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UŽ AJ
NANUK MÁ

ZELENÚ
DOMÁCNOSŤ
OD SSE

ZÍSKAJTE DOTÁCIU
AŽ 3 400 € A VYUŽITE
VÝHODNÝ NÁKUP
NA SPLÁTKY
sse.sk/ktojeNanuk

sse.sk/splatkovypredaj
Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu
Zelená domácnostiam II.
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Daniel
Stehlík
„S otcom sa môžeme
počas fotenia na seba
spoľahnúť.“

P

Príhovor

P

o nevyhnutnej prestávke sme naplno otvorili
naše brány. Sme radi, že ste boli počas celého obdobia s nami a že vás môžeme u nás opäť privítať.
Momentálne väčšina prevádzok ponúka výborné medzisezónne zľavy a môžete si u nás vychutnať dobrú kávu aj
jedlo. Aj naše terasy sú už otvorené. Od júna máme pre
vás hneď niekoľko noviniek – vynovili sa priestory potravín Billa, pribudla nám nová zaujímavá prevádzka Balónikárstvo a na -3. podlaží rúškomat. Viac sa dozviete
na našej webovej stránke, facebooku a instagrame, alebo
v našom časopise.
V júni nás čaká aj výstava fotografií otca a syna Stehlíkovcov. Rozhovor so synom Danielom si môžete prečítať
na nasledujúcich stránkach.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Jún

rinášame vám zaujímavý rozhovor s mladým fotografom Danielom Stehlíkom z Rajca, ktorý je už
stálicou medzi fotografmi športových udalostí v Žiline
a v OC MIRAGE budú mať spolu s otcom výstavu fotografií.

Milí návštevníci
OC MIRAGE!
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Výstava fotografií

Športovým fotoobjektívom
otca a syna Stehlíkovcov

-1. podlažie / OC MIRAGE

Zaujalo nás

Rodina
za objektívom
Otec a syn Stehlíkovci sa spoločne venujú fotografovaniu
už niekoľko rokov. Ich zábery poznáte pod značkou CVAK.SK.
Výber z ich tvorby si budete môcť pozrieť v OC MIRAGE.

N

aše mesto žije športom a Žilinčania svoje kluby milujú.
V OC MIRAGE si môžete pozrieť skvelú výstavu športových fotografií žilinských klubov a športovcov,
ktoré vytvorili otec so synom – Peter
a Daniel Stehlíkovci. Ich prácu v našich končinách veľmi dobre poznáme
a popularitu získavajú aj po celom
Slovensku.
Otec so synom
Otec, Peter Stehlík, sa venuje fotografovaniu už od roku 2006. Fotenie
spoločenských akcií spustil rok 2009,
keď ho v Zuberci očarilo zachytávanie rôznych emotívnych momentov
z rekonštrukcií bojov z obdobia SNP
1944. Práve od tejto chvíle začal foto-

grafovať vojenské podujatia pre rôzne kluby vojenskej histórie na území
Slovenskej republiky.
Syn, Daniel Stehlík, sa k svojmu
otcovi pridal v roku 2013. Práve dynamické ukážky, v ktorých naraz útočí
pechota, ťažká technika, lietadlá a vybuchujú pyrotechnické efekty ho najviac naučili fotiť nielen dynamické,
pohybujúce sa objekty, ale vedieť si
aj v rýchlosti vybrať ten správny moment na fotenie, ktorý sa už nebude
nikdy opakovať.
Tieto skúsenosti otec so synom nejeden raz využili pri svojej práci.
Ľubkin sen o Tokiu
Pri fotoreportáži z tréningu paralympijské športu BOCCIA spoznal

Daniel Stehlík príbeh Ľubky Škvarnovej, ktorá sníva sen o reprezentácii SR na paralympiáde v Tokiu
v roku 2021. Tieto zábery si tiež môžete pozrieť v rámci výstavy.
Hráči boccie sú športovci, ktorí
majú postihnutie všetkých štyroch
končatín. Ľubka patrí do kategórie BC3, v ktorej hrajú športovci
s najťažším telesným postihnutím.
Preto v rámci hry potrebuje aj asistenta, ktorý jej pomáha. Ľubka je
v súčasnosti hráčkou Klubu OMD
Farfalletta Žilina a úspešnou reprezentantkou SR v bocci. Na konte má
niekoľko úspechov doma aj v zahraničí. Avšak jej snom je jednoznačne
Tokio. Tu však potrebuje pomoc nás
všetkých!

Prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou môžete prostredníctvom neinvestičného fondu.
Názov: ĽUBIK, n. f., Sídlo: Rosina 582, 013 22 Rosina / IČO: 52824187
IBAN: SK59 5600 0000 0063 5535 9001
Ďakujeme

jún 2020
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Nový dizajn tašiek s vaším
obľúbeným vzorom je opäť dostupný
v krásnych pastelových kombináciách:
ružová / mentolová / sivá / čierna
Cena: 29,95

€

15/2018T
25/2019T
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ROzHOVOR

Daniel
Stehlík
„S otcom sa môžeme počas
fotenia na seba spoľahnúť.“
Mladý fotograf Daniel Stehlík z Rajca je už takpovediac stálicou medzi
fotografmi športových udalostí v Žiline. V súčasnosti spolupracuje s otcom Petrom pod značkou Cvak.sk. Ich
tvorbu si môžete pozrieť na výstave
v OC MIRAGE. V rozhovore nám prezradil, akým záberom dáva prednosť,
kde sa vzala jeho láska k foteniu a aký
mal pocit zo skvelého ocenenia, ktoré
získal minulý rok.

jún 2020

|

09

ROzHOVOR

Získali ste Cenu diváka Slovak
Press Photo. Čakali ste to?
Nečakal som to vôbec, aj keď som
si úprimne želal uspieť v športovej
kategórii alebo priamo v hlasovaní
o Cenu diváka. Už len byť vo finále
medzi najlepšími slovenskými fotoreportérmi bolo pre mňa obrovskou
skúsenosťou. Vďaka však patrí najmä
všetkým hlasujúcim z celého Slovenska, ktorých moja séria fotografií
z osláv Bílych andelov zaujala natoľko, že jej dali svoj hlas. Práve vďaka
ľuďom sa mi podarilo získať spomínanú cenu, ktorú si veľmi vážim, neustále sa z nej teším a motivuje ma
k ďalšej fotografickej práci. Zároveň
mi tento úspech ukázal, že sa ľuďom
páči moja tvorba, čo ma podporuje v tom, aby som sa stále zlepšoval
a snažil sa ľuďom prinášať ešte lepšie a zaujímavejšie fotografie.
Cvak.sk vediete spolu s otcom. Ako
ste sa dostali k spoločnému biznisu?
Všetko začalo ešte v roku 2009,
keď sme spoločne s mamou a otcom navštívili rekonštrukcie bojov
z druhej svetovej vojny v Zuberci.
Otec už fotil dlhšie, ale mňa práve
10
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na tomto podujatí začalo zaujímať
fotenie, keď mi po prvýkrát dal do
rúk malý digitálny fotoaparát, aby
som si to vyskúšal a vytvoril si pamätné fotografie. Zlom prišiel až
v roku 2013, keď som sa pridal k otcovi, ktorý vtedy fotil podujatia pre
rôzne kluby vojenskej histórie po
celom Slovensku. Pomáhal som mu
s fotením, učil sa od neho a získaval cenné skúsenosti. Za to všetko
mu veľmi ďakujem. Práve tieto roky
ma naučili najviac a úplne prehĺbili moju lásku k foteniu. Spoločné
fotenia a vzájomné porozumenie,
poznanie a spoľahlivosť nás priviedli k myšlienke založiť si vlastnú
fotoznačku orientovanú predovšetkým na športové a kultúrno-spoločenské podujatia.
Stane sa niekedy, že fotíte udalosť
spolu a potom si porovnávate skúsenosti, alebo máte striktne oddelené pôsobnosti?
Nakoľko sa obidvaja venujeme predovšetkým foteniu športu či spoločensko-kultúrnych akcií, tak dosť
veľa podujatí fotíme práve spoločne.
Avšak za predpokladu, že nám to

