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Milí návštevníci
OC MIRAGE!
Prajeme Vám šťastný, zdravý
a úspešný nový rok.
Nech máte v roku 2021 menej
starostí a väčšiu radosť zo života.
Menej stresu a viac pohody
Vám želá

tím OC MIRAGE

Milan
Paleš
„Nechcem poľaviť.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

Január

rinášame vám zaujímavý rozhovor so stálicou žilinského
thajboxu Milanom „Minčim“ Palešom, ktorý sa stal majstrom sveta a ocenilo ho aj rodné mesto ako Najlepšieho športovca Žiliny za rok 2019.
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ZAUJALO NÁS
Zaujalo
nás

ZOMKNIME SA

PRE DRUHÝCH

15
V

životných
príbehov
zo Žiliny

S P O L U P R Á C I

S

Zomkli sme sa pre druhých
Od otvorenia OC MIRAGE sme si narodeniny pripomínali každý rok charitatívnou akciou, pri ktorej sa zbierali peniaze za kúpu lampiónu šťastia. Tento
rok však bol od ostatných trochu odlišný.

O

bchodné centrum MIRAGE
oslávilo v polovici novembra
10. výročie od jeho otvorenia.
Každý rok na naše narodeniny prišli
stovky až tisíce ľudí, ktorí prispeli kúpou lampiónov na dobročinné účely.
Doteraz sme spoločne odovzdali viac
ako 50 000 eur väčšinou chorým deťom.
Dnešná pandemická situácia nám neumožnila osláviť 10. výročie narodenín

04

|

nášho obchodného centra. No napriek
tomu sme nechceli zísť z nastúpenej
cesty obdarovávania ľudí, ktorí našu
pomoc potrebujú, a tak sme pripravili
narodeninovo-vianočnú on-line akciu.
V spolupráci s o. z. Ľudia ľuďom sme
od 24. 11. do 14. 12. 2020 spustili hlasovanie za tri ľudské príbehy, ktoré pred
Vianocami od nás obdržali 700 eur.
Hlasovanie bolo určite emotívne, vybrať

si príbeh nebolo ľahké. Aj preto sme sa
nakoniec rozhodli odmeniť touto sumou 10 príbehov a zvyšných 5 príbehov
sumou po 300 eur.
Ak vás príbehy oslovili a chceli by ste
pomôcť aj vy, naďalej sa môžete zapojiť
a podporiť jednotlivé príbehy na stránke ľudiaľuďom.sk. Tieto časy sú neľahké a každá pomoc sa zíde. Zomknime sa
preto pre druhých aj my!
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1

