrem vesmíru máte aj oveľa viac 
zaujímavých koníčkov. Jedným 
z nich sú aj príbehy z 2. svetovej voj-
ny z vášho blízkeho okolia. Čo vás 
zaujalo najviac?
V spolupráci so samosprávami na vý-
chode Slovenska sa mi minulý rok po-
darilo odhaliť pamätníky dvom napoly 
zabudnutým udalostiam z obdobia 
2.  svetovej vojny. V prípade obce Šte-
fanovce (okres Prešov) šlo o pamätník 
slovenského letca Augustína Kubovi-
ča, ktorý tu zahynul pri páde lietadla 
25.  10. 1944. V prípade obce Hatalov 
(okres Michalovce) sme si pamätní-
kom pripomenuli núdzové pristátie 
posádky amerického bombardovacie-
ho lietadla 26. 12. 1944. Spojivom pro-
jektov, na ktorých aktuálne pracujem, 
sú zväčša príbehy, ako sa vraví, obyčaj-
ných ľudí v neobyčajných časoch. Mo-
jou snahou je, aby sa tak nezabudlo aj 
na udalosti často okrajového záujmu, či 
regionálneho významu.
 
S bratom Marekom sa venujete aj 
modelárstvu a leteckej technike. 
Akú zbierku máte?
Čo sa modelárstva týka, odborníkom 
je skôr môj brat. Sám som v čase voľ-
na už nejedno lietadlo, loď, či model 
bojovej techniky postavil, viac sa však 
zameriavam na technický a historic-
ký aspekt dejín letectva. Utieranie 
prachu na policiach s modelmi a kni-
hami u nás doma je napriek tomu vý-
zva (smiech).

Vašou asi najväčšou vášňou sú vraj 
knihy. Aj tu budete mať isto úcty-
hodnú zbierku. Čo si najviac ceníte 
vo vašej knižnici a čo si vyberiete 
ako pohodové čítanie?
Ako každý priateľ kníh trávim na-
ozaj dosť času s mojou manželkou 
v kníhkupectvách a antikvariátoch. 
Niekedy len tak, bez cieľa niečo kú-
piť. Je to istý druh osobnej psycho-
hygieny. V mojej knižnici prevažuje 
literatúra faktu z oblasti dejín, či 
vojenské témy. Vo chvíľach voľna 
však rád siahnem aj po klasikoch, 
či populárnej literatúre. Som rád, 
ak sa mi podarí nájsť prvé vydania 
v materinskom jazyku autora. O to 
viac ma potom teší, že si môžem 
jeho dielo vychutnať bezprostredne, 
tak ako bolo napísané.

Nie je problém skĺbiť toľko koníč-
kov? Ktorý z nich a kedy preferujete?
S nedostatkom času bojuje snáď kaž-
dý z nás. Veľa záujmov často vzpla-
nie, a po istom čase prejde fázou útl-
mu až do takmer plnej hybernácie. 
Niektoré človeka držia ale neustále. 
Osobne mám to šťastie, že so svojou 
nežnou polovičkou zdieľam aspoň 
časť záujmov, ktoré robia náš život 
pestrým. Každopádne, nech už člo-
vek robí čokoľvek, mal by sa venovať 
tomu, s čím vie pohnúť a čo ho práve 
baví a napĺňa najviac.

www.cestanamesiac.sk
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Veľká 
NOC 

S COINCASOU

Predajňa Coincasa vám aj tento rok na Veľkú noc po-
núka množstvo krásnych kúskov, ktoré nie len vyča-
ria úsmev na tvárach svojím dizajnom, ale aj výborne 
poslúžia pri prestieraní veľkonočných stolov. Ďalšie 
inšpirácie na vás čakajú na 1. nadzemnom podlaží. 

nádobky 
na cukor so 

ZajačIkoM
rôzne veľkosti     
od 4,90 €

ZajačIkovIa 
na Motorke      

29,90 €

ZajačIk na 
šalátovoM 

lIste 
14,90 €
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aprílOvý PROgRAm PODUjAtí V OC mIRAge

do 26. 4. 
50. Výročie 

najúžasnejšej 
VýpraVy ľudstVa

na 
mesiac

Cesta 



príbeh 
Z VeSmíRU 

Pred polstoročím sa traja astronauti 
vydali na najúžasnejšiu výpravu ľud-
stva. Počas osemdňovej cesty, stov-

ky tisíc kilometrov od domova, strávili dvaja 
z nich, Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ Aldrin, 
takmer celý deň na Mesiaci (tretí astronaut 
Michael Collins na Mesiac osobne nevystúpil) 
a 21. júl 1969 sa tak zapísal do dejín. 

