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A čo tak zvoliť imidžové nad-
kolienky? Bavlnený materiál 
sa postará o pohodlné nosenie 
počas celého dňa. Šikovní Dedoles 
dizajnéri pre vás pripravili desiatky 
originálnych dizajnov, ktoré sú 
inšpirované všetkým naokolo.

Núti vás chladnejšie počasie 
odložiť do skríň obľúbené šaty 
či sukňu? Nezúfajte a odhaľte 
ženské krivky aj počas jesene. 
S Dedoles veselými silonkami 
dodáte svojmu outfitu nielen 
originalitu, ale pestrosť a štýl. 
Oživte svoj deň s kvetovanými, 
bodkovými, srdiečkovými 
silonkami či tými so zvieracími 
vzormi. Vyberte si z dvanástich 
jedinečných prevedení aj vy. 

Vyzdvihnite svoju ženskosť s brazílskymi 
nohavičkami vhodnými aj pre citlivú pokožku 
a zabudnite na nepríjemné tlačenie či odery 
počas dňa. Výrazné farby a veselé vzory vyčaria 
dobrú náladu hneď po oblečení. A v prípade, že 
skôr inklinujete k minimalistickému štýlu, pri-
pravili sme si pre vás jednofarebné nohavičky, 
s ktorými však zábava určite nekončí. 

Chcete mať svoj krok ľahký ako pierko? 
Dedoles ponožky sa o to postarajú. Kvalitná 
bavlna, ktorá tvorí ich základ, zároveň dopra-
je vašim chodidlám vzdušnosť.

Viac produktov 
nájdete na www.dedoles.sk.
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ZAŽEŇTE 
CHLADNÉ POČASIE 
S DEDOLES 
A NECHAJTE 
SA ROZMAZNÁVAŤ 

Na svoje si prídu aj páni vďaka boxerkám 
z kvalitnej bavlny. Zamilujete si nielen ich 
originálny dizajn, ale aj mäkkučký materiál. 
Ideálne sú na celodenné nosenie či na 
domácu pohodu na gauči. Nech je ich účel 
akýkoľvek, komfort je zaručený.
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Žilinčanku Petru Gavlákovú môžete vidieť v Slovenskom 
národnom divadle alebo v inscenácii Pán Strom od Ra-

došinského naivného divadla. OC MIRAGE poskytla rozho-
vor a prezradila veľa zaujímavostí zo svojho nielen profesio- 
nálneho hereckého života.
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

V minulom mesiaci sme privítali jeseň, a tak si 
ju v októbri môžeme naplno vychutnávať. Na 
chladnejšiu jeseň sa však treba aj dobre pri-

praviť. Počasie si vyžaduje zmenu šatníka, do škôl tre-
ba rôzne pomôcky a učebnice, na dlhé večery poriadnu 
knihu a v neposlednom rade je potrebné doplniť vitamí-
ny pre náš organizmus. Všetko potrebné na pohodlnú 
prechádzku jeseňou nájdete práve u nás v OC MIRAGE 
pod jednou strechou. 

Tešíme sa na vašu návštevu. 

   
 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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VIANOCE SÚ UŽ 
ZA DVERAMI

Príďte si vybrať radosti, ktoré nám už pripomínajú najkrajšie obdobie v roku. Vianoce! 
Áno, už sa blížia a my sme pripravení. Nádherné ozdoby na vianočný stromček, 
svetielka, ozdoby a prestieranie do kuchyne. Verte, že váš dom a záhradu naplníme 
vkusnými a štýlovými kúskami. Samozrejmosťou sú u nás módne kúsky pre dámy aj 
pánov. Kozmetické doplnky nesmú chýbať v žiadnej dámskej kúpeľni a vždy spravia 
veľkú radosť. Veľké zľavy sú našou súčasťou. Tešíme sa na vás! 



OTVÁRAME 
už koncom októbra! 
Predajňu House nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.