umožňuje čas, respektíve organizátori podujatí. Neporovnávame si
ani fotografie, ani skúsenosti, lebo
vieme vzájomne, že čo môžeme jeden od druhého očakávať, respektíve sa počas fotenia môžeme na seba
spoľahnúť. Pred každým fotením sa
však spoločne pripravujeme tak, že
si rozdelíme úlohy alebo si snažíme
pozrieť samotné miesto fotenia, ak je
to možné, a diskutujeme o najlepších
miestach pre vznik fotografií. Ak niekto z nás objaví niečo nové, čo nám
môže pri fotení pomôcť, tak si jedine
v tomto prípade vymeníme postrehy
a skúšame veci aj prakticky.
V OC MIRAGE môžeme momentálne vidieť výstavu vašich fotografií. Máte medzi nimi svoj obľúbený záber?
Áno, je medzi nimi aj môj obľúbený
záber, respektíve zábery. Celkovo
mám osobne už dlhodobo viacero
záberov, ktoré patria k mojim favoritom. Ak by som však mal vybrať
tie, ktoré sú vystavené a majú najbližšie k môjmu srdcu, tak určite
sú to fotografie z podujatia JF BMX
freestyle show.

Dávate pri fotení prednosť dynamickým alebo statickým objektom?
Milujem fotenie dynamických objektov. Dôvodov je niekoľko, ale tým najhlavnejším je, že som na fotení dynamických podujatí/objektov vlastne
fotograficky vyrastal. A tiež milujem
adrenalín pri fotení niektorých nebezpečnejších dynamických podujatí, pri ktorých sa človek môže ocitnúť
v tesnej blízkosti fotografovaných
objektov. Avšak rád fotím aj statické
objekty, ako napríklad portréty ľudí,
keď si potrebujem oddýchnuť od fotenia športov či spoločensko-kultúrnych akcií.
Fotili ste viaceré športové udalosti.
Ktorý šport sa vám v tejto oblasti
páči najviac a prečo?
Každá jedna športová udalosť, respektíve šport, má svoje čaro. V rámci tých klasických športov, ako napríklad futbal, hokej, basketbal či
florbal, mám pri ich fotení niečo,
čo sa mi páči a robí mi fotenie príjemnejším. Je to či už skvelá partia
fotografov, ochotní a vďační hráči,
ústretoví organizátori, alebo super
kamaráti. Medzi športovými poduja-

tiami sa mi však najviac páči fotenie
JF BMX freestyle show kvôli jedinečnej atmosfére, Žilinské blatíčko kvôli skvelým a zábavným pretekárom
a napokon podujatia Vianočný beh,
Sever proti Juhu a Memoriál Viliama
Pongráca z dôvodu tiež jedinečnej
atmosféry.
Chodievate na akcie aj súkromne
bez fotoaparátu? A dokážete sa pri
tom uvoľniť a nemyslieť na zábery?
Áno, chodievam na akcie aj súkromne
bez fotoaparátu, keď sa potrebujem
uvoľniť a oddýchnuť si. Avšak vždy
mi pri nejakom zaujímavom momente alebo skvelej atmosfére prejde hlavou, že by to mohol byť skvelý záber.
To už je jednoducho v človeku, že to
občas vníma aj pracovne.
Ste študentom Žilinskej univerzity.
Dá sa skĺbiť škola, práca a voľný čas?
Študujem mediamatiku a kultúrne
dedičstvo na Fakulte humanitných
vied. Určite sa dá skĺbiť škola, práca
a voľný čas. Avšak je potrebné si všetko vedieť časovo rozplánovať, aby nedošlo k nejakým kolíziám či nesplneným povinnostiam. V škole pracujem

