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VESELÉ VIANOCE 
S COIN&BRANDS

Ani sme sa nenazdali a už sú tu opäť Vianoce. V predajni COIN&Brands vás už pri 
vstupe zasiahne tá správna vianočná atmosféra. Radosť vám určite spraví veľký výber 
sortimentu vysokej kvality, vďaka ktorému už nebudete musieť váhať, čo poteší vašich 
blízkych. Okrem toho tu nájdete aj všetko pre dotvorenie domácej vianočnej pohody. 
Vstúpte do čarovného sveta v COIN&Brands a spravte sebe a svojim blízkym naozaj 
šťastné a veselé Vianoce. 
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Prinášame vám skvelý vianočný rozhovor s Janou Webe-
rovou, ktorá je v tvorivých kruhoch známa aj ako Ďob-

ka. Háčkuje totiž prekrásne biele vianočné ozdoby, najmä 
teda zvončeky. Viac o jej tvorbe a čo by odporúčala ako dar-
ček pod stromček, sa dozvite v rozhovore pre OC MIRAGE. 
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

U ž nám po domovoch opäť rozvoniavajú medov-
níky a cinkajú zvončeky. Vianočná atmosféra je 
nezameniteľná, cítiť z nej pohodu a také by mali 

byť Vianoce. V OC MIRAGE sa  snažíme  ich atmosféru 
preniesť aj pod našu strechu, aby ste sa u nás cítili čo naj-
lepšie. Preto vám tento rok  spríjemnime Vianoce aj skve-
lou súťažou. Za každý nákup nad 10 € máte šancu vyhrať 
rôzne ceny až za 500 000 €. Viac informácií o súťaži sa 
dozviete, keď si prelistujete náš časopis. Ak stále váhate 
nad tým, čím obdarujete svojich blízkych, môžete sa inšpi-
rovať  v našich prevádzkach, na našich sociálnych sieťach 
i na stránkach tohto časopisu. Fantázii sa medze nekladú 
a veríme, že každý darček, darovaný z lásky, isto poteší. 

Za celý tím OC MIRAGE Vám chcem zaželať príjemné 
chvíle pohody a bezstarostné Vianoce.

 
 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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Novodobý koncept reštaurácie 
s modernou gastronómiou, 
ktorá sa venuje okrem A LÁ 

CARTE aj netradičným špecialitám 
šéfkuchára, ktoré sú pripravené vý-
lučne z čerstvých surovín. 

Máte chuť na niečo netradičné? 
Grilovaná chobotnica na hráško-
vom kréme so šafranovým gnocchi, 
500g teľací Tomahawk steak na roz-
maríne s údenými americkými ze-

miakmi, grilovaný losos s jemným 
batatovým pyré, hovädzie carpac-
cio s pestom z čiernych olív a par-
mezánom, domáci hovädzí burger 
s cheddarom, Lagaro dressingom 
a americkými zemiakmi. 

Začnite svoj deň skvelými raňajka-
mi, zdravými fresh nápojmi a kvalit-
nou kávou. Užite si príjemné prostre-
die reštaurácie aj v rámci obedového 
menu. Očarujúcu atmosféru s jedi-

nečným výhľadom si môžete užívať na 
našej terase, kde vám ku kvalitným 
vínam či miešaným drinkom ponúk-
neme SHISHU rôznych príchutí. 

Súčasťou nášho konceptu je vy-
hovieť akýmkoľvek vašim požiadav-
kám, či už v podobe jedla, alebo aj 
v rámci spoločenských udalostí ako 
je organizovanie zaujímavých ví-
kendových hudobných a spoločen-
ských večerov. 

 LUXUS NA TANIERI
Nová reštaurácia s lahodnou ponukou – to je Lagaro, ktoré v novembri 

otvorilo svoju prevádzku priamo v OC MIRAGE. Máte chuť na niečo  
netradičné? Vstúpte a ochutnajte!
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„Mne sa páči, 
keď sú Vianoce 

biele.“

Všade samé zvončeky – tak to vyzerá už dlho 
pred Vianocami u Jany Weberovej, ktorá je v tvo-
rivých kruhoch známa aj ako Ďobka. Háčkuje to-
tiž prekrásne biele vianočné ozdoby, najmä teda 
zvončeky. Hoci sa tejto práci nevenuje až tak 
dlho, jej výrobky si našli svojich obdivovateľov. 
Ako sa tvorí taká vianočná ozdoba, ako ešte vy-
užíva svoje šikovné ruky a čo by odporúčala ako 
darček pod stromček? To nám prezradila v roz-
hovore pre OC MIRAGE. 