životných príbehov,
ktorým sme venovali

po 700

€

977

hlasov od
dobrých ľudí

Jožko/
Môj sen
Je sedieť
a chodiť
OC MIRAGe
venuje

700 €

2

523 3

hlasov od
dobrých ľudí

Lucka/
Aby MA
moJe ruky
A nOhy
pOslúChAlI
OC MIRAGe
venuje

700 €

5

284 6

336

hlasov od
dobrých ľudí

hlasov od
dobrých ľudí

dorotka A
delfInOteRApIA

teRApIA
dr. Veľa
– nOvá nádej
pRe Jurka

OC MIRAGe
venuje

OC MIRAGe
venuje

700 €

700 €

266 7

236

hlasov od
dobrých ľudí

hlasov od
dobrých ľudí

hlasov od
dobrých ľudí

pOMOC
pRe nášhO
denIsA

RehAbIlItáCIA
pRe
ľudmiLu

ľahší
žiVot
pRe
Lenku

OC MIRAGe
venuje

700 €

8

388 4

222 9

OC MIRAGe
venuje

OC MIRAGe
venuje

700 €

700 €

205 10

184

hlasov od
dobrých ľudí

hlasov od
dobrých ľudí

hlasov od
dobrých ľudí

ľubkina
CestA zA
špORtOvýM
snOM

RehAbIlItáCIA
pRe
lAuRu

Pomôžme
sPoLočne
MARtInOvI
znOvA
kráčať

OC MIRAGe
venuje

700 €

OC MIRAGe
venuje

700 €

OC MIRAGe
venuje

700 €
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5

kúPeľná
Liečba
pRe
Lukáša

životných príbehov,
ktorým sme venovali

po 300

€

OC MIRAGe
venuje

OC MIRAGe
venuje

300 €

pOMOC
pRe
anetku

OC MIRAGe
venuje

300 €

Liečba
kmeňoVými
bunkami
pRe
martinku

300 €

pOMOC
pRe
MAxIMA

OC MIRAGe
venuje

300 €

RehAbIlItáCIA
pRe
kristiánka
OC MIRAGe
venuje

300 €

5 príbehov pokračuje
Do iniciatívy OC MIRAGE s názvom Pre druhých, o ktorej si môžete prečítať
na predchádzajúcich stranách, sa zapísalo 15 životných príbehov. Nemohli
sme pomôcť každému, aj keď by sme radi.

P

iatim príbehom, ktoré dostali
najmenej hlasov, sa OC MIRAGE
bude venovať aj naďalej vďaka
platforme ĽudiaĽuďom.sk. Je to prvý
absolútne otvorený a univerzálny
online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný
internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú
pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom.
Unikátnosť systému spočíva predo-

06

|

všetkým v jeho otvorenosti a možnosti samoorganizácie. Prevádzkovateľ
nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú
uverejnené a podporené. O úspechu
rozhodujú samotní darcovia, ktorí
svoje príspevky posielajú adresne
vždy konkrétnemu príjemcovi. Ten
dostáva vždy celú sumu daru.
Základnými piliermi ĽudiaĽuďom.sk sú transparentnosť, adresnosť a efektívnosť. Celý proces darcovstva je pod kontrolou verejnosti.

Každý presne vidí počet darov, mieru naplnenosti výzvy. Darcovia si
navyše na základe darcovskej zmluvy, ktorú dostávajú, môžu až do
troch rokov žiadať od príjemcu informácie o tom, ako bolo naložené
s ich príspevkom.
Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto skvelého projektu. Môžete nás sledovať aj na stránke
www.predruhych.sk a pomôcť tým,
ktorí to potrebujú.

Prežili sme
spolu

preŽili
sme spolu
Ako z rozprávky

A

ni vy si neviete predstaviť Vianoce bez
rozprávky Mrázik?
Skôr ako nastali Vianoce, priniesli sme ju priamo k vám.
Na sviatok sv. Mikuláša
to v OC MIRAGE vyzeralo
skutočne ako v rozprávke.
Vzhľadom na to, že naozajstný Mikuláš mal tento rok
plné ruky práce, poslal nám
svojich verných a šikovných
pomocníkov. Takto ste
u nás 6. decembra
mohli stretnúť
obľúbené

rozprávkové postavičky – vždy
usmiateho Mrázika, milú
a skromnú Nastenku a namyslenú Marfušu. Dobré detičky,
ktoré prišli na stretnutie
s nimi, dostali ako odmenu
sladký adventný kalendár. Deti
z ich návštevy mali ohromnú
radosť. A dospelí, priznajme
si – nám sa pod rúškom tiež
mihol spokojný úsmev. Veď
stačí si spomenúť na niektoré
dialógy z tejto rozprávky
a svet je zasa o niečo veselší.

január 2021
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ROzHOVOR

Milan
Paleš
„Nechcem
poľaviť!“

Pre thajboxera Milana „Minčiho“
Paleša bol tento rok veľmi úspešný. Stal sa majstrom sveta a ocenilo ho aj rodné mesto ako Najlepšieho športovca Žiliny za rok
2019. V rozhovore nám prezradil,
aká dôležitá úloha ho čaká v novom roku, ako sa udržiava vo forme, prečo sa rozhodol pre thajbox
a čo radí tým, ktorí začnú cvičiť.
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Milan
„Minči“ P
aleš
Výška: 180
cm
Váha: 70 k
g
Zápasníck
a trieda: A
Štýl: K1, kic
kboxing,
lowkick
Reprezen
tant SR

