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Zaujlo nás

Dobrú chuť a pohodu
zažijete v OC MIRAGE
Obchodné centrum MIRAGE nie je iba sieť obchodov.
Nájdete tu mnoho prevádzok, v ktorých si užijete jedinečnú pohodu,
či už pri dobrom jedle alebo káve.

P

re rýchlo žijúcich, ktorým stačí
malá zastávka na jedlo, máme
širokú ponuku rýchleho občerstvenia. V OC MIRAGE je k dispozícii
známy reťazec McDonald´s, ale tiež
rôzne chute vo foodcourte na 3. podlaží. Tu si môžete vybrať z talianskej,
ázijskej a vegánskej kuchyne, alebo vyskúšajte rôzne lahodné jedlá na váhu.
Malý stánok s občerstvením nájdete aj na -1. podlaží. Osviežte sa šťavami UGO Freshbar alebo ochutnajte
čerstvé fornetti.
Pre tých, ktorí si jedlo užívajú a nenáhlia sa, odporúčame posedieť si
v reštaurácii Habibi. Získa si vás skvelým jedlom a exotickými chuťami. Kto
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má rád tradičnejšiu kuchyňu, rozhodne by mal zavítať do Levelu 7.
A pre tých, ktorí si dokážu vychutnať
dobrú kávu, máme široký výber kaviarní. V cukrárni Monarch si k nej môžete
dopriať aj skvelý domáci zákusok.
V OC MIRAGE je každému pochuti.
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Helena
Kotvasová

Milí návštevníci
OC MIRAGE!

H

Príhovor

oci sa leto už skončilo, nemusíme za ním smútiť. Aj jeseň totiž ponúka zaujímavé možnosti.
U nás v OC MIRAGE to tak určite je.

Toto obdobie so sebou prináša nové módne kolekcie
jeseň/zima, na ktoré sa môžete tešiť v našich prevádzkach. Pripravili sme aj dva obľúbené zľavové víkendy,
ktoré vám spríjemnia nakupovanie. So zľavovou knižkou
však ušetríte nielen na oblečení. Príďte sa o tom presvedčiť. A kto má rád výpredaje, určite sa poteší – novou
prevádzkou v OC MIRAGE bude CCC OUTLET s permanentnými zľavami až do výšky 50 %. Viac o výhodnom
nakupovaní sa dozviete na stránkach nášho časopisu.
V OC MIRAGE vždy dobre nakúpite.

„V múzeu si na svoje
prídu deti aj dospelí.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

OKtóber

rinášame vám exkluzívny rozhovor s Helenou Kotvasovou,
riaditeľkou Kysuckého múzea v Čadci, s ktorou sme sa porozprávali nielen o pripravovaných podujatiach v múzeu.
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domácnosť
Zaujlo nás

NOVÁ PREDAJŇA
OBUVI V OC MIRAGE
Značka CCC už dlhé roky prináša kvalitnú obuv pre milovníkov štýlovej módy
v súlade s aktuálnymi trendami, ale aj pre tých, ktorí oceňujú nadčasovú
a praktickú módu zaručujúcu každodenné pohodlie.

V

ýber topánok pre ženy, mužov
i deti je mimoriadne bohatý,
plný atraktívnych modelov
v širokej farebnej škále. V každej sezóne
je dostupných viac ako 3000 modelov.
Bez ohľadu na to, či uprednostňujete
športový štýl, elegantný alebo hľadáte
tie najnovšie módne vychytávky, v CCC
určite nájdete pre seba to pravé.
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Každý, kto pozná značku CCC vie,
že v ponuke je každoročne množstvo nadčasových modelov, kvalitných kožených topánok, elegantných
i športových modelov, ktoré sú stále
obľúbené. Do ponuky kamenných
predajní CCC sa už nedostali, vytlačili ich novinky. Preto spoločnosť CCC
prichádza s novým konceptom outle-

tovej predajne, kde nájdete obľúbené
modely predchádzajúcich kolekcií.
Od 1. októbra 2020 nájdu priaznivci kvalitnej obuvi v OC MIRAGE
predajňu OUTLET CCC s najvýhodnejšími cenami v Žiline! V OUTLETE CCC nakúpite všetok tovar, ktorý
poznáte z minulých kolekcií predajní
CCC s 50% zľavou.

HĽADÁTE UNIVERZÁLNU JESENNÚ OBUV?