Sledujte náš FB: @houseslovakia

www.housebrand.com



„Samotný život je veľ kou 
inšpiráciou.“

Žilinčanku Petru Gavlákovú môžete vi-
dieť v Slovenskom národnom divadle 
alebo v inscenácii Pán Strom od Rado-
šinského naivného divadla. S radošin-
cami minulý mesiac prišla aj do rodnej 
Žiliny. Ako sa cíti na javisku, na čo sa teší 
pri návrate domov a akým ďalším ume-
leckým činnostiam sa venuje? Dozviete 
sa v rozhovore pre OC MIRAGE. 

Petra 
Gavláková  
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Čo bolo tým zlomovým momentom, 
keď ste si povedali, že herectvo je 
pre vás tá správna cesta? 
Išlo to ruka k ruke a myslím, že he-
rectvo si ma akosi pritiahlo samé. 
Už od malička som bola „ževraj“ živé 
striebro a rada som zabávala celú ro-
dinu, ale aj priateľov. Venovala som 
sa rôznym krúžkom ako tanec, spev, 
dramatický a všetky tieto moje záľuby 
a vášne ma priviedli až k samotnému 
remeslu – herectvu. 

Pamätáte si na svoje prvé vystúpe-
nie? Aké ste mali pocity pred pub-
likom? 
Prvá z mojich prvých skúseností s di-
vadlom bola práve v Mestskom divadle 
Žilina, v inscenácii LA STRADA. Bola 
som malé dievčatko fascinované tým-
to krásnym umeleckým svetom. Mala 
som veľkú trému, ktorá sa neskôr pre-
tavila do prirodzeného hrania aj vďaka 
podpore mojich starších kolegov.

Ako vnímate publikum dnes? 
Dnes publikum vnímam oveľa vedo-
mejšie, ako na začiatkoch. Pre mňa je 
divadlo miestom zázrakov a interak-
cií medzi hercami a publikom. Divá-
kov vnímam cez ich reakcie a tými sú 
najčastejšie potlesk, smiech a plač. Na 

každom predstavení túžim po dosiah-
nutí toho, aby medzi mnou a divákom 
vzniklo „prirodzené prepojenie“. Aby 
cez moje postavy pochopil, čo v danej 
hre stvárňujem a prečo. Divadlo by 
malo povzbudzovať i vychovávať a po-
ukazovať na témy, o ktorých sa doma, 
či na ulici nahlas nerozpráva. Ide aj 
o veľkú zodpovednosť a práve divadlo 
by malo pozdvihnúť ducha a zanechať 
stopu – to sa snažím aj ja.

V súčasnosti ste súčasťou Rado-
šinského naivného divadla a vďaka 
tomu ste sa aspoň na chvíľu vrátili 
na divadelné dosky do Žiliny. Tešili 
ste sa na návrat domov? 
Veľmi (smiech). Čakala som na túto 
príležitosť naozaj dlhé roky. Snažila 
som sa byť pred predstavením v har-
mónii, aj keď to veľmi nešlo, pretože 
som to vnímala ako premiéru pred 
mojou veľkou rodinou i priateľmi. 
Akonáhle som vyšla spoza portálu 
a začala hrať, všetky obavy zmizli a ja 
som si naplno užívala celé predstave-
nie. V mojej rodnej Žiline boli naozaj 
skvelí diváci. 

Aké je to byť súčasťou RND? 
Je to pre mňa veľká pocta a skvelá 
životná príležitosť. Ako som už spo-

mínala, milujem tanec a spev a spolu 
s radošinskou poetikou a jej špecific-
kým humorom sa mi plnia sny. 