január 2021
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ROzHOVOR

Stali ste sa majstrom sveta v Enfusion Cage Events. Aký je to pocit?
Pocity sú úžasné. Po dlhej dobe čosi,
nejaký zápas prišiel a hneď bum o titul. (Jediná vec, ktorú som si neužil,
bolo to, že zápas sa neodohral pred
jasajúcim publikom.)
Enfusion Cage sa často porovnáva
s teraz známym MMA. V čom je rozdiel a čo tieto športy spája?
Rozdiel je hlavne v tom, že celý súboj
sa odohrával v postoji a nie na zemi.
Myslím si, že je to o to atraktívnejšie.
A zasa dosť podobné bolo to, že sme
boxovali v klietke s malými MMA rukavicami.
10
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Aké zápasy vás čakajú najbližšie?
Zápasy najbližšie, bohužiaľ, nemám.
Pre šport je to veľmi ťažké obdobie.
Od začiatku roka začnem častejšie
cvičiť a keď sa nejaký zápas vyskytne,
tak neváham ísť boxovať. Teraz mi to
trocha aj vyhovuje, čakáme prírastok.
Aspoň som doma a priateľke po ruke.
Aké máte plány na tento rok?
Stanem sa otcom a plány som nikdy
nemal. Ale viem, čo nechcem – a to
poľaviť!!!
Kam by ste to v kariére chceli dotiahnuť? Akého súpera by ste chceli
mať oproti sebe?

V kariére, samozrejme, čo najvyššie
a súperov je v mojej váhe najviac. Veľakrát som stál proti výzve, len nemám konkrétneho zápasníka, s ktorým by som sa rád stretol.
Veľa ľudí začína cvičiť po prejedaní
sa cez sviatky, alebo si cvičenie dajú
ako novoročné predsavzatie. Čo by
ste im poradili?
Prestať cvičiť je asi najjednoduchšie a začať je to najťažšie. Hlavne po
dlhej dobe. Samozrejme, sviatky si
treba užiť, ale je pekné sa aj počas
sviatkov udržiavať. Odporúčam tak
každému, kto začne, aby začal zľahka
a pomaly.

Vy si dávate predsavzatia?
Predsavzatia si nedávam a obdivujem
tých, čo si ich dajú a aj ich dodržia. Ja,
keď chcem niečo zmeniť, tak to zmením hneď.
Ako sa udržiavate vo forme?
Momentálne sa tak trocha udržiavam
– to je asi tri alebo štyrikrát do týždňa
nejaká aktivita. Teraz najmä pomáham Milanovi Ďatelinkovi pripraviť
sa na zápas. Ale okrem toho všetkého robím turistiku, beh, fitko, squash
a prechádzky s tehotnou priateľkou.
Prečo ste si vybrali thaibox?
Hrával som futbal, ale problém bol

v tom, že chalani nechceli rásť a mňa
to sťahovalo. Preto som radšej šiel do
športu jednotlivca a ten box, kickbox,
thaibox ma najviac ťahal. Oslovil ma
už ako mladého chlapca, keď som sa
pozeral na akčné filmy.
V ktorej krajine sa vám bojovalo
najlepšie?
Na krajine ani tak nezáleží. Ring je
všade rovnaký a súper len jeden. Skôr
si všímam prácu promotérov okolo
zápasu, ich starostlivosť a podobne.
Organizácia Enfusion je vždy na profesionálnej úrovni.

Milan „Minči“ Paleš
Minulý
rok
podpísal
28-ročný žilinský thaiboxer
z klubu Diamond Gym Žilina zmluvu s organizáciou Enfusion, ktorá mu
garantuje desať zápasov.
V októbri 2020 v holandskom Alkmaare vyhral
zápas o titul a stal sa majstrom sveta v ECE Xtreme
StandUp World Champion
v kategórii 70 kg.