poctivo a snažím sa dokončiť úlohy
v predstihu. V rámci fotenia zas je
mojou snahou a už aj osobným nastavením (vďaka skúsenostiam z práce
v médiách) spracovať fotografie v čo
najkratšej dobe, aby som sa pri ďalšom fotení venoval iba tomu.
Vedeli by ste si predstaviť po štúdiu, že sa fotografovaniu budete venovať naplno, alebo dáte prednosť
inej práci?
Určite si to viem predstaviť a je to
aj mojím snom. Preto sa snažím neustále zlepšovať a pracovať na sebe,
aby som si ten sen mohol splniť po
ukončení štúdia.
Pri návšteve Žiliny sa určite zastavíte aj v OC MIRAGE. Ktorý obchod
by ste odporúčali?
Nakoľko som veľkým milovníkom
kníh, tak moje kroky často smerujú
do kníhkupectva Martinus. Chodím
si tam rád vyberať nové knihy na čítanie, je tam skvelá atmosféra a najmä
skvelí a ochotní zamestnanci. Preto
určite odporúčam Martinus.

www.cvaksk.sk
jún 2020
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Zaujalo nás

Vitajte vo svete
balónov!
Rodina obchodov v OC MIRAGE sa rozrástla o nového člena. Na
-3. podlaží nájdete zábavnú prevádzku Balónikárstvo.

B

alónikárstvo sa zameriava na
balónové výzdoby rôznych
akcií a udalostí, ako napríklad narodeniny, detské oslavy, plesy,
rôzne eventy, svadby a stužkové. V ponuke nájdete balóny rôznych tvarov
a veľkostí, ktoré vám naplnia na počkanie, ale aj vopred na objednávku.
Môžete si ich dať naplniť vzduchom

PONÚKAME

12
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»

široký výber balónov
a balónových setov

»

plnenie na počkanie
aj objednávku

»

plnenie vzduchom
alebo héliom

»

osobné vyzdvihnutie
aj dovoz na miesto

»

balóny s osobným
venovaním

»

rôzny párty sortiment

alebo héliom. V možnostiach výberu
nechýbajú ani balónové sety na rôzne
príležitosti, balónové brány, či stĺpy.
Nemusíte sa trápiť ani s dopravou
– môžete si zabezpečiť dovoz a dekorovanie priamo na mieste vašej oslavy.
Okrem balónov v predajni nájdete aj
ďalší párty sortiment – girlandy, sviečky, konfety, kostýmy, rôzne doplnky.

Špecialitou predajne je písanie na
balón podľa požiadaviek zákazníka.
Medzi najviac obľúbené v tomto smere patria fóliové srdiečka s napísaným osobným prianím.
Vstúpte do párty sveta v Balónikárstve a ozdobte si svoju oslavu vo veľkom štýle.

jún 2020
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24/2019T

2020
Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

PRIPRAVUJEME

Škaredé káčatko

Lovci duchov

Program

júnový progra
Výstava fotografií

Športovým fotoobjektívom
otca a syna Stehlíkovcov

-1. podlažie / OC MIRAGE
16
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Rodina
za objektívom
Otec a syn Stehlíkovci sa spoločne venujú fotografovaniu
už niekoľko rokov. Ich zábery poznáte pod značkou CVAK.SK.
Výber z ich tvorby si budete môcť pozrieť v OC MIRAGE.
Naše mesto žije športom a Žilinčania svoje
kluby milujú. V OC MIRAGE si môžete pozrieť
skvelú výstavu športových fotografií žilinských klubov a športovcov, ktoré vytvorili otec
so synom – Peter a Daniel Stehlíkovci. Ich prácu v našich končinách veľmi dobre poznáme
a popularitu získavajú aj po celom Slovensku.
V rámci výstavy si budete môcť pozrieť aj fotoreportáž z tréningu paralympijského športu BOCCIA, ktorá zachytáva príbeh Ľubky
Škvarnovej, ktorá sníva sen o reprezentácii SR
na paralympiáde v Tokiu v roku 2021.

