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L

etné dva mesiace so sebou zvyčajne prinášajú nesmiernu pohodu a relax. Príďte si ich užiť spolu
s nami do OC MIRAGE. Popri nákupoch letných
doplnkov v zaujímavých sezónnych zľavách, rozhodne nezabudnite na občerstvenie. Svieže nápoje s výhľadom na
mesto a okolité hory si dokonale užijete na našich terasách
a v klimatizovaných reštauráciách. Strávte s priateľmi príjemné chvíle návštevou kina alebo našej bowlingovej haly.
Vstúpte k nám a starosti nechajte jednoducho za dverami.
Začiatkom júla si môžete pozrieť aj zaujímavú výstavu
z najlepších športových okamihov žilinského športu. A počas augusta vám prinesieme exkluzívnu výstavu o Matici
slovenskej. Viac o týchto udalostiach sa dozviete, ak budete
listovať ďalej...
Užite si leto spolu s nami!

„Krajina je ako žena.
Niekedy sa vám plne oddá,
inokedy ju musíte dobíjať.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Júl
august

rinášame vám zaujímavý rozhovor so žilinským fotografom Vladom Bačom, ktorý za svoje fotografie z celého
sveta získal viacero ocenení.
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ZAUJALO NÁS
Zaujalo
nás

preŽili sm
Šport očami
fotografov

E

šte aj počas júla si
môžete pozrieť skvelú
výstavu športových
fotografií žilinských klubov
a športovcov, ktoré vytvorili
otec so synom – Peter a Daniel
Stehlíkovci.
Žilinské kluby nikdy neboli
atraktívnejšie. Fotoaparáty
Stehlíkovcov dokázali zachytiť
jedinečnú atmosféru, ktorú
zažijete iba pri športových
udalostiach. Za každým úspechom
našich
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tímov však stojí tvrdá drina.
Tréningy patria k športu
a aj takéto zábery si môžete
pozrieť na výstave. Pri fotoreportáži z tréningu paralympijského športu BOCCIA
spoznal Daniel Stehlík príbeh
Ľubky Škvarnovej, ktorá sníva
sen o reprezentácii SR na
paralympiáde v Tokiu v roku
2021. Výstava slúži aj ako
zbierka, vďaka ktorej sa
tento sen môže stať
skutočnosťou.

me spolu
Dobré chute
v OC MIRAGE

S

tihli ste si všimnúť
náš vynovený food
court? Ešte nie? Pozývame vás na dobrý obed
do OC MIRAGE.
Nový food court je pre
rýchle obedy ako stvorený.
Ale nemyslite si, že ponúkame iba tradičný fastfood.
Práve naopak. U nás si
vyberie naozaj každý.
Okrem chutných
rýchloviek

z Big Kebab & Burger´s
si dokonale vychutnáte taliansku kuchyňu
v Bongiorno Pizza Italia,
zdravé vegánske jedlo vo
Forky´s, či jedinečné chute
Ázie v Pho Yo alebo Guty.
Novinkou je samoobslužné
bistro Dobrú chuť, kde si
menu namiešate podľa
vlastnej chuti. Vybrali
ste si to svoje?
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carpisa.com

Ľahký batoh, ktorý drží svoj tvar vďaka pevnému
materiálu ponúkame v 4 farebných kombináciách.
Bol by elegantným a zároveň športovým doplnkom
k vášmu každodennému outfitu.
15/2018T

Cena: 29,95

€
25/2019T

ROzHOVOR

Vlado Bača
„Krajina je ako žena.
Niekedy sa vám plne oddá,
inokedy ju musíte dobíjať.“
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Fotograf Vlado Bača žije v Žiline, ale
tvorí po celom svete. S fotografovaním začal pred 50 rokmi a cesta ho
zaviedla aj za oceán. Stal sa prvým
slovenským držiteľom ocenenia
QEP- Qualified European Photographer, vydal niekoľko fotografických kníh, vlastní viacero medzinárodných ocenení, ale najmä je stále
aktívny a my sa už teraz môžeme tešiť na jeho ďalšiu tvorbu.