Prvé kroky človeka počas ich 152 minú-
tového výstupu na mesačný povrch vtedy pri 
televíznych a rádiových prijímačoch sledovali 
milióny obyvateľov Zeme. Neil Armstrong vte-
dy vyslovil pamätnú vetu: „Je to malý krok pre 
človeka, veľký skok pre ľudstvo.“ Na povrchu 
Mesiaca odhalil aj pamätnú plaketu s  nápi-
som: „Tu sa ľudia z planéty Zem prvýkrát do-
tkli nohami Mesiaca. Júl R. P. 1969. Prišli sme 
v mieri v mene celého ľudstva.“ Za textom 

nasledovali podpisy členov posádky Apolla 11 
a prezidenta USA Richarda Nixona. Ten, krát-
ko potom, čo astronauti vztýčili na Mesiaci 
americkú vlajku, prostredníctvom rádia po-
sádke zagratuloval.

Odveký sen sa stal skutočnosťou. Človek sa 
prešiel po Mesiaci. Ak sme dosiahli toto, kde 
sú naše hranice? „Je to jedna z mála udalostí 
ľudskej histórie, ktorá dokázala v pozitívnom 
zmysle inšpirovať masy ľudí a ukázať to najlep-
šie, čo je ľudstvo po technickej a organizačnej 
stránke schopné dosiahnuť. Odkaz ľudských 
výprav na Mesiac sa stáva čoraz aktuálnejším. 
Mal by nám byť príkladom práve teraz, keď sa 
s obnoveným záujmom obraciame späť k Me-
siacu a ďalej k Marsu," hovorí Pavol Horňák, 
autor výstavy, ktorý nám spolu so Slovenským 
technickým múzeom takto priblížil vesmír. 
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aprílOvý PROgRAm PODUjAtí V OC mIRAge

Výstava je nainštalovaná  
na -1. podlaží oc miraGe

Vďaka výstave Cesta na Mesiac si priblížime úžasný okamih v dejinách ľudstva. 
Odvtedy sa do vesmíru vydáva čoraz viac astronautov. Výstava prináša množ-
stvo fotografií a predmetov, ktoré nám približujú život vo vesmíre.



Užite si pohodU 
s CoiN & BRANds

Privítajte jar s nadšením. V predajni so svetovými značkami v zľave až do 70 % nájdete teraz nádherné 
dámske aj pánske kúsky zo siete Koan. Nebude chýbať ani široký výber z krásnych bytových doplnkov 
s nádychom jari, ktoré oživia váš domov. Určite neodoláte ani novým hojdacím sieťam, setom do kú-
peľne v štýle morských koralov a mnohým ďalším kúskom, ktoré vám rozžiaria domácnosť a prinesú 
dokonalú pohodu. 
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Príďte si aj vy vychutnať filmové novinky
do moderného štvorsálového multikina. 

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

Filmové predstavenia v multikine Ster Century Cinemas 
v OC MIRAGE v Žiline sa uskutočnia, až keď štátny hlavný hygienik SR 

povolí otvoriť kiná a pokračovať v prevádzke multikina.
Pravidelne informujeme o aktuálnom dianí na stránke 

www.stercentury.sk

 ŠŤASTIE JE 
KRÁSNA VEC 
od 9. 4. 2020  
CZE
komédia
ORIgINÁLNy ZVUK

 TICHé mIESTO 2 
od 23. 4. 2020  
USA
thriller, horor
TITULKy

 mOSLEy 
od 23. 4. 2020    
NZL / CHN
animovaný
dAbINg

  COmE AS yOU ARE  
od 30. 4. 2020  

KRÁLIK PETER 
NA ÚTEKU  
od 30. 4. 2020  USA

komédia, dráma
TITULKy

USA
animovaný, komédia
dAbINg

 

 

KÝm SI SO mNOU 
od 23. 4. 2020  

PINOCCHIO 
od 2. 4. 2020  

USA
romantický, 
dráma, hudobný
TITULKy

ITA / GBR
fantasy, rodinný
dobrodružný
dAbINg
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TITULKy

dAbINg

TITULKy

3D

Akutálny program nájdete na našom webe 
www.zilina.stercentury.sk

Multikino Ster Century Cinemas Žilina

Možnosť kúpiťlístok cez internetwww.stercentury.sk

 

 

 

NOVÍ mUTANTI
od 2. 4. 2020
USA
sci-fi, horor, akčný 

Tento dlho pripravovaný 
a divákmi očakávaný sní-
mok z prostredia super-
hrdinov konečne mieri do 
kín. Päť mladých mutantov, 
objavujúcich svoje schop-
nosti, je zadržiavaných na 
tajnej základni.