Hráči boccie sú športovci, ktorí majú postihnutie všetkých štyroch končatín. Ľubka
patrí do kategórie BC3, v ktorej hrajú športovci s najťažším telesným postihnutím. Preto v rámci hry potrebuje aj asistenta, ktorý
jej pomáha. Ľubka je v súčasnosti hráčkou
Klubu OMD Farfalletta Žilina a úspešnou reprezentantkou SR v bocci. Na konte má niekoľko úspechov doma aj v zahraničí. Avšak
jej snom je jednoznačne Tokio.
Tu však potrebuje pomoc nás všetkých!

Prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou môžete prostredníctvom neinvestičného fondu.

Názov: ĽUBIK, n. f., Sídlo: Rosina 582, 013 22 Rosina / IČO: 52824187
IBAN: SK59 5600 0000 0063 5535 9001
Ďakujeme

jún 2020
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Pripravení
na leto
V predajni Coin&Brands sú pre vás pripravené krásne
a štýlové letné doplnky do vašich záhrad a terasiek.

T

rendy hojdacie siete, v ktorých
dokážete príjemne zrelaxovať,
na vás čakajú za skvelé ceny.
Sú prekrásnym doplnkom, ktorý nemôže na vašej záhradke chýbať. Svieže letné prestieranie, servisy, vaky na
sedenie, doplnky do kúpeľní a kuchýň
sú taktiež súčasťou nášho oddelenia
bytových doplnkov.

18
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Ďalšie radosti, ktoré u nás nájdete,
sú luxusné letné kúsky pre dámy a pánov rôznych značiek. Vkusné a trendové kúsky za úžasné ceny potešia aj
náročného zákazníka. Príďte si vybrať
z novej kolekcie Calvin Klein, či prekrásnych kabeliek značky Ferre alebo
Guess. Športového oblečenia nikdy
nie je dosť a u nás si prídete na svoje

so značkou Superdry. Slnečné okuliare známych talianskych značiek,
dámske a pánske náramkové hodinky značky Guess a tiež hebké dámske
šatky značky Moschino sú nemalou
súčasťou našej predajne.
Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že si prídete na svoje.

Záhradná
stolička
Záhradný
stôl

99,90 €

149,90 €

Pre pohodu
v záhrade
Leto sa blíži a s ním aj možnosť príjemne si posedieť v záhrade, na balkóne alebo terase. Vychutnajte si pohodlie s letnou kolekciou, ktorá na vás čaká
v prevádzke COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE.
Skrášlite si u nás svoju záhradu a zažite dokonalú
letnú pohodu.

záhradné
ratanové
kreslo

499,00 €

záhradné
ratanové
dvoj kreslo

799,00 €

23/2019T

jún 2020
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maráti
a jej ka

94. diel

V máji naši kamaráti z obchodného centra stáli pred neľahkou
situáciou. Deň matiek sa blížil,
no vo vreckách zívala prázdnota.
Riešenie na seba nenechalo dlho
čakať a našťastie si uvedomili,
že obdarovať môžu aj inak.
Všetko najlepšie, mami!

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
20
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DETSký svet

Animačný team
Detského sveta

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

O

slavy patria k životu a sú
celkom bežné. A bežne sa
rozmýšľa, či sa budú konať
s deťmi alebo bez nich. Naša odpoveď
je jednoznačná – vždy s deťmi. Nemusíte sa pritom báť, že si oslavu neužijete a budete musieť stále dozerať na
svoje deti.

Ak pripravujete oslavu, svadbu,
firemnú akciu a deti sú medzi pozvanými hosťami, máme pre vás
skvelý plán. Pozvite si animačný
team Detského sveta. Vďaka nášmu
teamu majú deti o zábavu postarané a vy sa môžete dosýta a bez obáv
vytancovať.