VYSKÚŠAJTE CHELSEA BOOTS

Nosila ich kráľovná Viktória, podľahli im aj The Rolling Stones či The Beatles.
Reč je o topánkach, ktorým dnes hovoríme Chelsea boots.
Po prvý raz uzreli svetlo sveta už v roku 1851 – vo Viktoriánskej dobe
– a odvtedy sa s menšími prestávkami držia na topánkovom výslní.

I

ch vzniku predchádzala žiadosť
kráľovnej Viktórie – ktorá bola vášnivou jazdkyňou – aby jej vyrobili
topánky bez šnúrok, pretože tie sa jej
neustále zasekávali v strmeňoch. A tak
vznikli historicky prvé členkové čižmičky s dvoma elastickými aplikáciami
po bokoch, ktoré umožňovali ich ľahké
obúvanie a vyzúvanie. Kráľovná Viktória sa do nich okamžite zamilovala.
Spočiatku sa tieto topánky používali len pri jazdení na koni a hovorilo sa

im Paddock čižmy. Názov Chelsea, pod
akým ich poznáme dnes, sa prvý raz
objavil až v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy si získali všeobecnú popularitu vo Veľkej Británii.
V tom čase im na žiadosť Johna Lennona a Paula McCartneyho prirobili
podpätky a podobne ako z The Beatles a The Rolling Stones, aj z týchto
štýlových topánok sa veľmi rýchlo stali
slávne hviezdy. Chvíľu sa im dokonca
hovorilo aj Beatles Boots.

Dizajn Chelsea sa stal v priebehu
dvoch storočí legendárnym hlavne
pre svoje jednoduché línie, praktickosť a dizajn, ktorý sa vynikajúco hodí
takmer ku všetkému. Formálne či neformálne oblečenie, nohavice, sukne
aj šaty. Jednoducho model topánok
ako stvorený pre kráľovné, ktorý za
bezkonkurenčnú cenu nájdete aj
v OUTLETE CCC v OC MIRAGE.

október 2020
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UŽ ɝJ
NAȰȖȵ MÁ

ZELENÚ
DOMÁCNOSŤ
OD SSE

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

sse.sk/zelena

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.

ROzHOVOR

Helena
Kotvasová
„V múzeu si na svoje
prídu deti aj dospelí.“
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Prinášame vám exkluzívny rozhovor s Helenou Kotvasovou, riaditeľkou Kysuckého múzea v Čadci. V múzeu sa totiž sezóna ešte zďaleka
nekončí a ak to situácia dovolí, budete sa môcť zúčastniť na krásnych podujatiach. Okrem iného sme sa porozprávali aj o rôznych výstavách a menej známych miestach, ktoré môžete navštíviť. Kysucké
múzeum je rôznorodé a skutočne má čo ponúknuť pre každého.
október 2020
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ROzHOVOR