TROLLOVIA: 
SVETOVé TURNé   
od 16. 4. 2020
USA
animovaný, dobrodružný 

Trollka Poppy, z úspešného 
prvého dielu, sa stala kráľov-
nou. Avšak popoví Trollovia 
nie sú jedinými obyvateľmi 
planéty, žijú na nej ďalšie 
Trollie kmene, vyznávajúce 
rôzne hudobné štýly. 

bLACK WIdOW   
od 30. 4. 2020
USA
sci-fi, akčný, dobrodružný 

Čierna vdova, známa ako 
Natasha Romanova účinkuje 
v marvelovkách od roku 2010, 
keď sa prvýkrát objavila vo 
filme Iron Man 2. Diváci sa 
konečne dočkajú samostat-
ného filmu s touto nájomnou 
vrahyňou a špiónkou.



2020

PRIPRAVUJEME

Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

Lovci duchovŠkaredé káčatko
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
92. diel

V marci naši kamaráti spoznali 
príbeh odVáŽnych astronautoV 
prostredníctVom VýstaVy cesta 
na mesiac. dozVedeli sa o kľúčo-
Vých okamihoch, ktoré Viedli ľud-
stVo zo zeme aŽ na mesiac a sami 
sa rozhodli uskutočniť dobro- 
druŽnú VýpraVu ku hViezdam.

Ďalšie dobrodruŽstVá náJdete V nasleduJúcom čísle časopisu miraGe.
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ZAVítAjte k Nám!
V Detskom svete v OC MIRAGE vás radi uvidíme. 

Idete k nám po prvý raz? Nemusíte sa báť. 
U nás nie sme ako v prísnej škole. U nás je zábava. 
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Pri vstupe do Detského sveta 
sa nachádza naša recepcia, 
kde sa registrujete. Ak by ste 

mali nejaké otázky, stačí sa opýtať. 
Dôležité je, aby ste mali so sebou pre-
ukaz poistenca vášho dieťaťa, ktorým 
sa dokladuje jeho vek. Oboznámia vás 
aj s našimi pravidlami. Napríklad, do 
priestorov Detského sveta sa nevstu-
puje s jedlom. Ale drobné občerstve-
nie pre dieťa je povolené. 

Registrácia vášho dieťaťa je inak veľ-
mi jednoduchá. Prijímame väčšinou 
deti nad tri roky. Ak má však vaše die-
ťa menej rokov a potrebujete si nie-
čo vybaviť a nechať ho u nás bez vás, 
musíte sa objednať aspoň deň vopred. 

V Detskom svete prijímame tak všet-
ky deti, ale môžeme si vyhradiť právo 
neprijať vaše dieťa, ak je choré. Je to 
najmä kvôli zdraviu ostatných detí. 

Ďakujeme za rešpektovanie našich 
pravidiel, ktorými sa snažíme zabez-
pečiť u nás bezpečné miesto pre vaše 
dieťa.

Neváhajte a kontaktujte nás telefo-
nicky na číslach 0911 390 064 alebo 
041/500 300.
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kAČACIA FOIe gRAS S RUŽOVÝm kOReNím

S príchodom jari Reštaurácia dubná Skala v centre Žiliny už 
tradične inovuje svoj jedálny lístok a dopĺňa ho o nové, lákavé 
jedlá. Nový šéfkuchár Matej Gašpierik zostavil jedlá s vášňou 
a láskou k vareniu, s dôrazom na čerstvosť a prvotriednu kva-
litu surovín. Z originálnych predjedál odporúča vyskúšať na-
príklad túto bezlepkovú špecialitu – Terinka z kačacej foie gras 
zvýraznená brandy, v kruste z ružového korenia s portským želé 
a hruškou, marinovanou v červenom víne. Lahodná kačacia pe-
čeň obalená v rozdrvenom ružovom korení je servírovaná na 
studeno s čerstvým pečivom.