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

MENU

CHEESECAKE Z BELGICKEJ ČOKOLÁDY

Arayess Zatar
POSTUP:
Arabský chlieb roztvoríme, vnútorné strany natrieme olivovým olejom a posypeme korením Zatar. Obidve polovice chlebu spojíme a zapečieme na grile alebo panvici.
Chlieb po upečení podávame s bielym jogurtom alebo
miešaným ľubovoľným šalátom.
Ingrediencie:
Arabský chlieb (1 ks), korenie Zatar (5 g), olivový olej (2 ml).

Aj vy máte radi lahodný krémový cheesecake? S príchodom
leta si túto obľúbenú delikatesu budete môcť opäť vychutnať
v Reštaurácii Dubná Skala. Informáciu o otvorení sledujte na
www.hoteldubnaskala.sk.
Prípravu dezertu ľahko zvládnete aj v domácom prostredí.
Najskôr zmiešame rozdrvené sušienky s roztopeným maslom,
povtláčame do formy a dáme do chladničky. Medzitým si rozmiešame smotanový syr Philadelphia, trstinový cukor, vajíčka,
vanilkový extrakt, kyslú smotanu a roztopenú belgickú čokoládu. Vylejeme na korpus a pečieme jednu hodinu pri 170 °C.
Po upečení nakoniec polejeme polevou a pred servírovaním
poriadne vychladíme.
TIP ŠÉFKUCHÁRA:
Tortovú formu položte na plech s vodou, cheesecake bude vďaka pečeniu vo vodnom kúpeli krásne vláčny.

22/2019T

26/2019T

25/2019T

Jemná elegancia
– stredne veľká taška aj s dlhým
trakom, dostupná vo farbách:
Svetlofialová / modrá / čierna
Cena: 39,95

€

Predajňu CARPISA nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme obec: Konská

Predstavujeme obec: Bodiná

Obec Konská sa od Rajeckých Teplíc nachádza čo by kameňom dohodil, leží teda naozaj
v krásnom prostredí. Z vŕška nad dedinou sa
vám naskytnú jedinečné výhľady.

Krásna malá obec v okrese Považská Bystrica
dodnes skrýva veľké neobjasnené tajomstvo,
ktoré láka nielen turistov, ale najmä bádateľov.
Navštívte obec aj vy.

H

H

istória: Konská dostala pomenovanie podľa pôvodného zamestnania svojich obyvateľov. Vznikla ako
poddanská služobnícka osada, ktorá sa na vodnatej
pôde s bohatstvom pasienkov špecializovala na chov koní.
Špeciálna skupina kráľových služobníkov – koniarov, chovala
kone na rozličné účely: pre potrebu poľnohospodárstva (obrábanie pôdy), pre povoznícke služby (preprava tovaru a ľudí,
zvážanie dreva z okolitých hôr), pre ochranu krajiny (vojsko).
Pamiatka: Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej – Roku
1826 na mieste predchádzajúceho kostola položili základy
pre nový kostol väčších rozmerov. Materiál na stavbu zabezpečovali spoluvlastníci lietavského panstva, stavebné práce
konali veriaci všetkých obcí farnosti. Čoskoro sa však pre nedostatok financií prestalo stavať. Klasicistickú stavbu kostola
dokončili až roku 1840. Kostol nemal vežu. Zvony boli v malej
zvonici umiestenej oproti hlavnému vchodu. Výmaľba kostola
sa pripisovala klasikovi slovenského maliarstva 19. storočia
Jozefovi Božetechovi Klemensovi.
Atrakcia: Katolícky dom – V rokoch 1936-1937 pri farskom
kostole v Konskej postavili katolícky dom so sálou a čitárňou.
Dom sa mal stať centrom činnosti katolíckych spolkov a poskytnúť miestnosti pre všetky kultúrno-náboženské podujatia, ako sú schôdzky, porady, prednášky, diskusné večierky,
divadlá. Po roku 1948 katolícky dom odňali Cirkvi a vrátili ho
pre cirkevné účely roku 1992. Dnes má dom sálu a štyri malé
miestnosti z prístavby z roku 1954. Je tu umiestnená i farská
knižnica.
Turistika: Krásy Rajeckej doliny vám určite v Konskej neuniknú. Môžete sa dať smerom na Zbyňov, Kunerad alebo sa
vyberte do krásnych Súľovských skál.
Doprava: Do Konskej sa najpohodlnejšie dostanete autobusom. Zo Žiliny pravidelne premávajú spoje nielen do Rajeckých Teplíc, ktoré sú neďaleko, ale aj ďalej do obce.