Aké aktuálne nové výstavy si u vás
môže návštevník momentálne pozrieť?
Kysucké múzeum má momentálne pre
návštevníkov pripravené viaceré výstavy. V budove Kysuckého múzea v Čadci
je to Koleso – vedecká hračka. Ide o výstavu, ktorá je plná hier, hlavolamov
a rôznych demonštrácií kolesa ako
takého. Zároveň tu nájdu návštevníci
aj panely, na ktorých sa dozvedia historické súvislosti spojené s kolesom,
alebo si vyskúšajú rôzne optické klamy.
Výstava je „hravá“, dá sa na nej zabaviť,
ale zároveň sa aj niečo nové naučiť. Je
určená pre deti od troch rokov, ale na
svoje si tu prídu aj dospelí. Môžem
ju odporučiť aj pre školy ako súčasť
hodín matematiky, fyziky, či chémie.
Ďalšia zaujímavá výstava pod názvom
Elity Kysúc je v Kaštieli Radoľa. Venuje
sa známym aj menej známym osobnostiam Kysúc. Návštevníci si na nej
môžu pozrieť rôzne predmety, ktoré
osobnosti priamo vlastnili, alebo sa
s osobnosťami nejako spájajú. Zaujímavou je aj výstava Numizmatika v našich zbierkach, na ktorej si návštevníci
môžu pozrieť horelický poklad, ktorý
patrí k najvýznamnejším numizmatickým nálezom na Kysuciach. V oboch
expozíciách, teda aj v Kysuckom múzeu v Čadci aj v Kaštieli Radoľa, pripravujeme aj ďalšie výstavy. Okrem toho
môžu návštevníci vidieť aj dve výstavy
v Múzeu kysuckej dediny, a to Drotári
10
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a drotárstvo, ktorá sa venuje tomuto
povolaniu a prezentuje prácu drotárov
a panelovú výstavu venovanú lesnej železnici Vlaky s vôňou dreva.
Aké podujatia a výstavy máte naplánované na najbližšie obdobie?
Sezóna v Múzeu kysuckej dediny pokračuje aj počas októbra a návštevníci sa
môžu tešiť na zaujímavé jesenné podujatia. Môžem spomenúť 200 kilometrov
Československom, kedy skanzen zaplnia veterány. Konať sa bude 3. októbra.
Rosat – ukončenie pastierskej sezóny
budeme mať o deň neskôr 4. októbra.
No a ukončenie sezóny v MKD je naplánované na 25. októbra, kedy budeme
mať vo Vychylovke tradičnú zabíjačku,
na ktorú všetkých srdečne pozývam,
ak nám to dovolí ÚVRZ. Okrem toho
pripravujeme výstavu v Kysuckom múzeu v Čadci pod názvom Príroda Kysúc
a život v nej, ktorá bude zrealizovaná
v spolupráci s Lesmi SR, CHKO Kysuce a Poľovníckym združením v regióne
Kysúc. Zaujímavým bude aj sprievodné
podujatie s mestom Čadca pod názvom
Lucia. Spoločne s folklórnymi skupinami sa Lucie budú presúvať mestom
a povymetajú kúty aj niektorých verejných inštitúcií. V Kaštieli Radoľa je to
výstava k výročiu udelenia mestských
práv Kysuckému Novému Mestu pod
názvom 695 rokov – cesta dejinami.
Ak počasie dovolí a nebude veľa snehu,
pripravujeme v Múzeu kysuckej dediny

„Vianoce na dedine“, kde chceme odprezentovať Vianočné obdobie (pečenie
oblátkov, chodenie po spievaní...). Viac
neprezradím, aby ste sa tešili na prekvapenie. Možno bude chodiť aj Ježiško.
V múzeu ste tento rok zachraňovali
tzv. cholvárok. O aký druh stavby ide,
a čo sa podarilo zachrániť?
Áno, cholvárok nad stanicou Chmúra
bol jedným z objektov, ktoré sme tento rok zachraňovali. Patrí za to veľká
vďaka aj našim pracovníkom, ktorí
neváhali a vyhrnuli si rukávy, aby pomohli pri záchrane objektu. Cholvárky sú veľmi vzácne, pretože sú jedným
z architektonických špecifík kysuckého
regiónu. Ide o hospodárske stavby, ktoré slúžili na ustajnenie dobytka pasúceho sa na odľahlých podhorských lúkach a zároveň na ubytovanie pastiera,
z niektorých sa neskôr stali aj obytné
domy, v ktorých sa usídlila mladšia časť
populácie. V Múzeu kysuckej dediny
sa nachádzajú ešte tri takéto stavby,
ktoré nesú názov „in situ“. Cholvárok,
ktorý sa nám podarilo zachrániť, nebol súčasťou hlavnej prehliadkovej trasy a možno aj preto sa mu nevenovala
v minulosti až taká pozornosť. Prvé záchranné práce sa konali už minulý rok,
keď sa objekt vďaka projektu Pamiatkového úradu SR Pro Monumenta zastabilizoval, čím sa zabránilo jeho ďalšej
degradácii. V tomto roku bola záchrana
cholvárku úspešne zavŕšená.