júL / AUGUST 2020
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ROzHOVOR

Fotografii sa venujete už desiatky rokov. Ako sa zmenil pohľad na fotografickú tvorbu s prílivom moderných
technológií a sociálnych sietí?
V súčasnosti sa fotografovanie stalo
"masovým športom". Kedysi sme s humorom hovorievali, že fotografovanie
je umenie, ktoré môže robiť každý. Dnes
by som nahradil slovíčko každý slovom
všetci. Dnes stačí (akože) stlačiť spúšť,
či na fotoaparáte alebo mobile a urobiť
množstvo záberov – cvakov, bez akéhokoľvek premýšľania a potom doma vyberáte. Nemusíte si vybrať a založiť film
do fotoaparátu, trápiť sa s technickými záležitosťami pred fotografovaním
a nakoniec ani nemusíte vyvolať film
alebo fotografie. Zdalo by sa, že technický pokrok pomohol fotografovaniu.
Avšak, opak je pravdou. Je to ako
s ohňom – dobrý sluha, zlý pán. V súčasnosti je aj odbornej literatúry zaoberajúcej sa fotografovaním málo, viac-menej
žiadna a takisto vzdelávanie smerované
k základným znalostiam o estetike je
minimálne. Ja osobne mám vo svojej
knižnici mnoho knižiek o dejinách fotografie, aj publikácie známych svetových
a československých fotografov.
10
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Aké bolo fotografovanie vo vašich začiatkoch?
Stále si pamätám, ako som pred vyše
50 rokmi začínal fotografovať. Najskôr
ako amatér, keď sme sa žilinskí amatérski fotografi spolu pravidelne stretávali
a vzájomne si hodnotili fotografie. Ja
ako najmladší z nich som mal prirodzený rešpekt pred už takými známymi
menami ako boli I. Grossmann, F. Galo
a ďalší. Neskôr medzi nás pribudol, i keď
na krátky čas, dnes významný svetový
fotograf A. Reiser. Naše združenie fotografov sa rozrástlo o ďalších fotografov a neskôr aj o študentov – fotografov
z VŠDS v Žiline. Bola medzi nami zdravá rivalita a svoje názory a hodnotenia
na fotografie sme si hovorili priamo do
očí. Občas medzi nás prišiel niekto z významných fotografov alebo teoretikov
fotografie, akými boli napr. Ľ. Hlaváč,
L. Noel a ďalší. Takýmto spôsobom sme
získavali prehľad o fotografickom dianí,
a to nielen na Slovensku, resp. Československu.
Veľa ste tvorili v Amerike. Prečo
ste sa vybrali práve tam a čím vás
uchvátila?

Zamiloval som sa do tejto krajiny,
ktorá je krajinou mnohých tvárí. Konečne sa začal napĺňať dlhoročný sen
o vytvorení fotografií podľa mojich
predstáv tak, ako niekedy dávnejšie
Ansel Adams nazval tento jav pre-vizualizáciou. Najskôr to bol Yosemite
NP s úžasnými skalami El Capitan
a Half Dome, mnohými legendami
opísaný Grand Canyon, Monument
Valley až po skalné útvary v Arches
NP a Canyonlands NP. To všetko bolo
ako očarenie na prvý pohľad. Človek
si tu môže uvedomiť svoju existenciu, že je ako zrnko piesku. Piesočné
duny vo White Sands alebo Death
Valley, vytvárajúce nepredvídateľné
línie tvarov striedaním svetla a tieňa. Neskôr k tomu prišlo divoké
Pacifické pobrežie, od Big Sur až po
pobrežie Olympic NP.
Ktorú časť sveta máte najviac v obľube a prečo?
Živil som sa fotografiou od roku
1979 ako reklamný fotograf na voľnej
nohe. Popri reklamných zákazkách
som robil aj svoju voľnú tvorbu, ktorú som neskôr prezentoval vo svojich

autorských knihách alebo výstavách.
Prvou takou publikáciou boli Obrázky spod Rozsutca, ktorou som splatil svoj osobný dlh rodnému kraju.
Každá etapa môjho tvorivého života
bola pre mňa výzvou. Prvýkrát som
navštívil mesto Paríž v roku 1985. Počas relatívne krátkeho ale intenzívneho pobytu som nafotografoval mnoho
záberov, tak ako nadšený fotograf,
ktorý sa prvýkrát dostane za „železnú
oponu“. Môj sen sa naplnil, dychtivo
som všetkými zmyslami hltal atmosféru tohto úžasného veľkomesta.
Odvtedy som navštívil Paríž mnohokrát. Tie najlepšie fotografie som zverejnil vo svojej autorskej knihe Paríž
mon amour. Krajina je ako žena. Niekedy sa vám plne oddá, máte až pocit,
že to bolo príliš jednoduché. Inokedy
ju musíte dobíjať nekonečne dlho, aby
sa vám otvorila. Takéto sú aj intímne
krajiny môjho srdca Toskánsko, Bretónsko a Western USA.
Vraciate sa aj viackrát na konkrétne miesta a robíte rovnaký záber?
Domnievam sa, že ak máte v úmysle niečo poctivo vytvoriť, tak je úplne samozrejmé, že musíte hľadať tú
správnu cestu k výsledku v duchu
pre-vizualizácie. To znamená, že vopred mám vo svojej hlave predstavu
ako má vyzerať výsledná fotografia.
Je to jedno, či fotografujem portrét,
akt, krajinu alebo zátišie. V krajinárskej fotografii nikdy neurobíte
ten istý záber. Fotografia je špecifická tým, že vychádza z reálneho časopriestoru, ktorý sa zvlášť v krajine
mení. Avšak zmena prichádza aj vo
vašej hlave...