TIP ŠÉFKUCHÁRA: 
Ružové korenie má jemnú, sladkú vôňu a sviežu ovocnú chuť, 
pripomínajúcu borievku. Je špecifické tým, že je len mierne 
štipľavé. Výborne preto vynikne aj v sladkej kuchyni, v kombi-
nácii s ovocím alebo čokoládou.

Predajňu CarPisa nájdete 
na 1. podlaží oC miraGe.

meNU

RIZOtO S BôBOm A S jAHňACím mäSOm,
lABAN BIll CHIAR 

POSTUP:
Mäso: Do hrnca si dáme 3 l vody, mäso, cibuľu, bobkový list, 
škoricu, rozmarín a povaríme. Keď sa už všetko varí, pridá-
me soľ, čierne mleté korenie a arabské korenie. Povaríme na 
miernom ohni 1 hodinu. Ryža: Ryžu premyjeme a dáme ju 
do hrnca s arabským maslom. Bôb a soľ premiešame a pri-
dáme 1,5 l horúcej vody. Prikryjeme, 20 min. pomaly varíme. 
Nemiešame. Laban bill chiar: Na malé kúsky nakrájame 
uhorku, pridáme jogurt, sušenú mätu a soľ. Dáme do chlad-
ničky. Servírovanie: Do misky dáme mandle, mäso, ryžu. 
Vyklopíme na tanier. Laban bill chiar podáme k jedlu. 

INGREDIENCIE:
Basmati ryža (250 g), zelený bôb (150 g), jahňacie mäso 
(600 g), mandle (30 g), jogurt (600 g), ľadová uhorka (1 ks), ci-
buľa (1 ks), škorica celá (1 ks), čerstvý rozmarín (1 ks), bobkový 
list (3 ks), soľ (5 g), mleté čierne korenie (3 g), arabské korenie 
mix (5 g), sušená mäta (3 g), arabské maslo (holandské, 20 g), 
paradajka (1 ks), petržlenová vňať (3 g).

JEMNÁ ElEGANCIA 
– stredne veľká taška aj s dlhým 

trakom, dostupná vo farbách: 
svetlofialová / modrá / čierna 

Cena: 39,95 €



Krása Rajeckej doliny je dobre známa. Obec 
Stránske leží na jej okraji, takže pri jej návšteve 
si budete môcť nerušene pozrieť diela prírody.  

Sverepec poznáme vďaka odpočívadlu diaľnice. 
Obec však ponúka oveľa viac a dokonca v nej 
nájdete dokonalé ticho ako stvorené na relax. 

kAm ZA kRáSAmI V OkOlí mIRAge
TRENČIANSKY krajŽIlINSKÝ kraj

História: Stránske dostalo svoj názov podľa charakte-
ru chotára. Leží skryté v údolí obklopenom príkrymi 
sráňavami. Stránske viackrát menilo svoju prísluš-

nosť k panstvám. Pôvodne patrilo do rajeckého panstva, ne-
skôr sa stalo kráľovým majetkom. Prvýkrát je listinne dolože-
né roku 1368 ako rozvinutá dedina (possessio Stranska), pre 
ktorú miestny zemepán Dominik z gemerského šľachtického 
rodu Balogovcov žiadal povolenie na stavbu farského kostola.

Pamiatka: Základný kameň pre nový Kostol svätej Hele-
ny v Stránskom posvätil pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve 
Bratislavy 22. apríla 1990. S výstavbou nového kostola sa za-
čalo roku 1994 na mieste bývalej cirkevnej školy. Novostavba 
kostola má dĺžku 15,83 m a šírku 12,70 m. Vo svätyni je okno 
situované v tvare kríža.

Atrakcia: Ruina Kostola sv. Heleny pochádza zrejme 
z konca 13. storočia. Kostol mal už počas doby svojho fungo-
vania problémy s tvorbou prasklín v murivách a okolo roku 
1800 sa mu zrútila aj klenba svätyne, ktorá bola nahradená 
trámovým stropom. Z dôvodu problémov so statikou boli ku 
kostolu pristavované oporné piliere. 15. januára 1858 zasiah-
lo Žilinu a okolie silné zemetrasenie, ktoré značne poškodilo 
objekt kostola. Kvôli nedostatku financií na opravu bol kostol 
v roku 1877 uzavretý. Z kostola sa do dnešných dní zachovalo 
obvodové murivo, prípory a niekoľko kamenných architekto-
nických článkov. Zachovali sa aj fragmenty výmaľby na tri-
umfálnom oblúku a povrchovej úpravy omietok v presbytériu.