istória: Obec Bodiná bola založená začiatkom
14. storočia na tzv. zákupnom práve. Od vzniku sa
radila medzi obce, ktoré boli vo vlastníctve zemianskych rodín. Iba v roku 1471 bola prechodne v majetku hradného panstva Považská Bystrica. Prvou historicky doloženou
rodinou boli Boďovci. V roku 1498 sa uvádza Sigismundus filius condam Petri Boda Žigmund, syn zosnulého Petra Boďu.
Pamiatka: Najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou
v obci je katolícky Kostol Narodenia Panny Márie. Je renesančný, postavený v roku 1668 na starších – stredovekých
základoch. Zbarokizovaný bol v polovici 18. storočia. Baroková kazateľnica je súčasná s oltárom. Rokokové svietniky sú
z druhej tretiny 18. storočia. Voľný závesný obraz Madony je
barokový – olejomaľba na dreve je z konca 17. storočia.
Atrakcia: Na juhozápadnom úpätí vŕšku Mazáková
(595 m n. m.) severozápadne od Bodinej sa nachádzajú nápisy vytesané do skál dosiaľ neobjasneného pôvodu. V roku
1895 sa do Bodinej vydal známy slovenský publicista, archivár, muzeálny a matičný pracovník Pavol Križko, aby overil
dohady o dovtedy neznámom písme a prípadne ho zdokumentoval. Tridsať rokov predtým na vrchu Smrčník objavil
Križko dva runové nápisy na bodianských skalách, podobný
typ písma nebol dovtedy nikým zdokumentovaný. Po štvorročnej odmlke záujem o písmo z Bodinej vzrástol, pretože bádateľ Evans na stredomorskom ostrove Kréta objavil hlinené
tabuľky s takýmto písmom.
Turistika: Odporúčame krásny náučný chodník Vysoký
vrch. Má dva okruhy – menej náročný (modrá trasa – zdravotný okruh) a náročnejší (červená trasa s výstupom na Vysoký
vrch 766 m n. m.).
Doprava: Do Považskej Bystrice sa dostanete vlakom alebo
autobusom priamo zo Žiliny. Z mesta potom premáva pravidelná autobusová linka priamo do obce.
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Horoskop
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Impulz kúpiť si niečo by mohol byť
cestou na zdvihnutie vašej nálady
a zbavenie sa depresie. Nákupy
sú skvelou liečbou na depresiu
a leto sa blíži míľovými krokmi.
Už ste videli letnú kolekciu plaviek
v predajni Bepon, ktorú nájdete na
-3. podlaží?

24

|

Čo vás tento mesiac
Čaká v OC Mirage

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Veci nebudú tento mesiac vždy
ľahké, ale vaša vytrvalosť vám dá
náskok pred konkurenciou. Pracovať tvrdšie nie je až také super,
ale keď sa správne motivujete,
nemá to chybu. Treba však myslieť aj na dobrú odmenu v podobe chutného koláča z cukrárne
Monarch.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Rozbaľte to hneď, pretože toto je váš mesiac. Ste obklopený dobrou vôľou, dobrým obdobím a dobrými
priateľmi. Zavŕšte tento mesiac aj dobrým jedlom.
Libanonská kuchyňa v reštaurácii Habibi má dobrú
atmosféru s dobrým výhľadom na dobré mesto.