Vybrať si z vlastných diel svoju najobľúbenejšiu fotografiu asi nebude také
jednoduché. Ale skúsili by ste to?
Naozaj nie je jednoduché vybrať si svoju najobľúbenejšiu fotografiu. Zo všetkých. Vo svojej voľnej tvorbe som sa
vždy určité obdobia venoval jednej téme
– osobnému projektu, až dokiaľ som ho
nevyčerpal. To platí pre moje fotografie
krajín (Obrázky spod Rozsutca, Intímna krajina, Intímna krajina in black
and white a ďalšie), figurálne fotografie
(Intímny denník), sociálne fotografie
(Park 1977/2017) a ďalšie ešte nezverejnené osobné projekty. Niektoré projekty
trvali s prestávkami viac než 20 rokov,
iné iba niekoľko mesiacov. Výber z týchto projektov som publikoval v monografii Môj príbeh fotografie, kde som
publikoval prierez mojej voľnej tvorby
za uplynulých 50 rokov. Fotografie som
do tejto monografie vyberal poctivo
s vlastnou dôslednosťou. Je doplnená
o odborné recenzie teoretikov fotografického umenia a zaujímavé príbehy
viažuce sa k niektorým fotografiám.
Ktoré zo svojich ocenení si najviac
ceníte?
Každé ocenenie poteší ale ako sa vraví:
svetská sláva- poľná tráva. Pre mňa je
najväčším ocenením, ak si niekto zakúpi moju fotografiu, či už do svojej
zbierky alebo adjustovanú do svojho
interiéru. Pretože to už nie je iba symbolický lajk na sociálnej sieti (ktorý nič
nestojí), ale niekto si aj cení vaše dielo.
(Zatiaľ nik nevymyslel lepšie vyjadrenie hodnoty, akými sú peniaze).
Ste rodák zo Žiliny, jej krásy ste zachytili aj v knihe fotografií. Máte tu

nejaké špeciálne miesto, ktoré vás
zakaždým očarí?
Pred vyše 10 rokmi som vo vlastnom
vydavateľstve vydal knihu Žilina – fotografie, kde som zachytil (z môjho
pohľadu) tie najkrajšie exteriérové pohľady na moje rodné mesto. Publikácia
bola aj ocenená ako najkrajšia kniha
o slovenskom meste v roku 2008. Odvtedy už Žilinu nefotografujem. Mesto
sa rýchlo mení, a to čo bolo včera, už nie
je dnes. V súčasnosti si v okolí hľadám
miesta pre svoj nový projekt Modifikovaná krajina, kde sa snažím zachytiť
svojim panoramatickým fotoaparátom
(ešte fotografujem aj na film) dopad
civilizácie na zmenu a charakter krajiny. A to všetko na čiernobiely film, ku
ktorému som sa vrátil na začiatok mojej fotografickej cesty. Kruh sa pomaly
uzatvára. Niektoré z týchto fotografií
boli v minulom roku vystavené v Bratislave na súťaži Slovak Press Photo, kde
som bol finalistom v kategórii životné
prostredie.
Ktorý obchod v OC Mirage by ste
odporúčali?
Nie som typ človeka (ako väčšina mužov), ktorý by rád chodil po obchodoch.
Keďže v OC Mirage nie je žiaden foto
obchod, občas sprevádzam svoju manželku, ktorá (ako väčšina žien) si rada
niečo na seba kúpi. Ja si medzitým
idem popozerať nejaké pekné fotografické knihy do obchodu (Martinus). Ak
sa nájde príležitosť, zahrám si bowling,
alebo navštívim kino. Naposledy som
videl film Sviňa.

www.vladobaca.sk
júL/ AUGUST 2020
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Výstava
Matice slovenskej
Dvaja výnimoční Slováci očami histórie

4. − 25. 8. 2020
Sláva národa
hodná je obetí

Život bez domova
1945 – 1960

Dvestoročnica narodenia
Jozefa Miloslava Hurbana

Z argentínskej pozostalosti
Jozefa Cígera Hronského

výstavný projekt Matice slovenskej
pri príležitosti 200. výročia narodenia
a 130. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana
(19. 3. 1817 – 21. 2. 1888) približuje tohto
„výnimočného muža slovenského národa, ktorý
zaň pol stoletia pracoval, bojoval a trpel“.

výstava vznikla pri príležitosti Matičných
dní v Martine v roku 2010 a dovozu
Hronského pozostalosti (rukopisov,
výtvarných diel, osobných predmetov
a iných dokumentov) z Argentíny.

-1. podlažie OC MIRAGE

2020
Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

PRIPRAVUJEME

Škaredé káčatko

Lovci duchov

domácnosť
Zaujlo nás

víta zákazníkov
vo vynovených
priestoroch
Obľúbená predajňa BILLA v obchodnom centre OC MIRAGE prešla
výraznou rekonštrukciou, ktorá so sebou priniesla mnohé novinky.