Aké projekty chystáte na budúci rok?
Plány máme veľké, chceme pokračovať v oprave železničky. Je potrebná
výmena striech u viacerých objektov.
Chceme pokračovať na záchrane ďalších objektov „in situ“. V Radoli chceme
vybudovať novú expozíciu a aj vo Vlastivednom múzeu chystáme novinku.
Vychylovku pozná asi každý. Aké
sú tie menej známe expozície a čím
môžu uchvátiť návštevníka?
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke je známe a väčšina ľudí si ho spojí
s Historickou lesnou úvraťovou železnicou. Menej známou expozíciou, ktorá
patrí pod našu správu je Vlastivedné
múzeum v Krásne nad Kysucou, kde je
nainštalovaná stála expozícia Kysucká odysea, ktorá prevedie návštevníka
vybranými kapitolami dejín kysuckého regiónu od praveku až po tzv. „kozmický vek“, ktorý je prezentovaný
astronautom s kysuckými koreňmi
E. A. Cernanom. Príbehom expozície
vás prevedie interaktívny audiovizuálny sprievodca. Momentálne je múzeum
zatvorené, keďže sme mali problém so
zatekaním strechy. Veríme, že čoskoro
múzeum sprístupníme. Veľmi zaujímavým je aj renesančný Kaštieľ Radoľa,
v ktorom máme stálu expozíciu Meštianskeho bývania. Expozícia prevedie
návštevníkov meštianskym interiérom
druhej polovice 19. až prvej polovice
20. storočia. Druhou stálou expozíciou

je Svet dávnych predkov, ktorá predstavuje najznámejšie archeologické lokality na Kysuciach. Expozíciu dopĺňa model mamutieho mláďaťa a zub mamuta.
Momentálne tam máme aj dve výstavy
– Elity Kysúc a Numizmatika v našich
zbierkach. V kaštieli sú pripravované
aj rôzne zážitkové programy pre deti,
naposledy to bolo hľadanie pokladu.
Býva tu aj tradičný Radoľský jarmok,
ktorý sme tento rok boli nútení zrušiť.
Veríme, že budúci rok budeme v tejto
tradícii pokračovať. V Kysuckom múzeu v Čadci máme autorskú, predajnú
výstavu drevených výrobkov autora Jozefa Marca pod názvom Užitočná krása
dreva. Výstava potrvá do 30. októbra.
Tešíme sa na vianočnú výstavu, ktorá
bude predajná, okrem výstavy pre deti
pripravujeme aj súťaž.
Tento rok ste sa pustili do projektu
Virtuálne múzeum. Prečo? Aké videá
tu môžeme nájsť?
Virtuálne múzeum sme spustili počas týždňov, kedy bolo naše múzeum
a všetky expozície zatvorené. Máme vo
svojom archíve množstvo dokumentov,
krátkych aj dlhších, ktoré mapujú či už
históriu Múzea kysuckej dediny, alebo
Historickej lesnej úvraťovej železnice,
ale aj videá z rôznych podujatí, či otvorení výstav. Chceli sme byť aj takouto
formou v kontakte s našimi návštevníkmi a priblížiť im trošku histórie aj
na diaľku. Ukázalo sa, že to bol dobrý

nápad. Mali sme a máme celkom slušnú sledovanosť. V tomto projekte chceme aj naďalej pokračovať po skončení
sezóny v Múzeu kysuckej dediny.
Vstúpili ste do partnerstva s poľskou
Gminou Istebnou. Čo prinesie táto
spolupráca?
Podľa mňa je veľmi dôležité, aby kultúrne inštitúcie spolupracovali. Dokážu si tak vzájomne pomôcť. Teším sa aj
z tejto spolupráce, ktorú sme započali
v kultúrnom stredisku Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Našou aj ich
snahou je spoločne zachovávať kultúrne a prírodné dedičstvo, ale aj propagovanie a rozšírenie cestovného ruchu na
oboch stranách hraníc.
Máte vy osobne v rámci múzea nejaký obľúbený predmet alebo miesto,
ktoré vás fascinuje a vždy uchváti?
Mojou srdcovou záležitosťou je Múzeum kysuckej dediny, kde som strávila
väčšiu časť svojho profesionálneho života. Začínala som tu pracovať ako lektorka, potom správca a teraz som riaditeľkou tejto ustanovizne. Teší ma, keď
sa niečo zmysluplne podarí urobiť, zveľadiť a zachrániť pre budúce generácie.
Foto: KYSUCKÉ MÚZEUM V ČADCI,
EZÚS TRITIA

www.kysuckemuzeum.sk
oktÓber 2020
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október
1. 10.
2. 10.

9:00
10:30
9:00
10:30

ORGANIZOVANÉ
PREDSTAVENIA
PRE ŠKOLY
Sála BDŽ (3+)

1. 10. 19:00
Sála BDŽ

3. 10. 10:00
17. 10. 10:00
31. 10. 10:00

Sála BDŽ

4. 10. 16:00
11. 10. 16:00
NEDEĽNÉ
PREDSTAVENIA
PRE VEREJNOSŤ
Sála BDŽ (4+)
kapacita 60 miest
(sedenie na javisku)

6. 10.