Turistika: Stránske sa nachádza v peknej doline, z ktorej 
sa môžete napojiť na modroznačený turistický chodník z Ku-
neradu na Veľkú lúku, vrch s nadmorskou výškou 1476 m. 
Z Veľkej lúky budete mať krásny výhľad a možnosť pokračo-
vať ktorýmkoľvek smerom. 

doprava: Do Stránskeho sa zveziete priamo zo Žiliny au-
tobusom. Autobusy tu majú cestu aj z Rajeckých Teplíc. Čo sa 
vlaku týka, najbližšia zastávka je v Poluvsí. 

H istória: Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je 
z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na 
území dnešného Sverepca bolo už pravdepodob-

ne v 10. storočí, kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovské-
ho-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských 
mohýl (objavené v roku 1958 – 1963). Nálezy sa datujú do 
doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považ-
skom múzeu a v galérii v Žiline (Budatínsky zámok). V roku 
1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, ne-
skôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považ-
ská Bystrica. 

Pamiatka: Farský kostol Najsvätejšej Trojice je hlavnou 
dominantou obce. Jeho základný kameň požehnal pápež Ján 
Pavol II. 20. 4. 1990. Kostol bol postavený z iniciatívy dekana 
Pavla Trnku, ktorý takto naplnil túžbu obyvateľov obce mať 
svoj vlastný kostol. Kostol Najsvätejšej Trojice vysvätil dňa 
26. mája 2002 Ján Ch. kardinál Korec, nitriansky biskup.

Atrakcia: Božie muky alebo nesprávne božia muka je 
drobný náboženský stavebný objekt v tvare kamenného 
alebo murovaného stĺpa alebo štvorbokého murovaného 
a omietnutého piliera s pätou, driekom, hlavicou, ktorý ne-
sie (často na vrchole strieškou a krížom vybavenú) schránku, 
v ktorej je pašiový obraz, socha (súsošie) svätca alebo reliéf. 
Božie muky sú dielom ľudovej architektúry a budovali sa na 
Slovensku v 15. – 19. storočí. Objekt v Sverepci sa nachádza 
neďaleko výjazdu z diaľnice D1 Považská Bystrica Juh. Po zí-
dení z diaľnice odporúčame odbočiť na Sverepec. A následne 
hneď odbočiť na Kunovec. 

Turistika: Kamkoľvek sa z obce vyberiete, narazíte na 
krásnu prírodu. Napríklad aj keby ste si zvolili prechádzku 
do susedných dedín. 

doprava: Do Považskej Bystrice sa dostanete jednoducho 
autobusom SAD Žilina alebo vlakom. Z mesta potom pôjdete 
autobusom smerom na Pružinu. 
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Predstavujeme obec: Stránske Predstavujeme obec: Sverepec

Predajňu CarPisa nájdete 
na 1. podlaží oC miraGe.

APRíl 2020      |      23

JEMNÁ ElEGANCIA 
– stredne veľká taška aj s dlhým 

trakom, dostupná vo farbách: 
svetlofialová / modrá / čierna 

Cena: 39,95 €



Panna (24. 8. – 23. 9.)

Nie sú to len Vianoce, aj na Veľkú noc sa zvykneme 
prejedať.  A to ste sa nestihli ešte zbaviť vianočných 
kíl. Neustále výkyvy vo vašej hmotnosti vám už začí-
najú prekážať. Na kvalitnú výživu treba odborníkov. 
V predajni BioTech USA nájdete ideálne doplnky 
pre vyvážené stravovanie. 

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Máte radi rovnováhu, ale občas sa to nevydarí. Do 
dobre naplánovaného mesiaca však stúpila Veľká 
noc a z vás sa stali nestíhači. Ak aj nestíhate kú-
piť niekomu blízkemu dokonalý darček, to ešte ne-
znamená, že žiadny nedostane. Pre rýchle ale stále 
kvalitné darčeky odporúčame  záchranu v predajni 
Delikateso.  