M

oderný koncept predajne
úplne očaril nielen zamestnancov, ale aj prvých
zákazníkov. Ak ste sa ešte neprišli pozrieť do vynovených priestorov, určite
tak spravte čo najskôr. Neoľutujete.
Hneď pri vstupe do predajne privíta zákazníkov čerstvosťou dýchajúce
oddelenie ovocia a zeleniny. Práve sa
dostávame do sezóny, kedy má BILLA
v ponuke najvyšší podiel čerstvej
a chutnej zeleniny a ovocia od domácich, slovenských pestovateľov a farmárov. Slinky sa vám na ne budú zbiehať už pri privoňaní.
Od ovocia a zeleniny sa plynule dostanete do oddelenia chleba a pečiva.
Naozaj bohatý výber čerstvého pečiva
a chleba dopĺňa sortiment toho práve
pripraveného a chrumkavého v BILLA.
Stačí si len vybrať to vaše najobľúbenejšie.
Rekonštrukciou sa zmenila celá dispozícia umiestnenia regálového systému a zákazníci si tak môžu vybrať
z čerstvých potravín po celom obvode
predajne.

14
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Veľkou novinkou, ktorú veríme, že
ocenia mnohí z vás, sú samoobslužné
pokladne. Štyri klasické pokladne sú
doplnené o päť samoobslužných.
Od marca prináša zároveň BILLA
pre svojich zákazníkov ponuku viac
ako tisíc výrobkov za trvalo nízke ceny.
Dlhodobé zľavy sa netýkajú iba jednej
oblasti potravín, ale zahŕňajú široký
sortiment od čerstvého ovocia a zeleniny a zdravej stravy cez mliečne výrobky a sladkosti, rôzne druhy nápojov, ale aj drogériu, polotovary a mnohé
iné produkty. Orientácia v obchode je
oveľa jednoduchšia. Trvalo nízke ceny
možno nájsť označené zelenou cenovkou v BILLA predajni, doma si ich
možno pozrieť na webe www.billa.sk,
ako aj v novej BILLA aplikácii. Tú si je
možné stiahnuť vo verzii pre zariadenia Apple i Android. Pre využitie tejto
ponuky postačí byť členom BILLA Bonus. Registrácia je veľmi jednoduchá,
dá sa uskutočniť elektronicky priamo
na www.billa.sk v sekcii BILLA Bonus
(https://www.billa.sk/billa-bonus/online-registracia) a výhody z členstva je

možné okamžite čerpať. BILLA Bonus
kartu je možné zaevidovať aj vo forme
elektronickej karty prostredníctvom
mobilnej aplikácie, alebo si ju jednoducho odfotiť do mobilného telefónu
a ukázať pri pokladni.
Všetky výhody členstva
stále platia
Ostatné výhody BILLA Bonus, samozrejme, zostávajú v platnosti. Všetci
verní zákazníci získavajú vďaka BILLA
Bonus karte zľavy každý mesiac na
množstvo výrobkov, 25% zľavu na vybraný sortiment výrobkov. Najobľúbenejšou výhodou je 10% narodeninová
zľava na celý nákup. Členstvo v klube
BILLA Bonus a vydanie karty je bezplatné.

Júl / aUGUST 2020
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NOVÁ GENERÁCIA LED ŽIAROVIEK
– V ČOM SÚ INÉ?

Klasická 40 W žiarovka má životnosť len 1 000 hodín,
čo je pri bežnom svietení (3 hodiny denne) menej ako
11 mesiacov. Aby vlákno v žiarovke svietilo, musí sa
zahriať – preto sa žiarovky po chvíli nemôžeme dotknúť. Zahrievanie si vyžaduje veľký elektrický výkon
a tenký kov časom úplne roztaví.
Moderné LED žiarovky fungujú na inom princípe. Svetlo vzniká pri prechode elektrického prúdu vo vnútri
diódy, ktorých je v žiarovke hneď niekoľko. Povrch
zostáva studený a svetla je stále dostatok. Skutočnou
výhodou LED svietenia je však úspora energie. Na rovnakú svietivosť spotrebuje taká žiarovka desatinu výkonu, čiže namiesto 40 W jej stačia len 4 W.
Kvalitu LED žiarovky najvýraznejšou mierou ovplyvňuje technologická vyspelosť čipu, ktorý v nej emituje svetlo. Ten určuje, aké silné svetlo z LED žiarovky
získame. O tom, ako reálne budeme v takomto svetle vnímať okolie, vypovedá index podania farieb (CRI
index). Čím je číslo CRI väčšie, tým je kvalita svetla
vyššia a ním osvetlené objekty vidíme vernejšie a pri-

rodzenejšie. Ideálom je číslo 100, teda také podanie
farieb, aké vzniká pod prirodzeným slnečným svetlom.
Nová generácia LED žiaroviek s názvom MCOB LED je
špeciﬁcká najmodernejšími LED čipmi s patentovanou kryštálovou technológiou, ktorá rozptýli svetlo
v uhle 360 stupňov a zabezpečí tak dokonalé osvetlenie miestnosti. Technológia je ekologická, nábeh svetla je okamžitý a LED-ky môžete zapnúť a vypnúť až
50 000-krát. Keď vymeníte všetky klasické žiarovky
v domácnosti za moderné MCOB LED, môžete tak ušetriť až 90 % celkového účtu za svietenie. Návratnosť
investície pre celú domácnosť je iba 9 mesiacov a šetrné LED-ky si môžete užívať celých 40 000 hodín, teda
približne 35 rokov!
Najúspornejšie MCOB LED žiarovky od Stredoslovenskej energetiky si môžete zakúpiť z pohodlia
domova v e-shope www.sse.sk/led, kde nájdete aj
jednoduchú online kalkulačku na prepočet orientačnej úspory pre svoju domácnosť.