9:00

7. 10.

9:00

ORGANIZOVANÉ
PREDSTAVENIA
PRE ŠKOLY
Sála BDŽ (4+)

5. 10. 10:00
ZÁJAZD

8. – 9. 10.
Sála BDŽ

17. 10.
ZÁJAZD

Zvedavý sloník
Benečný koncert

Koncert na podporu Nadácie ŽSK a Rodinného centra v Žiline

Sobota s rozprávkou
Hravé čítanie a tvorivé dielne pre deti od 3 rokov.

Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

Tento veselý a zároveň dojemný príbeh hovorí o žabiakovi Filemonovi,
ktorý jedného dňa objaví štítok s informáciou o jeho pôvode - Prvá plyšová,
továreň na výrobu hračiek. Opúšťa preto detskú izbu dievčatka s vrkôčikmi,
a spolu so svojimi spolubývajúcimi, ovečkami Perinkou a Vankúšikom sa
vydáva na cestu za svojím naozajstným domovom. Ich putovanie je síce
plné smiešnych situácií, ale ani zďaleka nie je také ružové a plyšové, ako
si predstavovali... Každopádne – domov nie je tam, kde nás vyrobili, ale
tam, kde nás majú radi.

Zvedavý sloník

Hosťovanie na 20. ročníku Festivalu divadiel Moravy
a Sliezska v Českom Tešíne (ČR).

Detský divadelný medveď
Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

Hosťovanie na medzinárodnom festivale Skupova Plzeň 2020 (ČR).

18. 10. 16:00
NEDEĽNÉ
PREDSTAVENIE
PRE VEREJNOSŤ
Sála BDŽ (6+)

20. 10. 9:00
22. 10. 9:00
23. 10. 9:00
27. 10. 9:00
28. 10. 9:00
ORGANIZOVANÉ
PREDSTAVENIA
PRE ŠKOLY (6+)

21.10. 19:00

CYKLUS
VEČERNÉ STREDY
PRE MLÁDEŽ
A DOSPELÝCH

Sála BDŽ (10+)

25. 10.
26. 10.
ZÁJAZD

24/2019T

Trafená hus
Premýšľali ste niekedy, ako sa asi cíti hus? O čom premýšľa, sníva?
Tá naša je samá kosť a koža, nemá priateľov a navyše je ešte aj
nešťastná. Áno, je v depresii. A tak sa jedného dňa rozhodne, že najlepšie bude, keď skončí svoj nezmyselný husací život a nechá
sa zožrať. Nebude to však také jednoduché...
Inscenácia Trafená hus sa s veľkou dávkou humoru dotýka tém ako
hľadanie zmyslu života či šťastia, ktoré nás môže stretnúť, keď to
najmenej čakáme.

Lukáš Latinák

Tatranský poetický biftek
Lukáš Latinák vás vážne i humorne prevedie svojimi skúsenosťami
s povinným čítaním, rozprávkami i slovenskou poéziou s praktickými
ukážkami. Večer ktorý vás povznesie, poučí i pobaví a pri ktorom sa
určite nudiť nebudete. Nádych osobitej atmosféry tohto večera podčiarkne hudobný hosť, aby ste ľahšie vkĺzli do obrazov majstrov pera.
Také naše slovenské, trochu také latinákovské, aj také čo vás vráti do
školských lavíc... tatranský poetický biftek!

Škaredé káčatko

Hosťovanie v Empírovom divadle v Hlohovci.

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE
PRE VEREJNOSŤ
Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

zaujalo nás

2.-4. a 9.-11.
október 2020
Vrhnite sa spolu s nami na nákupy!
V októbri v OC MIRAGE rozhodne ušetríte.

N

akupovanie je radosť. V októbri sa u nás môžete tešiť aj
z vynikajúcich zliav. Čakajú
nás totiž obľúbené zľavové víkendy.
Už 2. ‒ 4. októbra a 9. ‒ 11. októbra
v OC MIRAGE vďaka zľavovej knižke
nakúpite naozaj výhodne.
Tradičné zľavové víkendy so sebou
prinášajú možnosť vynovenia si šatníka, nákupov kvalitných doplnkov
a obuvi. Jesenné kolekcie oblečenia
čakajú len na vás. Zľavy však nenáj-
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dete len v obchodoch s oblečením, ale
výhodne nakúpite aj knihy, kancelárske potreby, doplnky do domácnosti
a mnoho ďalšieho. Jednoducho, u nás
nájdete všetko, po čom vaše srdce
túži. Zľavami vás pritom prevedie
kupónová knižka, ktorú nájdete pribalenú k nášmu časopisu, alebo si ju
vyzdvinite osobne pri infopulte.
Nakupovať v OC MIRAGE sa naozaj
oplatí.