Január 2021
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ŠŤastnÝ novÝ rok

2021

12/2020T

ILUSTRAČNÉ FOTO

január
2021

24/2019T

Perinbaba

Pinokio

10. 1. 2021 16:00
13. 1. 2021 18:00

17. 1. 2021 16:00
20. 1. 2021 18:00

Filemon alebo
OzlomKŔŔK domov

Najlepšia rozprávka
o Červenej čiapočke

24. 1. 2021 16:00
27. 1. 2021 18:00

31. 1. 2021 16:00

16. 11. 2020 – 31. 5. 2021

Stieracia mánia
NAKÚP NAD 10 €
A VYHRAJ SUPER CENY

14
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www.mirageshopping.sk

zaujalo nás

Vyhrajte
skvelé ceny!
Súťažiť s OC MIRAGE sa naozaj oplatí. Stačí tak málo
a získate odmeny, o akých sa vám ani nesnívalo.

Z

apojte sa do súťaže Stieracia mánia aj vy a získajte
odmenu za vaše nákupy! O hodnotné ceny vo výške 500 000 € súťažíme ešte do konca mája. A ako
môžete vyhrať? Veľmi jednoducho – stačí, ak v označenej

predajni nakúpite nad 10 €. Za nákup dostanete stierací
kupón, kde si zotriete kód. Či je výherný, zistíte na stránke
www.rondogo.sk/vyhra. Čím viac kupónov obdržíte, tým
máte väčšiu šancu na výhru. Držíme palce a veľa šťastia!

Ako sa do súťaže
Stieracia mánia zapojiť?
Je to jednoduché!

1. Do súťaže sa môžete zapojiť nákupom
v označenej predajni. Predajňa bude označená
nálepkou, ktorú nájdete pri vchode do predajne.
2. Za nákup nad 10 € získate stierací žreb.
3. Stierací žreb v sebe ukrýva výherný kód, ktorý
je možné uplatniť na www.rondogo.sk/vyhra,
resp. v aplikácii Rondo GO (iOS, Android).
4. Následne môžete súťažiť o desiatky cien
každý deň.
5. Čím častejšie nakúpite, tým máte väčšiu šancu
na výhru.
Držíme palce v súťaži!

január 2021
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ZAUJALO NÁS
Zaujalo
nás

nová značka
v OC MIRAGE
Baví vás svieža mladá móda v dobrej kvalite a za skvelé ceny? V tom prípade by ste určite mali navštíviť novú predajňu v OC MIRAGE – Sinsay.

Z

načka SINSAY, najmladšia
z portfólia spoločnosti LPP,
vznikla v roku 2013. Od začiatku bola určená najmä mladým
dievčatám, ktoré sa neboja experimentovať s módou. Kolekcie reagujú na najnovšie trendy a ponúkajú
zákazníčkam v predajniach alebo
online obchode presne to, čo hľadajú. Atraktívne ceny robia zo SINSAY

16
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skvelú voľbu nielen pre mládež. Značka prevádzkuje v súčasnosti obchody
v 15 krajinách, pričom online ponuka
je dostupná v 12 krajinách sveta.
Od roku 2019 SINSAY významne
rozšírila svoju ponuku z modelov pre
mladé dievčatá o ponuku pre ženy,
deti do 10 rokov, módne bytové doplnky a oblečenie pre mužov. To všetko v štýlovom dizajne pri zachovaní

atraktívnych cien. Úplný sortiment je
dostupný vo vybraných predajniach
SINSAY alebo v e-shope.
Na predajni nájdete časti určené
na prezentovanie detského tovaru,
rozdelené podľa vekových kategórií,
sekciu pánskeho oblečenia, bytových
doplnkov a dámsku časť, v ktorej je
veľký priestor venovaný prezentácii
obuvi a spodnej bielizne.