24/2019T

Program

júL a AUGUST
Výstava fotografií

V

OC MIRAGE si ešte do 15. 7. môžete pozrieť skvelú výstavu športových fotografií
žilinských klubov a športovcov, ktoré vytvorili otec so synom – Peter a Daniel
Stehlíkovci. V rámci výstavy môžete vidieť 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. Pomôcť jej môžeme my všetci.

-1. podlažie / OC MIRAGE
Prispieť Ľubke 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
18
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AUGUST S oc mirage
Výstava
Matice slovenskej

Dvaja výnimoční Slováci očami histórie

4. − 25. 8. 2020

Sláva národa
hodná je obetí
Dvestoročnica narodenia
Jozefa Miloslava Hurbana
výstavný projekt Matice slovenskej
pri príležitosti 200. výročia narodenia
a 130. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana
(19. 3. 1817 – 21. 2. 1888) približuje tohto
„výnimočného muža slovenského národa, ktorý zaň
pol stoletia pracoval, bojoval a trpel“.

Život bez domova
1945 – 1960
Z argentínskej pozostalosti
Jozefa Cígera Hronského

výstava vznikla pri príležitosti Matičných
dní v Martine v roku 2010 a dovozu
Hronského pozostalosti (rukopisov,
výtvarných diel, osobných predmetov
a iných dokumentov) z Argentíny.

-1. podlažie OC MIRAGE

júL / AUGUST 2020
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Užite si leto štýlovo
V predajni COIN & Brands nájdete aj doplnky na pláž a letné
oblečenie. Čakajú na vás svetové značky v skvelých zľavách.

L

eto nikdy nebolo lákavejšie
ako tento rok. Preto si ho treba poriadne užiť. V predajni
COIN & Brands máme pre vás a váš
domov pripravený široký sortiment
bytových doplnkov CASA so 70%
zľavou. Vyberať si môžete zo širokej
ponuky uterákov v žiarivých letných
farbách, plážových osušiek, hojdacích

20
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sietí, slamených klobúkov, kabeliek
a iných doplnkov, bez ktorých si leto
nevieme predstaviť.
Samozrejmosťou je rozsiahly výber letného oblečenia svetových značiek ako Calvin Klein, Superdry alebo Guess. Letné topy, kraťasy, sukne
plážová obuv nesmú chýbať vo vašom
letnom šatníku. S plážovými ruksak-

mi značky Trussardi bude vaše letné
vybavenie kompletné. U nás toho však
nájdete oveľa viac − kabelky značky Ferré, slnečné okuliare a doplnky
známych talianskych značiek, či šatky značky Moschino.
Príďte do predajne COIN &
Brands na letné nakupovanie. Tešíme sa na vás.

23/2019T

LETO
S nami

Júl / August 2020
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Program

KINO

júl

Príďte si aj vy vychutnať filmové novinky
do moderného štvorsálového multikina.
STER CENTURY CINEMAS nájdete
NA 3. podlaží V OC MIRAGE.

Možnosť kú

lístok cez in piť
ternet

www.stercen
tury.sk

AKO BYŤ
DOBROU ŽENOU

od 16. 7. 2020
FRA / BEL
komédia

titulky

Cieľom výučby súkromnej
školy pre dievčatá je vychovať
dokonalé manželky pripravené vo všetkých smeroch slúžiť
svojim drahým manželom,
ale všetko sa zmení...

BOURÁK
od 2. 7. 2020

HOKEJOVÝ SEN
od 9. 7. 2020

REBELKY
od 9. 7. 2020

CZE / SVK
komédia
originálny zvuk

SVK
dokumentárny
originálny zvuk

FRA
komédia
titulky

Epická cesta mladej
Mulan v prestrojení za
muža v cisárskej armáde,
z nej nielen urobí cteného
bojovníka, ale vyslúži jej aj
rešpekt vďačného národa...
a hrdého otca.

ZABUDNUTÝ
PRINC
od 9. 7. 2020

MEKY
od 16. 7. 2020

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
od 16. 7. 2020

TENET

FRA
dobrodružný,
rodinný, komédia
dabing

Mulan

3D

od 23. 7. 2020
USA
dobrodružný,
rodinný

Dabing

od 30. 7. 2020

SVK / CZE
dokumentárny
originálny zvuk

DNK
animovaný,
dobrodružný
dabing

USA
dobrodružný,
rodinný

titulky

Nový film režiséra Christophera Nolana prináša
akčný príbeh zo sveta
medzinárodnej špionáže,
v ktorom neplatia pravidlá
časopriestoru, tak ako ich
poznáme.