Baví vás cestovať s divadlom? Máte 
čas pozrieť si aj mesto, v ktorom 
hráte?
Som šťastná, že môžem tvoriť, učiť 
sa novým veciam, prekonávať samú 
seba, spoznávať skvelých kolegov, ale 
i mestá po celom našom Slovensku, 
keďže s predstavením Pán Strom cho-
díme po každom regióne. Podľa danej 
situácie, či hráme dvakrát alebo raz, sa 
vždy snažím spoznávať miesto, v kto-
rom hosťujeme aspoň na pár hodín. 
Avšak na zájazdoch počas leta som za-
žila najkrajší a najadrenalínovejší zá-
žitok – na výlete v krásnom prírodnom 
prostredí Vlkolínca sa mi podarilo 
stretnúť živého medveďa. Popri práci 
je skvelé, že mám možnosť aj spoznať 
iné mestá a na chvíľu zrelaxovať, čo je 
v tejto profesii podstatné.

V hre Pán Strom hráte viacero pos-
táv. Ktorá vám sadla najviac? 
Myslím si, že dievčatá, ktoré stvárňu-
jem, napr. Betka a Mária, sú do veľ-
kej miery mojím mladším zrkadlom. 
V mnohých veciach sme podobné, ba 
až rovnaké. Naopak, slečna Lipa, ktorá 
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je veľmi pyšná a samoľúba, bola mojou 
výzvou. Veľmi rada hrám aj pani Las-
tovičku, ktorá je veľmi vtipná, vábivá 
ale i dominantná partnerka, ktorá ve-
die svojho partnera. Všetky postavy sa 
snažím užiť si naplno a verím, že je to 
vidieť aj na javisku, pred divákmi. 

Máte nejaký nesplnený sen? 
V akom predstavení alebo s kým by 
ste si chceli zahrať?
(smiech) Snov mám mnoho. Nemám 
vysnívaného herca, ani konkrétne 
predstavenie, v ktorom by som chce-
la v budúcnosti hrať. Priala by som 
si hlavne to, aby som mala v živote 
šťastie na skvelých kolegov a príleži-
tosti v tejto umeleckej brandži, ktoré 
ma budú napĺňať.

Divadelné letné prázdniny boli ten-
to aj minulý rok kvôli súčasnej si-
tuácii trochu zvláštne. Ako ste ich 
prežívali? 
Minulý rok som mala v podstate di-
vadelné prázdniny len z divadla SND. 
Popri neľahkej situácii som pracova-
la vo veľkom korporáte na TPP, takže 
som mala akoby dva životy. Ten ume-
lecký divadelný, dabingový a ten druhý 
– marketingový. Neskôr, keď sme po 
veľmi dlhej pauze naskočili do režimu 

otvárania divadiel, zvolila som si len 
túto umeleckú kariéru, popri ktorej 
nemáte čas na iné práce. S RND sme 
celé leto precestovali naozaj veľa re-
giónov, venujem sa aj audio-vizuálnej 
tvorbe, dabingu a  pôsobím aj v SND, 
takže práce bolo neúrekom. A uvidí-
me, čo život prinesie, som otvorená 
všetkým novým možnostiam. 

S nástupom jesene sa rozbehla 
teda aj divadelná sezóna. Čo vás 
čaká, ak sa sezóna nepreruší?
Verím, že ďalšia sezóna nebude až tak 
veľmi ohrozená, aj keď mám veľké 
obavy, že sa tomu nevyhneme. Táto 
nemilá covidová doba prináša ob-
medzenia kultúrnych podujatí, ktoré 
nás ovplyvňujú do veľkej miery. Ak by 
neboli zákazy a opatrenia, verím, že 
s RND aj SND budeme hrávať, najviac 
ako sa len dá. Ja divadlo milujem a ve-
rím a dúfam, že aj diváci potrebujú 
stále žiť kultúrnym duchom. 

Hovorí sa, že jeseň je najkrajšie ob-
dobie. Je to tak aj u vás? 
Každé ročné obdobie má pre mňa 
svoje čaro. Milujem babie leto, ktoré 
predchádza farebnú jeseň a myslím 
si, že pre viacerých sú tieto dni veľmi 
vyhovujúce. 