Spoločnosť chce ponúknuť sortiment v štýlovom dizajne a za atraktívne ceny všetkým zákazníkom, obyvateľom veľkých miest s dostupnými
obchodnými centrami, ako aj menších,
ktoré nemajú veľké obchodné centrá.
Tohto roku sa spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o. rozhodla priniesť tento
koncept do Žiliny a 10. 12. 2020 otvorila značku SINSAY v OC MIRAGE.
Prevádzka v Mirage je výnimočná
svojím dvojposchodovým riešením
s rozlohou cez 1000 m2. „Dostatočná
plocha nám umožňuje odprezentovať
celú šírku nášho sortimentu pre ženy,
deti, mužov a domácnosť. Myslíme
si, že najmä pre mamičky s deťmi je
pohodlnejšie nakupovať vo svojom
meste ako cestovať za kvalitným oblečením za rozumné ceny do vzdialených miest,“ povedal Patrik Čanecký,
konateľ LPP Slovakia, s.r.o. Ako dodáva: „Veríme, že zákazníci ocenia šírku
ponuky a atraktivitu cien.“

Čím sa odlišuje nová ponuka SINSAY? V súčasnosti nájdete v prevádzkach nového konceptu SINSAY alebo
v e-shope kolekciu pre deti s názvom
Fox & Bunny, ktorá zahŕňa veľkosti od
56 do 140. Je logicky rozdelená do štyroch línií: kategória Baby boy a Baby
girl ponúka širokú škálu bavlnených
odevov pre chlapcov a dievčatká do
2 rokov. Kategória Kid boy a Kid girl
je určená pre deti vo veku od 2 do 10
rokov a vyznačuje sa rozmanitou estetikou a krásnymi motívmi, ktoré
sa skvele hodia do škôlky aj do školy.
Modely pre dievčatá zahŕňajú tylové
sukne, pohodlné teplákové súpravy
s ozdôbkami, klasické šaty, svetríky a teplé bundy. Móda pre chlapcov
v edícii Fox & Bunny sa vyznačuje pohodlnosťou a funkčnosťou. Nájdete tu
teplákové súpravy, tričká s farebnými
potlačami, sloganmi a motívmi dinosaurov, zateplené bundy a širokú škálu zimných doplnkov.

Kolekcia bytových doplnkov ponúka jedinečné kúsky na zútulnenie bývania – lampy zaujímavých
tvarov, mäkké huňaté vankúše,
nástenné hodiny s viacfarebnými
vzormi alebo zrkadlá so zvieracími
vzormi. S nimi si môžete prerobiť
svoju izbu na kráľovstvo pohodlia
a oddychu. Zároveň si tu nájdu výnimočné kúsky aj vyznávači super
trendových doplnkov.
Pánske oblečenie v novom koncepte SINSAY sa stalo súčasťou ponuky už minulý rok a vzhľadom na
záujem sa ponuka rozšírila o zimné
oblečenie, voľnočasové kúsky ako
nohavice, svetre, mikiny a košele.
Komplexný sortiment SINSAY je
v súčasnosti dostupný len vo vybraných predajniach SINSAY a online
na www.sinsay.com.

január 2021
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jednoducho
neodoláte
V novoročne naladenej predajni Coin&Brands, ktorú nájdete na 2. podlaží
OC MIRAGE, objavíte okrem nádherných nadčasových kúskov aj novinku značky
Carpisa. Krásne kabelky, peňaženky, kozmetické tašky, kufre a iné cestovateľské
doplnky potešia aj náročného zákazníka. Celú predajňu sprevádzajú novoročné zľavy až do výšky 80 %, ktorým sa určite nedá odolať. Celý tím Coin&Brands vám želá
šťastný nový rok a teší sa na vašu návštevu.

18
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ŠťastnÝ nový rok praje
Predajňu Coincasa
nájdete na 1. podlaží
v OC MIRAGE

ILUSTRAČNÉ FOTO

13/2020T

ná

a
k
l
i
Ž

komiks

úžas

maráti
a jej ka

100. diel

Kamaráti z OC Mirage sa počas
vianočných sviatkov vôbec nenudili. Piekli koláčiky, varili detský
punč, zdobili stromček a pozerali
rozprávky. Netušili však, že jednu
rozprávku budú sledovať v priamom prenose a na vlastné oči...