MIRAGE

VÍKENDY
2.-4. a 9.-11.
október 2020

október 2020
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24/2019T

JESENNÉ ZĽAVY
25/2019T

Jeseň plná
skvelých
zliav
V predajni Coin&Brands na vás čakajú nádherné jesenné kúsky za úžasné
ceny, ktoré jednoducho musíte mať. Trendy kabelky značky Ferré a iné
skvelé doplnky sú až v 50% zľavách. Bytové doplnky so zľavami, ktoré siahajú až do výšky 70 %, vám počas jesene zaručene rozžiaria a oteplia vaše
terasy, kuchyne alebo obývačky.
Tešíme sa na vašu návštevu!

18
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Užite si jeseň s nami!

23/2019T
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komiks

úžas

maráti
a jej ka

97. diel

Našim kamarátom prázdniny skončili. Leto si užívali plnými dúškami, no prišiel začiatok školského
roka. Na poslednú chvíľu si však
spomenuli, že im chýbajú zošity.
Našťastie sa všetky potrebné pomôcky dali v OC Mirage zohnať...

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

Pozor, pozor,
súťažíme!!!
Detský svet v OC MIRAGE si pre vás pripravil skvelú súťaž.
Vystrihnite kupón, zbierajte pečiatky a súťažte o skvelé ceny.

Podmienky súťaže:

Ceny:

- vystrihnite kupón z časopisu
- zbierajte pečiatky za návštevu Detského sveta
- vyplňte údaje a kupón odovzdajte na recepcii DS
- súťaž trvá od 1. októbra do 30. novembra 2020
- 1. decembra 2020 vyžrebujeme troch výhercov

1. Usporiadanie narodeninovej oslavy
pre 5 detí v Detskom svete
(1 hodina s animátorom, občerstvenie a výzdoba).
2. Vstupy do Detského sveta
(dieťa + rodič) v hodnote 25 €.
3. Vstupy do Detského sveta
(dieťa + rodič) v hodnote 15 €.

Meno a priezvisko rodiča

E-mail

Mobil

Prihlásením do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Pečiatka za každú návštevu detského sveta

október 2020
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recepty

MENU

FIALOVÉ ZEMIAKY

POSTUP:
Tvaroh ochutíme sušenou mätou a soľou, potrieme arabský chlieb. Nakrájanú zeleninu spolu s olivami a čerstvou
mätou rovnomerne naukladáme na tvaroh a pokvapkáme
olivovým olejom, zrolujeme ako roládu a z obidvoch strán
zapečieme na suchej panvici dozlatista. Pred podávaním
rozkrojíme na polovicu.

V obľúbenej Reštaurácii Dubná Skala vždy nájdete okrem kvalitných jedál aj pestrý výber menej známych surovín. Medzi takéto netradičné špeciality patria aj fialové zemiaky. Svoju kráľovskú violet farbu získavajú z antokyanínov, ktoré patria medzi
najsilnejšie antioxidanty.
Fialová odroda zemiakov je chuťovo veľmi podobná tým
klasickým, má však výrazne vyšší obsah draslíka, vitamínov C
a B6 a tiež vlákniny. Pre zoznámenie s touto gastronomickou
lahôdkou si vyberte z Á la Carte menu napríklad Kukuričné
kuriatko s violet pyré z fialových zemiakov a ružičkovým kelom
restovanom na masle.

Ingrediencie:
Arabský chlieb (1 ks), mäkký tvaroh (80 g), paradajka (30 g),
šalátová uhorka (20 g), čerstvá mäta (5 g), zelené olivy (5 g),
olivový olej (1 PL), sušená mäta a soľ podľa chuti.

TIP ŠÉFKUCHÁRA:
Fialové zemiaky môžete variť, piecť, grilovať aj vysmážať. Pri
servírovaní svojou výnimočnou farbou príjemne prekvapia
v akejkoľvek úprave.