Okrem divadla sa umelecky venuje-
te aj písaniu vlastnej poézie a ma-
ľovaniu obrazov. Kde čerpáte inšpi-
ráciu?
Samotný život je veľkou inšpiráciou 
(smiech). Väčšinou píšem a maľu-
jem, keď mám voľné dni a vždy je to 
intuitívne. Snažím sa do svojich bás-
ní a obrazov vniesť emócie a pocity, 
ktoré v danej chvíli prežívam. Mám 
v pláne zdokonaľovať sa v týchto mo-
jich koníčkoch a aj venovať sa klaví-
ru aktívne. 

Vráťme sa ešte do rodnej Žiliny... 
Ktoré miesta tu najradšej navšte-
vujete?
Mojím rodným útočiskom sú miesta 
Hájik a Trnové, v ktorých som vyras-
tala. Väčšinou prídem iba na pár dní 
a nemám veľa času na výlety, ale ak 
áno, radi spoznávame nové krásy Ži-
linského kraja. 

Keď sa zastavíte v OC MIRAGE, 
návštevu ktorého obchodu určite 
nevynecháte? 
V OC MIRAGE som síce už naozaj 
dlho nebola, ale vždy som sa zastavila 
v kníhkupectve MARTINUS a pri ka-
viarni, ktorá má morské akvárium so 
žralokmi. 
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Sledujte náš facebookový 
profil @ocmirage 
a dozviete sa viac 

o súťaži, ktorá začína 
už čoskoro.

SÚŤAŽTE 
O HODNOTNÉ 

CENY!





SSE OPRAVÁR

PRÍCHOD
OPRAVÁRA 
DO 2 HODÍN

Asistenčná služba pre nečakané poruchy a havárie 
v domácnosti už od 1 € mesačne.

Uzatvorte zmluvu z pohodlia svojho domova na 
sse.sk/sseopravar 

SSE 21-020-02 Inz Opravar 190x260-Q4-Mirage.indd   1SSE 21-020-02 Inz Opravar 190x260-Q4-Mirage.indd   1 14.09.21   15:0414.09.21   15:04
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

108. diel

PRÁZDNINY SA DEFINITÍVNE  
SKONČILI A NAŠIM KAMARÁTOM 
Z OC MIRAGE VŔTA V HLAVE, ČO 
ICH ČAKÁ A NEMINIE. ŠKOLSKÝ ROK 
JE UŽ V PLNOM PRÚDE. PODAKTO-
RÍ SA Z TOHO TEŠIA, NIEKTORÍ 
MENEJ. AKÉ SÚ OČAKÁVANIA NAŠICH 
KAMOŠOV?
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Najbližšie nás čakajú jesenné 
prázdniny. Deti si trochu od-
dýchnu od svojich povinností, 

ale rodičom pribudne vráska na čele 
– čo s deťmi, ak si nemôžu zobrať dovo-
lenku. Prázdniny začínajú 27. októbra, 
takže počas tých troch dní, sme pre vás 
našli riešenie. Ak to protipandemické 
opatrenia, ktoré stále sledujeme a prís-

ne dodržiavame, dovolia, budeme mať 
otvorené. Pre vaše deti zabezpečíme 
program a dni plné zábavy. 

Deti sa do školy vrátia až 2. novem-
bra. V pondelok 1. novembra je však 
štátny sviatok, kedy si pauzu dopraje 
aj OC MIRAGE a my spolu s ním. 

Dúfame, že situácia nám naďalej 
dovolí ponechať naše brány otvorené. 

Detský svet prevádzkujeme na zákla-
de pravidiel schváleného covidauto-
matu. Podmienky sa menia z týždňa 
na týždeň, preto pokyny pravidelne 
zverejňujeme aj priamo na prevádzke. 
Pre viac informácií nás môžete vždy aj 
priamo kontaktovať. 