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

Prajeme Vám v novom roku
veľa šťastia po vašom boku.
Nech naplní ho detská radosť
a vám ubudne každá starosť.
Nech je v ňom lásky a zdravia veľa,
to Vám tím z Detského sveta želá.
Prajeme Vám šťastný nový rok
a tešíme sa na Vašu návštevu.
Tím Detského sveta

január 2021
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recept

MENU

Mutabel
POSTUP:
Baklažán umyjeme a vložíme do rozohriatej rúry na
180 °C na 15 minút. Po upečení ho necháme vychladnúť,
potom ho prekrojíme a vyberieme zmäknutú dužinu. Tú
rozmiešame v miske, pridáme Tahini (sezamovú pastu),
jogurt, soľ, olivový olej, dôkladne premiešame a necháme
zachladiť v chladničke. Podávame s arabským chlebom za
studena.
Ingrediencie:
Baklažán (250 g), Tahini (sezamová pasta, 75 g), jogurt (50 g),
soľ , olivový olej.
15/2020T

14/2020T

Predajňu CARPISA nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.

ILUSTRAČNÉ FOTO

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme mesto: Rajec

Predstavujeme obec: Hatné

„Hlavné mesto“ Rajeckej doliny v sebe skrýva
nielen bohatú históriu, ale aj skvelé možnosti oddychu. Určite sa toto mesto oplatí navštíviť.

Z obce Hatné môžete obdivovať krásne Javorníky. Nachádza sa v dolnej časti Marikovskej doliny
a tvoria ju viaceré časti: Niva, Pod Skalou, Sánka,
U Hladkov, Záhradkovci.

H

istória: Mesto je najstaršou osadou Rajeckej doliny. Prvá – najstaršia písomná zmienka o Rajci je
z roku 1193, v ktorej sa Rajec prvý raz spomína ako
Raich. Prvá písomná zmienka o Rajci ako meste pochádza
z roku 1397. Mestečko Rajec bolo už v stredoveku významným strediskom remeselníckeho života. Až do 14. storočia
prevažovali ľudové remeslá, jedno z najvýznamnejších bolo
rezbárstvo.
Pamiatka: Jednou z najstarších a najvýznamnejších stavebných pamiatok Rajca je farský rímsko-katolícky Kostol
sv. Ladislava. V archívoch je prvá zmienka o kostole z roku
1368. Medzi najvzácnejšie a najstaršie pamiatky v kostole patrí oltárny obraz – olejomaľba od Jozefa Zanussiho
z roku 1777.
Atrakcia: Stred mesta tvorí historické štvoruholníkové
námestie, do stredov ktorého ústia vždy dve ulice zvierajúce pravý uhol. Toto dominantné, pravidelné námestie so
sieťou ulíc vybiehajúcich z jednotlivých zasunutých nároží
vznikalo v 15. a 16. storočí. V 16. storočí vznikla i hlavná
stavba námestia – radnica. V južnej časti námestia stojí
jednoposchodová renesančná budova, v ktorej sídli Mestské múzeum s dvoma expozíciami.
Turistika: Ak neplánujete nič náročné, určite sa vyberte na náučný chodník okolo Rajeckého hradu. Približne
päťkilometrovú trasu prejdete za 4 hodiny. Chodník je
tvorený turistickými informačnými tabuľami s tematikou miestnej flóry, fauny, histórie mesta Rajec a Rajeckej
doliny.
Doprava: Do Rajca sa dostanete veľmi jednoducho autobusovými spojmi SAD zo Žiliny. Konečnú stanicu tu má
napríklad aj obľúbený vláčik Rajecká Anča.