Začiatkom júna môžu byť veci komplikované. Ak
treba ostatných presvedčiť o vašej pravde, starostlivo vyberte slová a rozprávajte pomaly. Vaša najlepšia
šanca príde, ak svojho oponenta posadíte k dobrej
káve v kaviarni Yogi´s v OC MIRAGE.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Niekedy môžete mať aktívny spoločenský život, ale
bude to na úkor vášho pracovného života. Inokedy
však musíte podávať vysoké výkony v práci, avšak aj
toto si vypýta svoju daň. Aby váš spoločenský život
neutrpel, pozvite svojich priateľov na bowling.

Naozaj zbožňujete učenie. Tak sa oddajte svojim najzvedavejším podnetom. Vzdelávanie je celoživotná
záležitosť a nikdy nie je neskoro začať. Mali by ste
preto zájsť do kníhkupectva Martinus na 2. podlaží
OC MIRAGE, kde majú vždy skvelý výber.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Šťastie bude na vašej strane. A to bude skvelé. Pretože
každý a naozaj každý môže občas využiť trocha šťastia. A bude to vyzerať tak, že sa vám ho dostane kopa,
a všetko naraz! Bude to veľkolepé. Preto by ste mali
skúsiť šťastie a kúpiť si žreb v PressCafé.

Istá emocionálna záležitosť vo vašom živote môže
vyzerať ako poriadne veľká diera na ceste. Zostaňte s chladnou hlavou a uvidíte, že to nie je až také
strašné a veľké. Mali by ste si vyventilovať hlavu
a zároveň zdvihnúť náladu vďaka nákupom v Desigual, Wrangler, Lee.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

V júni bude dobrý čas na to, aby ste sa postarali
o detaily ohľadom vašich financií. Treba sa zamyslieť nad svojimi príjmami a začať poriadne šetriť.
Domácnosť však potrebuje svoje, čo si zasa nemusíte odriekať. Stačí vám dobrý nákup v predajni
Pepco.

Čo je zlé na tom istom starom a na všetkom po starom? Nuž presne práve to. Je to to isté staré a zas
to isté. V júni budete mať náladu na čokoľvek, len
iné ako doteraz. Skúste napríklad zmeniť aj kuchyňu – vegánske Forky´s má širokú ponuku nových
kulinárskych zážitkov.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Prebúdza sa večné dieťa, ktoré v sebe nosíte? Niet
divu, keď už aj 1. jún je venovaný deťom. Či už pre
vaše dieťa alebo pre vás, kvalitné hry by u vás nemali chýbať. Je to jednoduché, stačí zájsť do predajne hračiek Alltoys a nájsť tú správnu hru.

Financie budú zaberať veľký podiel z vašich energií.
Nenechajte sa však riadiť panikou, ale buďte realistický, čo sa týka toho, čo si práve teraz môžete dovoliť.
Preto nakupujte s rozvahou aj potraviny. V predajni
Billa nájdete kvalitu, ale za rozumnú cenu.

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.

Na leto ...

Správne znenie minulej tajničky: „... zelený, pod oblôčkom sadený.“

Pomôcky:
noise,
Ops, uzo
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starorímska
bohyňa
úrody

rozorával

umelecký
tanec

severovýchod

lieň,
po česky

premýšľal

hadie
mláďa

tón A
znížený o 2
poltóny

ja
(kniž.)

kráľ
púšte

predajňa

1.
vpíjal
predložka

ženské
meno

hluk, po
anglicky

roztápajú
údiv

lietanie

ronenie
(bás.)

infekčná
choroba

prelom

rebriňák
dľa obch.
zvyklostí

Tomáš
(dom.)
kráča
rozkaz

priúčali

1050
(rím.)

2.
stratila
reč
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Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

V OC MIRAGE nám na -3. podlaží pribudol jedinečný RÚŠKOMAT.
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