TEŠÍME SA NA VÁS.  
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JESEŇ PLNÁ ZÁBAVY
Vitajte v Detskom svete, kde sa brány nezatvárajú ani počas prázdnin. 

Na základe aktuálnych opatrení sme zatvorení! 
Otvorení budeme opäť, keď bude náš okres v oranžovej farbe.
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MENU

SÝRSKE ZEMIAKY    

POSTUP:
Zemiaky očistíme a pokrájame na malé kúsky. Do hrnca 
dáme rozohriať 1 l oleja. Do horúceho oleja vložíme na-
krájané zemiaky a vyprážame dozlatista. Zemiaky vybe-
rieme a necháme odkvapkať, posolíme. Pomelieme cibuľu 
a primiešame ju k mäsu, ochutíme arabským korením, 
mletým čiernym korením, všetko premiešame a restuje-
me na masle. Pridáme zemiaky, premiešame a necháme 
ešte 10  minút pomaly dusiť. Zmes naložíme na tanier 
a ozdobíme petržlenovou vňaťou.

INGREDIENCIE:
Zemiaky (cca 8 ks), cibuľa (3 ks), mleté hovädzie mäso (300 g), 
maslo (2 PL), olej na vyprážanie (1 l), petržlenová vňať, soľ, 
čierne mleté korenie, mix arabské mleté korenie.  

Predajňu 
COIN&BRANDS

nájdete na 2. podlaží
v OC MIRAGE



V prostredí prekrásnej prírody stojí hradná 
zrúcanina a pod ňou rozľahlá obec. Lietavu 
síce preslávil hrad, ale prechádzka po obci je 
tiež neopakovateľný zážitok.     

Obklopujú ho kopce Strážovských vrchov 
a  ponúka množstvo krásnych a pohodlných 
cyklotrás. Taký je Prečín so svojou jedinečnou 
prírodou. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Názov obce je odvodený od mena slovan-
skej bohyne mladosti a jari „Lyty – Lietavy – Lady“, 
na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších 

zrúcanín hradu drevená svätyňa. História osídlenia katastra 
obce siaha do strednej doby bronzovej (1500 – 700 pred n. l.). 
Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1318. Kataster 
obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

Pamiatka: Kto by nepoznal Lietavský hrad? Je to ná-
rodná kultúrna pamiatka a jeden z najrozsiahlejších hra-
dov na Slovensku. Postavil ho v 13. storočí pravdepodobne 
niekto z rodu Balašovcov. Začiatkom 14. stor. zabral hrad 
Matúš Čák, ale po jeho smrti sa vrátil Balašovcom. Neskôr 
patril aj Jurajovi Turzovi. Zánik hradu je datovaný okolo 
roku 1760, kedy sa už spomína ako stavba v rozklade. 

Atrakcia: Kamenné dvojkreslo sa nachádza kúsok od 
hlavnej cesty v Majeri. Jeho pôvod je doteraz neznámy 
– vraj je dielom talianskych kamenárov, ktorí si jeho tesa-
ním zrejme krátili voľné chvíle počas lámania kameňa na 
stavbu mosta v Budatíne v 18. storočí. Alebo je to kultový 
objekt, ktorý súvisí so starovekým kultom Slnka a jeho vek 
môže presahovať úctyhodných 4 tisíc rokov.

Turistika: Výstup na hrad nie je veľmi náročný. Odpo-
rúčame však pokračovať po modrej značke cez Podhorie až 
na Súľovské skaly. Opačnou stranou vedie zelená značka až 
do Bánovej – mestskej časti Žiliny. 

Doprava: Zo Žiliny sa do obce jednoducho dostanete zo 
stanice SAD pravidelnými autobusovými spojmi. 