Akutálny program nájdete na našom webe

www.zilina.stercentury.sk

22

|

NEDOTKNUTÍ
od 23. 7. 2020
USA
komédia
titulky

Veľké dobrodružstvo
malej pandy
od 30. 7. 2020
USA / RUS
animovaný
dabing

Multikino
Ster Century
Cinemas
Žilina

Program

AUGUST
Príďte si aj vy vychutnať filmové novinky
do moderného štvorsálového multikina.
STER CENTURY CINEMAS nájdete
NA 3. podlaží V OC MIRAGE.
Možnosť kú

EMPTY MAN

lístok cez in piť
ternet

www.stercen
tury.sk

od 6. 8. 2020

USA
krimi, dráma, horor,
mysteriózny
Na stope nezvestného dievčaťa sa bývalý policajt stretne s tajnou skupinou, ktorá
sa pokúša privolať hroznú
nadprirodzenú entitu.

FATIMA
od 13. 8. 2020
USA / PORT
dráma
titulky

Dabing

SpongeBob

3D

vo filme: Hubka na úteku

od 6. 8. 2020

USA
animovaný, komédia

Dabing

Pokračovanie úspešnej animovanej komédie o morskej
hubke SpongeBobovi, ktorý
je naozaj správny chlapík,
a vyrazí za záchranou svojho
slimačieho kamaráta Garyho.

TrolloviA:

3D

HURÁ
DO DŽUNGLE
od 20. 8. 2020
GER
animovaný
dabing

ŠARLATÁN
od 20. 8. 2020
CZE / SVK
dráma
originálny zvuk

Šťastie je
krásna vec
od 20. 8. 2020
CZE
komédia
originálny zvuk

Svetové turné

od 27. 8. 2020
USA
animovaný

Dabing

Z trollky Poppy sa stala káľovná, ktorá svojej krajine
vládne popovým tancom
a spevom. Avšak príde šokujúce odhalenie – popoví
Trollovia nie sú jedinými
obyvateľmi planéty.

TEŠÍME SA NA VAŠU Návštevu!

KRAJINA MEDU
od 27. 8. 2020

NOVÍ MUTANTI
od 27. 8. 2020

MADE IN ITALY
od 27. 8. 2020

MKD / TUR
dokumentárny
titulky

USA
sci-fi, akčný
Titulky

GBR / ITA
dráma
Titulky
Júl / August 2020
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komiks

úžas

maráti
a jej ka

95. diel

V júni naši kamaráti z OC Mirage
obdivovali výstavu fotografií
Športové okamihy, ktorá ich
inšpirovala k priateľskému zápoleniu. Šampióni vybranej disciplíny
však boli veľmi prekvapení, keď
stáli pri zrode novej hviezdy.
Gratulujeme!

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
24
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DETSký svet

Sme otvorení
už aj v nedeľu
Detský svet otvára svoje brány a my sa veľmi tešíme na všetky detičky.
Pripravili sme pre ne skvelé hry, ktoré si užijú počas celého leta.

D

etičky k nám môžu ponovom prísť aj v nedeľu, z čoho
máme veľkú radosť. Pretože
však situácia stále nie je úplne bezstarostná, máme aj my pár pokynov,
ktoré sa musia dodržiavať. Hygiena je
v tomto období veľmi dôležitá, preto
jej venujeme zvýšenú pozornosť a zaviedli sme nevyhnutné pravidlá:

1. Vstup v rúškach platí pre dospelé osoby.
2. Všetci návštevníci Detského sveta sem môžu vstúpiť iba v ponožkách (teda nesmú byť bosí).
3. Dezinfekcia rúk pri vstupe do
Detského sveta je povinná.
4. Dôležité je rešpektovať pokyny
personálu.

Neváhajte a kontaktujte nás telefonicky na číslach 0911 390 064 alebo
041/500 3000.

Tešíme sa na
spoločné leto.

júl / AUGUST 2020
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recepty

MENU

ESPRESSO MARTINI
Kuracie 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 s olivovým olejom, dôkladne vtrieme do kuracích
pŕs medzi zárezy a sprudka restujeme. Na základe si
opražíme nakrájanú cibuľku a spolu s prekrojenými paradajkami podusíme, ochutíme podľa potreby a vložíme
kuracie prsia. Dusíme cca 30 minút a podávame.
Ingrediencie:
Kuracie prsia (400 g), paradajky (200 g), zelené a čierne olivy
(100 g), cibuľa (1 ks), petržlenová vňať (50 g), soľ, mleté čierne
korenie, olivový olej.
22/2019T

Príjemný podvečerný čas je ideálny na vzájomné stretnutia po práci s kolegami, priateľmi, rodinou. Lákavú ponuku
sviežich miešaných drinkov si môžete vychutnať v štýlovej
kaviarni Dubná Skala v centre Žiliny. Napríklad aj Espresso
Martini.
Tento legendárny kokteil prvýkrát namiešali v londýnskom bare Soho Brasserie v roku 1983. Pripravíte si ho
z presso kávy, kávového likéru Kahlua a kvalitnej vodky.
Stačí chvíľku premiešať v šejkri a svoj drink máte na svete.
Hľadáte v recepte Martini? Napriek svojmu názvu má s ním
Espresso Martini spoločný iba klasický V pohár, v ktorom
sa podáva.
TIP:
Využite Happy Hour každý deň od 16.00 do 19.00 h.
26/2019T

25/2019T

Predajňu CARPISA nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.

carpisa.com

ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme obec: Zbyňov

Predstavujeme obec: Brvnište

Obec sa nachádza tesne za Rajeckými Teplicami. Je teda obklopená krásnou prírodou s prechodom do obľúbených Súľovských skál.