H

istória: Prvou zachovanou písomnou zmienkou
o obci a o celej Marikovskej doline vôbec je donačná listina z roku 1321. Osídlenie tu bolo však
dokázané oveľa skôr. Najstaršia známa podoba názvu obce
je Possessio Hathna. V roku 1405 má názov podobu Hatne,
Hatna. Názov Hatné sa ustálil v roku 1920.
Pamiatka: Veľa historických pamiatok sa v obci nezachovalo. Jediné, ktoré stoja dodnes sú: neobaroková
kaplnka sv. Jozefa na cintoríne z roku 1802, stará zrubová zvonica na podmurovke z druhej polovice 19. storočia
a pôvodná stavba jednotriednej školy z roku 1912.
Atrakcia: V obci sa nachádzajú dva významné objekty – dve opevnenia v polohe Hrádek, umiestnené severne
od obce po oboch stranách Marikovského potoka. História opevnení siaha hlboko do minulosti, najstaršie nálezy
keramiky hovoria o živote na tomto opevnení už v dobe
kamennej, teda 3. tisícročie p. n. l.. V dobe bronzovej a železnej (halštadskej) sídlil na hrádku a jeho blízkom okolí
ľud lužickej kultúry. Ďalšia etapa osídlenia pokračovala až
po príchode Slovanov, kedy tu vzniklo opevnenie. Neskôr
bol opevnený aj hrádok na pravom brehu Marikovského
potoka a okolo vzniklo sídlo púchovskej kultúry. Hrádky
však neboli ani v jednom z období osídlené súčasne.
Turistika: Vzhľadom na polohu obce, určite zájdite do
Javorníkov. Tento kraj je priam popretkávaný turistickými
trasami.
Doprava: Verejnou dopravou, vlakom alebo SAD, sa
musíte presunúť do Považskej Bystrice. Potom sa už prostredníctvom SAD smerom na Hornú Marikovú dostanete priamo do obce.
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Horoskop
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Prehodnoťte minulosť a skúste
odpustiť tým, ktorí vám v minulých dňoch nastavili nepríjemné
zrkadlo. Tento mesiac by však nemal byť pre vás nepríjemný. Skúste
sa venovať viac svojmu partnerovi.
Vezmite ho, ak to bude možné, na
spoločnú večeru do Habibi, na
dobrý film v Ster Century Cinemas alebo na zážitok v 5D kine.
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Čo vás tieto mesiace
Čaká v OC Mirage

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Využite tento rok na umeleckú
tvorbu. Veď už dávno ste sa chceli venovať umeniu, len stále chýbal čas a hlavne inšpirácia. Tento
rok bude však iný. Namaľujte obraz, vytvorte šperky, vyzdobte si
izbu, originalite sa medze predsa
nekladú. Ak neviete, kde presne
začať, nákup v predajni Flying
Tiger vám rozhodne s inšpiráciou pomôže. Smelo do toho!

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

V tomto období môžete vnímať lepšie svoje pocity
a dať si odpoveď na otázku, čo dobré by ste mohli
spraviť pre ostatných. Charite sa veľa pozornosti venuje pred Vianocami, ale mali by sme na nej
pracovať počas celého roka. Nakúpte napríklad
potraviny v predajni Billa a zaneste ich niekomu,
kto to naozaj potrebuje.

Je potrebné žiť v prítomnosti a rozširovať si svoje
vedomie o sebe i o všetkom, čo sa okolo nás deje.
Musíte viac komunikovať s ľuďmi. Nezapájajte sa
do hádok, pozorujte dotyčných a posielajte im pokojnú energiu, ktorú môžete načerpať vďaka dobrému jedlu z OC MIRAGE. Ázijské špeciality z food
courtu PHO YO vás nikdy nesklamú.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Buďte opatrní v svojich citlivých či boľavejších záležitostiach. Tento aspekt vo vás môže vyvolávať
napätie a pochybnosti, či zvládate svoje osobné veci
i pracovné. Nenechajte sa však rozhodiť! Povedzte
si, že sú to skúšky, ktorými chcete prejsť. Skúšku života najlepšie zdoláte s novým elánom, ktorý vo vás
vyvolá profesionálny účes z 50 Shades.

Ak vás bude chcieť v týchto dňoch niekto prekvapiť
niečím novým, skúste sa naladiť aj na jeho strunu
a neodmietajte určitú šancu na zmenu len tak bez
rozmyslu, lebo to nebolo na pláne. Môžete zažiť zaujímavé veci! Keď vás teda niekto pozve na hory,
nefrflite a zájdite si po skutočne kvalitnú výbavu do
predajne 4F.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Zamyslite sa nad doterajšími otázkami vášho života.
Má ich každý, len sa nám občas nechce ísť do hlbín
našej duše. Tento mesiac by ste s lenivosťou nemali
mať problém. Ako predsavzatie do nového roka ste
si dali viac sa zbližovať s priateľmi a rodinou. A kde
to pôjde najlepšie, ak nie pri spoločnej hre v Bowling
Mirage na 4. podlaží?