22/2019T

26/2019T

LABNE SENDVIČ

25/2019T

JESENNÉ
ZĽAVY
Predajňu CARPISA nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.

ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme obec:

Predstavujeme obec:

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
Kamenná Poruba

Dolná Mariková

Obec Kamenná Poruba leží v krásnom prostredí
pod Lúčanskou Fatrou. Vo svojom okolí tak ponúka nevídané krásne turistické a cyklo trasy.

Dolná Mariková leží v pohorí Javorníky, centrum
sa nachádza v Javorníckej brázde, jej osady sú rozmiestnené prevažne vo Vysokých Javorníkoch.

H

H

istória: Obec je písomne doložená v roku 1511 ako
Kewporuba (kö - kameň, po maďarsky) a 1598 ako
Kamenna Poruba. Svoje pomenovanie má z toho,
že vznikla vo vyklčovanej – porúbanej, hore na kamenistej
pôde. Obec sa prvýkrát písomne spomína v listine nitrianskeho konventu z roku 1368 ako Stephanburbaya v súvislosti so zakladaním kostola v Stránskom.
Pamiatka: Uprostred obce stojí Kostol Všetkých svätých
z roku 1860. Je postavený na mieste, kde stála pôvodne gotická stavba zo 14. storočia. Z pôvodného kostola, ktorého
klenba sa prepadla pri zemetrasení, sa zachovala gotická
veža a vzácne gotické sochy, ktoré sú postavené na oltári.
Vzácnosťou sú aj tri okenné vitráže akademického maliara
Vincenta Hložníka.
Atrakcia: V obci už asi 40 rokov vyviera termálny prameň. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu pre neďaleké kúpele Rajecké Teplice vyvŕtali v roku
1980 v obci pri futbalovom ihrisku vrt do hĺbky 1830 metrov. Doteraz z neho vyviera nemineralizovaná voda s teplotou do 39 °C.
Turistika: Obec v podhorí Lúčanskej Fatry ponúka
vhodné možnosti pešej turistiky a cykloturistiky. Vyberte sa Porubskou dolinou po zelenej turistickej značke do
sedla pod Hnilickou Kýčerou v hlavnom hrebeni pohoria.
Doprava: Zo Žiliny sa do obce jednoducho dostanete zo stanice SAD pravidelnými autobusovými spojmi. Alebo s možnými prestupmi v Konskej, prípadne Rajeckých Tepliciach.

istória: Prvá písomná zmienka o nej pochádza
z roku 1321 (Kethlehota), kedy sa v chotároch
dnešnej Marikovej nachádzali 3 obce: 2 lehoty
a osada Kobárovce. Pôvodne patrila Kiliánovi, predchodcovi rodiny Hatňanskovcov, v 15. storočí patrila pôvodne
len časť, neskôr celá obec, panstvu Považská Bystrica.
Pamiatka: Rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla
bol postavený v roku 1758 v barokovom slohu. Socha pri
kostole bola vytesaná v roku 1759.
Atrakcia: Na hradisku Široká, v časti Šimunky, sa
nachádzalo v časoch Veľkej Moravy v 9. až 10. storočí
významné opevnenie našich slovanských predkov. Nálezy objavili v 90. rokoch. Pred pár rokmi sa konal ďalší
výskum. Našli tu viacero veľkomoravských nožov, strelky
zo slovanských aj staromaďarských šípov, kovania z vedierok, dve motyky z obdobia Veľkej Moravy, z ktorých jedna
je zachovaná v takom dobrom stave, že by sa s ňou dalo
aj dnes bez problémov kopať na roli. Ďalším výnimočným
nálezom je výborne zachovaný kľúč od domu, takisto z obdobia Veľkej Moravy.
Turistika: Dolná Mariková svojou polohou ponúka krásne turistické a cyklo trasy v okolí. Stačí zájsť napríklad aj na
spomínané hradisko a o výhľady máte postarané. Na tomto
mieste pocítite nádych histórie.
Doprava: Zo Žiliny do Považskej Bystrice sa dostanete pohodlne vlakom alebo autobusom. Odtiaľ už vedie iba
autobusová linka smerom na Hornú Marikovú.
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Horoskop
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Na konci októbra prichádza váš
obľúbený „sviatok“ Halloween.
Mať možnosť na chvíľu odložiť
vážnosť a starosti a stať sa čím
len chcete. Oslavy sú preto pre
vás úplne ideálne a zaslúžia si aj
správnu dekoráciu. Na -3. podlaží
nájdete obchod Balonikárstvo.