Nachádza sa v Javorníkoch, pohorí oddeľujúcom
Považie od moravskej hranice. Určite by ste tu
okrem prírody mali navštíviť aj ich múzeum.

H

H

istória: Obec bola založená na základe zákupného
práva v roku 1407 pod názvom Izben. Zbyňov podliehal panstvu hradu Lietava. Počas nasledujúcich
rokov a storočí obec menila svoje meno – Zbynyowe, Zbynow, Zbinow, Zbyňow, maďarsky: Zbinyó, Zebény.
Pamiatka: Zvonica s kaplnkou – stavba je neoklasicistická a pochádza zo začiatku 19. storočia, z roku 1840. V interiéri je plastika sediacej Madony podľa barokovej kópie
stredovekej Madony. Pred kaplnkou stojí kamenný kríž
na ktorom sú vytesané mená vysťahovalcov za prácou do
Ameriky. Kaplnku nájdete neďaleko obecného úradu.
Atrakcia: Zbyňovský budzogáň – je to ojedinelý skalný
útvar, ktorý meria 14 m. Vedie k nemu žlto značený turistický chodník z Rajeckých Teplíc. Prechádza obcou Zbyňov.
Takže, ak začnete túru tu, skrátite si ju o dobrú polovicu.
Turistika: Ak ste sa už ocitli pri budzogáni, rozhodne zamierte na neďaleký Žibrid (867 m n. m.). Je to druhý najvyšší
vrch Súľovských vrchov. Z vrcholu uvidíte krásne výhľady na
Súľovskú kotlinu. Z obce sa dá takisto pohodlne prejsť do
Súľova-Hradnej. Túto cestu využíva aj veľa cyklistov.
Doprava: Do Zbyňova sa pohodlne dostanete autobusom
aj vlakom zo Žiliny alebo Rajca.

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE

istória: Prvá doteraz známa písomná zmienka
je z roku 1589, keď sa obec volala Brwnisste.
Obec bola založená na začiatku 16. storočia
počas valašskej kolonizácie a patrila panstvu Bytča.
V roku 1786 bol v obci papierový mlyn. Po vzniku ČSR
obyvatelia zostali pri tradičných zamestnaniach, časť
sa vysťahovala.
Pamiatka: Neskoroklasická kaplnka so zvonicou
– pochádza z polovice 19. storočia. Nachádza sa na cintoríne. Tu môžete nájsť aj vyrezávaný náhrobný kríž
z roku 1925.
Atrakcia: Múzeum Historická škola v Brvništi stojí
uprostred obce, v časti Rydzov, nazývanej aj „Na Pukánke“. Je to 140-ročná drevenica, budova starej školy, postavená v roku 1873 svojpomocne občanmi Brvnišťa. Dnes
sa tu nachádza múzeum – Dom tvorivosti, zručnosti
a tradičných remesiel.
Turistika: Obec sa nachádza v Javorníkoch, preto v nej
o turistiku nie je núdza. Javornícky hrebeň predstavuje
malebné územie na hranici medzi Slovenskou a Českou
republikou. Pre svoju jedinečnosť sa toto územie stalo súčasťou dvoch chránených krajinných oblastí: CHKO Kysuce a CHKO Beskydy.
Doprava: Vlakom alebo autobusom sa musíte presunúť buď do Považskej Bystrice. Potom sa už prostredníctvom SAD dostanete priamo do obce smerom na
Papradno.

júL / AUGUST 2020
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Horoskop
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Venujte sa svojmu vzdelaniu. Zatiaľ čo si iní budú užívať pohodlie,
vy musíte na sebe zapracovať. Nemôžete byť nepripravení, pretože
jeseň pre vás prinesie dôležité výzvy a ponuky. Uvidíte, že táto obeta
sa vám istotne oplatí. Skvelý výber
učebníc pre samoukov nájdete
v kníhkupectve Martinus.

28
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Čo vás tieto mesiace
Čaká v OC Mirage

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Trávte veľa času v prírode, aby
ste z nej načerpali novú energiu.
Budete mať skvelé obdobie na to,
aby ste sa dokázali uvoľniť a nerobili si starosti zo zbytočností.
V lete je to však s počasím ako na
hojdačke. Ak budete potrebovať
svoju dávku lesa priamo v meste,
dajte si kávu v kaviarni Yogi´s na
-1. podlaží OC MIRAGE.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

V práci musíte ešte viac pritlačiť na kreatívnu
stránku. Nadriadení budú od vás vyžadovať maximálny výkon, ktorý si vyžaduje plné sústredenie. Po
práci však treba poriadnu dávku relaxu. Aspoň raz
týždenne by ste mali vypustiť paru. Skúste Bowling
Mirage. Spolu s priateľmi zažijete skvelú zábavu.