 

História: Na území obce sa našli sídliskové nále-
zy halštatskej a púchovskej kultúry, z doby atén-
skej a rímskej, slovanské z doby veľkomoravskej 

z 10. – 12. storočia. Obec sa spomína v roku 1385. Patrila 
rodine Prečínskovcov a Podmanickovcov neskôr panstvu 
Považská Bystrica. Nad dedinou sa týčil drevený hrad, 
ktorý dal meno nielen vrchu, ale i celej obci. V súčasnosti 
patrí k obci i miestna časť Zemianska Závada.

Pamiatka: V obci je rímsko-katolícky Kostol Narodenia 
Panny Márie, pôvodne gotický, koncom 16. storočia a začiat-
kom 17. storočia renesančne upravený, v rokoch 1737 – 1798 
barokovo prestavaný, v 19. storočí prístavba predsiene, baro-
ková kaplnka z roku 1758, upravená koncom 18. storočia.  

Atrakcia: V chotári obce sa nachádzajú kvapľové jaskyne 
i niekoľko tzv. skalných miest. V roku 1994 bola vyhlásená 
ako prírodná pamiatka Prečínska skalka, ktorá slúži na 
ochranu morfologicky hodnotného súboru skalných útvarov 
vyvetrávajúcich do tvaru skalných veží, bášt, stĺpov, výklen-
kov. V miestnej časti Zemianska Závada sa nachádzajú skal-
né útvary s malými jaskyňami, prístupné z cyklistickej trasy.

Turistika: Obec leží v prekrásnom prostredí Strážov-
ských vrchov. Vďaka prírodným atrakciám patrí táto obec 
medzi turistické a cyklistické raje. Pekný výstup naprí-
klad zažijete smerom na Čiernu horu. 

Doprava: Zo Žiliny do Považskej Bystrice sa dostanete po-
hodlne vlakom alebo autobusom. Odtiaľ už vedie iba autobu-
sová linka priamo do obce alebo smerom do okolitých obcí.  
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Predstavujeme obec: Lietava Predstavujeme obec: Prečín
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Počas upršaného počasia vás nič neťahá von. A to 
vám vyhovuje. Presne viete, čo budete doma robiť. 
Navštívili ste predajňu Planeoelektro, kde ste si 
zadovážili pár hier a teraz máte konečne  príleži-
tosť a čas vyskúšať ich. Len smelo do toho, občas 
treba vypnúť a zahrať si.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Vašu domácnosť si zariaďujete vždy podľa ročného 
obdobia. A jeseň vám a vášmu vkusu vyhovuje asi 
najviac. Jesenné decentné farby budú krášliť váš 
domov aj tento rok. V predajni COIN&BRANDS 
nájdete bytové doplnky značky COINCASA. 

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Skončilo leto a vás čaká výmena šatníka. Ľah-
ké vzdušné materiály a žiarivé farby zatláčate do  
úzadia a dávate priechod novým trendom. V móde 
sa vyznáte a sledujete všetky najnovšie kolekcie. 
V predajni Gate si počas jesene prídete na svoje.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zaujímate sa síce o módne trendy, ale dávate skôr 
prednosť  udržateľnej móde. Je to pre vás  poho-
dlnejšie. Radšej investujete do kvalitného značko-
vého oblečenia, ktoré vyzerá príjemne a moderne. 
Vyskúšajte značky Desigual, Mustang, Wrangler 
a Lee.  

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Zmeškali ste leto a s ním spojené cestovanie. Po-
vinnosti vás zdržali doma a vy ste chceli  objavovať  
exotiku. Doprajte si ju teda aspoň na jedálnom líst-
ku v príjemnom prostredí. A kedykoľvek. V reštau-
rácii Habibi sa čo najviac priblížite k orientu.   