Dávajte si pozor, aby ste vaše dobre mierené rady
nepodali iným spôsobom, ako sa patrí. Často chcete všeličo vylepšovať a ste kritickí aj k sebe, nielen
k ostatným. Možno vám pomôže, ak začnete novoročné upratovanie. Poriadok naokolo vplýva blahodárne i na myseľ. Najlepšie prípravky a pomôcky na
upratovanie hľadajte v DM Drogerie markt.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Keď pôjdete spať, nechajte si vedľa seba zošit a ceruzku. Ráno si zapíšte, čo sa vám snívalo, hoci to
bude aj niečo nezmyslené. Postupne, počas viacerých dní sa vám poskladá z vašich snov celý príbeh.
Chce to len silnejšiu vôľu a trpezlivosť. A chce to aj
kvalitný zápisník či diár. V papiernictve Ševt nájdete všetko, čo na tento experiment potrebujete.

Vyjdite si častejšie medzi ľudí, ak to bude možné.
Všímajte si niektorých starých ľudí, ktorí už niečo
dokázali. Vidno im v očiach iskru, zároveň pokoru k životu i úctu k tým, ktorých denne stretávajú.
Poprechádzajte sa v OC MIRAGE, vezmite si niečo
dobré z cukrárne Monarch a intenzívne vnímajte,
čo sa deje okolo vás.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Ak máte protichodné pocity, môžete ich spojiť do
jedného celku. Po sviatkoch máte teraz, ako to už
býva, hlbšie do peňaženky, ale za to si potrpíte na
dobré a kvalitné veci. Začiatok roka je preto pre vás
ideálny vďaka novoročným výpredajom. Alebo zájdite do predajne COIN&BRANDS, kde sú svetové
značky s vysokými zľavami po celý rok.

Buďte opatrní, aby ste sa nenechali vyviesť z miery
niektorými jedincami, ktorí zmýšľajú inak ako vy.
Plánujte si nové aktivity, a pritom už konečne vyhoďte tie staré haraburdy z povaly či zo skríň, ktoré si už
aj tak nik neoblečie! Získate tak voľný priestor, ktorý
je potrebný, aby prišlo niečo nové. Zájdite si po nové
oblečenie do novej predajne Sinsay.

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.

Dá ž ď, k e ď n e s i e ja n uá r . . .

Správne znenie minulej tajničky: „... pokoj a láska v čase Vianoc.“
Výhercovia: Kristína Hlavatá, Mirka Legerská, Viliam Kekeli. Výhercom srdečne blahoželáme!

Pomôcky:
as is, Erató,
ISS, Kopp

osobné
zámeno

2.

vzťahujúce
sa k ose

preš

zásnuby
(zast.)

len

1.

mastná
tekutina

patriace
Eve

zbaví
fúzov

burič

niesol

kália
japonský
zápas

obchodná
doložka
(z angl.)

čierne
vtáky
Katarína
(dom.)

polyetylén
(skr.)
slovenský
strelec

boxerská
skratka

múza
v gréckej
mytológii

nepriepustná
hornina

citoslovce
radosti
arabský
kôň

teplo,
po angl.
rozruch
(expr.)

české
mesto
citoslovce
krákania

vesmírna
stanica

kosil

krucifix

oblieka
(kniž.)

pieza (zn.)

pásový
traktor
(hovor.)

mláďa
ošípanej

časti
ruky

liečivý
obklad

Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

S OC MIRAGE sme si zaspomínali na naše narodeniny spred dvoch rokov. Deti si užili skvelé súťaže s našimi animátormi.
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Prajeme kásny nový rok 2021

Predajňu CARPISA nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.
14/2020T
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