Už na začiatku júla sa nastavte na dovolenkovú náladu, ktorá sa bude prelínať celým letom. Na rozdiel od
iných ľudí nebudete mať na pleciach toľko starostí.
Bez nich sa aj lepšie nakupuje, čo vám rozhodne dotvorí letnú pohodu. Skúste predajňu Gate na -1. podlaží, kde nájdete krásne letné oblečenie.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Tento rok sa vám leto vydarí presne podľa vašich
predstáv. Stačí k tomu veľmi málo. Prestaňte sa starať o iných, zamerajte sa len na seba a užívajte si to,
čo vám život ponúka. Aby ste sa cítili priam božsky,
zamerajte sa aj na svoj zovňajšok. Navštívte salón
krásy Evelyn style a doprajte svojmu telu poriadnu
dávku luxusu.

Dostanete veľa príležitostí na to, aby ste mohli zmeniť svoj život. Vašou hlavnou úlohou bude, aby ste si
vybrali tie, ktoré sú blízke vášmu srdcu a ako by ste
chceli smerovať svoju budúcnosť. Zmeny nemusia
byť radikálne, stačí po malých krokoch. Skúste sa
najskôr zamerať na zdravšiu stravu, ktorú pripravujú
vo Forky´s.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Našťastie pre vás, prichádzajú veľmi jednoduché mesiace. Veľa vecí sa vám podarí vybaviť bez toho, aby
ste na to vynaložili veľa úsilia. Využite to na to, aby ste
si po práci poriadne zamakali na svojom tele. Dobitá
energia vám pomôže pri cvičení, ale mali by ste sa
zamerať aj na vitamínovú pomoc z BioTech USA.

Buďte opatrní na to, do čoho investujete peniaze.
Keď si chcete dopriať dovolenku, vyberte si nejakú
lacnejšiu alternatívu z last minute zájazdov. Je to
finančne oveľa menej náročné. Potrebujete však aj
kvalitnú kozmetiku na opaľovanie, aby ste si dovolenku poriadne užili. Nákup v drogérii DM Markt
vás určite nezruinuje.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Po celý čas budete mať chuť podnikať nejaké výlety
a cesty. Mali by ste zvážiť cestovanie po Slovensku
a vysokohorskú turistiku. Objavovanie slovenských hôr má svoje čaro, ale nemali by ste podceniť ani prípravu. Zájdite si po kvalitné oblečenie do
hôr a na cesty do predajne 4F na 2. druhé podlažie
OC MIRAGE.

Letné lásky vám poriadne pomotajú hlavu. Keďže
vy nebudete schopní premýšľať s triezvym úsudkom, pred každým veľkým rozhodnutím sa poraďte
aspoň s dvoma priateľmi. A kde sa najlepšie rozjíma o letných láskach? Napríklad nad dobrou kávou
v John Coffee, ktorú si spolu s priateľmi vychutnáte
na letnej terase.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

V lete musíte podstúpiť veľmi ťažkú skúšku. Musíte
si uvedomiť, že už nie ste tou istou osobou, ktorou ste
bývali pred pár rokmi. Zmenili ste názory, správanie
a aj svoje ciele. Mali by ste preto zmeniť aj svoj šatník
aj doplnky do domácnosti. V predajni COIN & Brands
nájdete značkové kúsky za skvelé ceny.

Nasledujúce týždne by ste mali venovať najmä sebe.
Nemôžete sa stále venovať iba iným ľuďom a ich
problémom. Je načase byť sebeckejší a ukradnúť si
toto leto iba pre seba. Začnite tým, že si dohodnete
stretnutia s ľuďmi, ktorí vám už veľmi chýbali. Skvelým miestom pre takéto stretnutie je Caffé Trieste
v OC MIRAGE.

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.

Krížovka

Oddychujme ...

Správne znenie minulej tajničky: „... pripraví vás zas OC MIRAGE.“
Výhercovia: Kiššova Terézia, Jedlička Luděk, Tiefenbacher Milan. Výhercom srdečne blahoželáme!

Pomôcky:
Ašva,
Atico

spoj
utvorený
zváraním

ochabnem

odležia
sa

lebo
(poet.)

patriace
Eve

starorímska
minca

základná
látka
nechtov

kmáš

dopredaj

citoslovce
povzdychu

rieka v Litve

zúbok,
po česky

neborký

1.
aleže

hnev, po
anglicky

žito

namažú
(expr.)

inde

tlč

ten, po rus.

ženské
meno

Mortgage
Trust Note

Long Play
potešenie

mesto
v Peru

kód
Etiópie

Severania

drive end

kód
Talianska

EČV
okr. Ilava

2.
milenec
(hovor.)

Svěrákov
film

Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

V OC MIRAGE si ešte do 15. 7. môžete pozrieť originálnu výstavu športových fotografií.
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