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Jeseň vás zastihla v zlej zdravotnej kondícii. 
Prechladnutie si vás našlo v zlom čase. Máte 
pred sebou veľa povinností, ktoré neznesú od-
klad. V boji proti bacilom a vírusom vám najlep-
šie poradia v Lekárni Schneider na -3. podlaží 
OC MIRAGE.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Pre vás je začiatok jesene novým 
životným impulzom. Povedali ste 
si, že sa s novým školským rokom 
začnete vzdelávať aj vy. Vedeli 
ste, že v kníhkupectve Martinus 
majú do polovice októbra zľavy na 
učebnice a slovníky?

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Počas jesene nás možno čaká aj babie leto, ale 
vy sa riadite heslom: Šťastie praje pripraveným.  
Preto vaše kroky budú už teraz s istotou mieriť 
do predajne Bepon, kde sa zásobíte teplými po-
nožkami a pančuchami – skvelými doplnkami 
pre sychravú jeseň.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Pukance a dobrý film. To je vidina vášho doko-
nalého večera. Nemusíte však sedieť len doma. 
V kine Ster Century Cinemas je vždy z čoho vybe-
rať. Zavolajte priateľov na skvelý film, pri ktorom 
sa určite zabavíte. Stačí si pozrieť skvelú filmovú 
ponuku a vybrať.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

S ročnými obdobiami meníte často nielen štýl ob-
liekania, ale napríklad aj strih vlasov. V tomto vás 
mnohí považujú za módnu ikonu. Nechajte sa aj 
tento rok zlákať novými vlasovými  trendmi. Nový 
look vám vyčarujú odborníci v salóne Evelyn Style.  

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Na konci októbra vás čaká skve-
lá párty. Halloween beriete ako 
skvelú príležitosť na zábavu  
s  priateľmi a na vytrhnutie sa 
z  každodennej rutiny. Preto sa 
tešíte na každú podobnú príleži-
tosť.  Najlepšie vybavenie na pár-
ty nájdete v predajni vo Flying 
Tiger Copenhagen.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Chýba vám leto. Slnko a more ste si nestihli ani po-
riadne užiť. S príchodom jesene sa ale musíte zmie-
riť. Privolať leto späť však môžete vďaka predajni 
L´Occitane. Tam nájdete napríklad príjemné pro-
vensálske vône, ktoré vás prenesú aspoň pocitovo do 
Francúzska.
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Nájdite 10 ROZDIELOV na obrázkoch

KRÍŽOVKA
Správne znenie tajničky pošlite na  adresu pr@targetagency.sk alebo odovzdajte pri informačnom 
pulte na 1. podlaží v OC MIRAGE. V budúcom čísle uverejníme mená výhercov, ktorých odmeníme. 
Výhercovia tajničky z  minulého čísla získavajú knihu MIRAGE, ktorú si môžu vyzdvihnúť pri 
informačnom pulte na 1. podlaží v obchodnom centre. 

Správne znenie minulej tajničky: „September je májom jesene.“
Výhercovia: Terézia Kiššová, Michal Prievalský, Iveta Mikolášová. Výhercom srdečne blahoželáme!
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nehovorí    
pravdu

oválna    
krivka

úder            
v boxe

učiteľ    
matematiky

kód     
Islandu

ochutná- 
vači

ktosi,        
po česky

tŕnitý    
strom

znížený  
tón „e“

kríženec   
kobyly 
a osla

obyvateľ   
obce SásaMeno Meno a iné     

(skr.)

značka     
peny         

do kúpeľa

Pomôcky: 
Ate,
sot,

trap.

metropola    
Bolívie

EČV   
 Malaciek

vzťahujúce   
sa na psa

terbium 
(zn.)

príslušník

planetka

klus (hovor.)

ostro    
páchol

spevohra

jemný   
tenký 
útvar

slovenská    
banka

prijímal   
tekutinu

predložka

malá os

stúpenci    
eserov

papuľa

lesný vták

Meno

zväzok    
slamy

športový   
kód     

Jordánska

OKTÓBER 2021      |      21

Pozrite si OC MIRAGE z výšky a nájdite rozdiely. 