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSkOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Nebavia vás fádne veci. Bohužiaľ, vo vašej práci sa 
s farebným oblečením musíte krotiť. Ale kto pove-
dal, že musíte potláčať svoju osobnosť? Dajte svoju 
hravosť najavo napríklad nechtami, ktoré vám uro-
bia v Nail Institute na -1. podlaží. Tam určite vyho-
vejú vašej osobnosti. 

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Na kvalitu si jednoducho potrpíte. Celosvetovo zná-
me značky vám rozhodne nie sú cudzie a tvoria pod-
statnú časť vášho šatníka. A dokonca aj mimo neho. 
Kombináciu kvality a značkových módnych trendov 
nájdete v predajni COIN&BRANDS v OC MIRAGE, 
jedinej na Slovensku.  

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Nesmierne sa tešíte z jari. A najradšej máte, keď me-
níte zimný šatník za jarný. Ťažké bundy a teplé svetre 
zazimujete a vyťahujete ľahšie materiály. Rozhodne 
vám aj viac pristanú. Inšpiráciu do vášho šatníka ur-
čite nájdete v našich módnych predajniach.  

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Máte rada pekné trblietavé veci. Čím väčšie, tým lep-
šie, čím viac, tým ideálnejšie. Nosiť pravé šperky by 
však nadmerne zaťažilo vašu peňaženku. Skúste sa 
ovešať štýlovými šperkami z Pinky Club. Okrem ná-
ušníc a náhrdelníkov tam nájdete napríklad aj ozdo-
by do vlasov.

kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Zmena sezóny pre vás znamená aj 
zmenu šatníka. Najviac sa tešíte na 
výmenu topánok. Nie ste ten typ, 
ktorý nosí stále to isté. Naopak, 
sledujete módne trendy a tešíte sa 
z nich. Prichádza sezóna jar/leto 
2020 a vy si to môžete namieriť 
rovno do predajne Baťa na 1. pod-
laží.

lev (23. 7. – 23. 8.)

Šťastie vám nepraje. Už dlhé mesiace máte vo všet-
kom smolu. Je čas prelomiť prekliate a skúsiť to 
na rizikovejšej pôde. Stávkovanie je síce návykové, 
ale na prelomenie naozaj stačí iba málo. Skúste to 
s malou sumou, ktorá nezaťaží vašu peňaženku. Vo 
Fortune možno nájdete svoje stratené šťastie. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Niečo visí vo vzduchu a vy isto viete, že s jarným po-
časím to má veľa spoločné. Vaša imunita prežila síce 
túto miernu zimu, ale oteplenie prináša so sebou aj 
možnosť chrípky. Treba jednoznačne posilniť imu-
nitu a povolať do boja vitamíny v podobe lahodných 
nápojov v stánku s UGO šťavami.  

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Chcete zmeniť túto planétu, ale nemáte ener-
giu na veľké veci. Stačí začať malými krôčikmi.  
V OC MIRAGE je to možné napríklad v DM, kde 
čapujú drogériu, alebo si do domova vyberiete eko 
nádobky z predajne Flyin Tiger. Uvažujte, že vždy 
sa nájde ekologické riešenie.  

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Baví vás hrať sa. Či už s dospelý-
mi alebo deťmi. A na trhu je toľko 
neobmedzených možností. No-
vých spoločenských hier neustá-
le pribúda. A sú tu aj rozšírenia 
klasík, ktoré zbožňujete. V tomto 
prípade vám len môžeme odpo-
rúčať predajňu Alltoys na 2. pod-
laží OC MIRAGE. 

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Nech si všetci hovoria, čo chcú, vám sa „dospieť“ 
nechce. Ešte stále si v sebe nosíte časť detstva, vďaka 
ktorému dokážete perfektne zrelaxovať. Prechádzky 
a filmy nie sú pre vás – vás baví akcia, ale v pohodlí 
domova. Predajňa Brloh s dobrodružnými a akčný-
mi hrami je pre vás ako stvorená. 
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Nájdite 10 ROZDIelOV na obrázkoch

V OC MIRAGE si ešte do 26. apríla môžete pozrieť originálnu výstavu Cesta na Mesiac. 

krížovka
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: „... je snežienka jarná v marci.“
Výhercovia: Mária Prievalská, Jozef Kišša. Výhercom srdečne blahoželáme!
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