24
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Čo vás tieto mesiace
Čaká v OC Mirage

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Sústreďte sa na partnerskú oblasť, hoci vás bude lákať robiť
zmeny aj v práci. Nie je na to ideálne obdobie a takéto pokušenie
by sa vám vypomstilo. Preto sa
zhlboka nadýchnite a doprajte si
pohodu pri dobrej káve v krásnom prostredí kaviarne Yogi´s.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Pre načerpanie novej energie počas jesennej depresie poslúži kvalitný spánok. Je dôležitý najmä v tomto období. Ak vám nevyhovuje vaša stará posteľ,
skúste zájsť do predajne TOP SHOP na -1. podlaží
a nájdite tam dobré veci pre váš spánok.

Ak si neviete sami poradiť, oprite sa o najbližších,
máte okolo seba niekoľko pevných vzťahov. Dôležité
životné otázky sa najlepšie preberajú pri dobrej káve.
V OC MIRAGE máte na výber hneď niekoľko možností. Odporúčame skvelú kaviareň John Coffee.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Starostlivosť o domácnosť si spravodlivo rozdeľte,
zapojte aj partnera či partnerku a hneď sa vám začne ľahšie dýchať. Do domácnosti sa vám však zídu
nové jesenné kúsky, ktoré by vám rozžiarili domov.
Stačí zájsť do predajne COINCASA na 1. podlaží
OC MIRAGE.

Práca ide u vás momentálne bokom. Robíte v nej, čo
musíte, ale v najbližšom období sa v nej nikam neposuniete. Treba sa preto zamerať na vnútornú energiu,
ktorú zaručene načerpáte v prírode. A do prírody
patrí dobrá výbava z predajne 4F.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Voľné chvíle venujte partnerovi, ktorý pri vás stál celý
čas, kým ste si riešili kariéru a financie. Zaslúži si to,
pretože on vám dodáva pocity istoty vtedy, keď vy
o nej pochybujete. Pozvite svoju polovičku na romantickú večeru do reštaurácie Level 7.

Ak chcete zmenu, október je pre ňu ideálny. Nerobte radikálne rozhodnutia, len začnite krok po kroku
plánovať. Začnite od seba – zmena výzoru neuškodí. V salóne Evelyn Style sa o vás postarajú. Pánom
odporúčame barbierstvo 50 shades na 1. podlaží
OC MIRAGE.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

V októbri by ste sa mali naplno venovať svojím
deťom. Školský rok sa síce začal, ale chrípka a iné
choroby útočia najmä v školskom prostredí. Dôležitá je preto imunita. Doplňte sebe aj svojím deťom vitamíny v lekárni Schreider na -3. podlaží
OC MIRAGE.

Na prichádzajúce ochladenie sa treba poriadne
pripraviť. Navštívte predajňu Bepon, v ktorej na
vás čakajú krásne a štýlové pančuchy. Tie dotvoria
váš dokonalý zmysel pre módu a navyše vás počas
chladného jesenného rána dokonale zahrejú.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Tento mesiac neočakávajte prevratné zmeny, je to
skôr obdobie mentálneho hľadania stability a istôt.
Od myšlienok k činom bude ešte viesť dlhšia cesta.
Pri preklenutí tohto obdobia však dbajte o svoje zdravé stravovanie a skúste vegánske bistro Forky´s.

Tento mesiac bude v znamení boja o udržanie pracovnej pozície. Ak máte pocit, že o ňu prichádzate,
skúste nasadiť silné zbrane – seba. Treba vyzdvihnúť
svoje kvality a profesionalitu. Istotu vám zaručene
dodá aj správny business look z predajní Magenta
a Adam.

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

Z auj m e Vá s ? . . .

Správne znenie minulej tajničky: „... farebných odtieňov.“
Výhercovia: Viliam Kekeli, Ing. Alena Peťková, Ludmila Cieskova-Kucmová. Výhercom srdečne blahoželáme!

Pomôcky:
Atlin,
Benar,
Ertl
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Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

Videli ste Žilinu a OC MIRAGE z výšky?
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UŽ J
NA VŽÍA

VÝHODNÝ
PLYN
OD SSE

ZĽAVA
až do 13 %
MIMORIADNA AKCIA

sse.sk/ktojeNanuk

sse.sk/vyhodnyplyn
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