Jana 
Weberová   
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Kedy u vás začína vianočná atmo-
sféra?
Vianočná atmosféra musí začať pod-
statne skôr – tak koncom októbra. 
Keby som začala robiť až v decem-
bri, určite by som nestihla zvonče-
ky do Vianoc vyrobiť. Práca s via-
nočnými háčkovanými ozdobami 
je dosť náročná. Rozhodne to nie je 
len „uháčkujem a hotovo“. Okolo fi-
nálneho produktu je ešte veľa ďalšej 
práce a môžem povedať, že to háčko-
vanie je z celého procesu asi najľah-
šie. Detailné práce trvajú pomer-
ne dlho a  niekedy sa musia robiť aj 
viackrát. Napríklad pri zvončekoch 
najprv uháčkujem vzor, natiahnem 
ich na formu a potom ešte naškro-
bím, resp.  vystužím. Nie vždy sa to 
podarí na prvý raz na požadovaný 
tvar a pevnosť. Ak sa mi to napriek 
viacerým pokusom nepodarí k mo-
jej spokojnosti, celý proces začnem 
odznova. Práca je to však veľmi zau-

jímavá a vždy mám veľkú radosť, keď 
vidím finálny produkt. A myslím, že 
urobí radosť aj tomu, komu ho daru-
jete. A možno, keď uvidí zvonček na 
stromčeku, aj si na vás spomenie. 

Aké vianočné dekorácie zvyknete 
háčkovať? 
Najviac sa venujem zvoncom, či už ma-
lým alebo veľkým. Okrem toho robím 
hviezdičky, vločky a aj ozdobné špirály 
s korálkou na konci. Skúšam viaceré 
vzory. Motiváciu hľadám napríklad aj 
cez youtube. Ale mám aj vlastné vzory, 
ktorých postup si už musím zapisovať 
do zošita, aby som nezabudla. Anjela, 
priznám sa, som ešte neskúšala. Mož-
no budúci rok, však človek sa musí stá-
le zdokonaľovať. 

Koľko zvončekov teda vyrobíte za 
jeden rok? A vedeli by ste povedať, 
koľko ste ich vyrobili dohromady?
Nakoľko výrobe zvončekov sa ve-

nujem iba pred vianočnou sezónou, 
ich počet bol v minulom roku okolo 
80 kusov. V tomto aktuálnom obdo-
bí zatiaľ 46 kusov. Do tohtoročných 
Vianoc predpokladám ešte asi 50 
kusov. Spolu by ich mohlo byť tak 
približne 220 kusov všetkých do-
hromady.

Podľa vás chcú dnes ľudia skôr 
tradičnejšie alebo modernejšie 
dekorácie na svoj stromček?
Priznám sa, skúšala som z rôznych 
ruských tvorivých stránok robiť te-
raz moderné dekorácie vyrobené 
z  dekoračnej penovej gumy – Foa-
miran, ktorá sa lepí pomocou tav-
nej pištole. Je to teraz trend, videla 
som ich na viacerých stránkach. Ale 
sú teraz populárne a veľmi pekné aj 
ozdoby vyrezávané z dreva. Niekomu 
sa páčia takéto ozdoby, niekomu tie 
tradičné, ale mne sa páči, keď sú Via-
noce biele. Každý rok trendy určujú 
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aj aká farba letí a tento rok to tuším 
je aj tá biela. 

Čím vás uchvátilo práve háčko-
vanie? 
S háčkovaním som sa prvýkrát stretla 
ešte na základnej škole na pracovnom 
vyučovaní. Potom oveľa neskôr, keď 
som mala malé deti, som viac plietla. 
Potom prišla doba, keď už deti nepo-
trebovali doma robené veci, tak som 
sa zasa viac venovala šitiu. K háčko-
vaniu spätne som sa dopracovala asi 
pred troma rokmi. Prišla s tým za 
mnou mladšia dcéra, či by som ne-
vyskúšala uháčkovať zvonček. Zo za-
čiatku to bol pokus-omyl. Háčkovanie 
je najmä o trpezlivosti, lebo nie vždy 
sa vám všetko podarí na prvý pokus 
a k vašej spokojnosti. Šitie je v tomto 
jednoduchšie, rýchlejšie, háčkovanie 
je viac náročné na čas. Ale teraz, keď 
vidím, že sa ľuďom moja práca páči, 
mám z toho veľkú radosť.

Okrem vianočných dekorácií máte 
v ponuke aj niečo iné? 
Z háčkovaných vecí sú to napríklad  
eko odličovacie „tampóny“, uháčku-
jem aj tašku, či podložky pod šálky. 
Počas roka sa však viac venujem ši-
tiu rôznych ruksakov a tašiek, ale 
mám v ponuke napríklad aj rúška. 
K nápadu šiť tašky a ruksaky ma pri-
viedla zasa druhá dcéra. Tiež to bol 
pokus-omyl. Začala som s bavlnou 
a postupne som sa prepracovala cez 
ekokožu, brúsenú kožu, ľan, režné 
plátno, softshell až ku korku. Staršia 
dcéra robí bytovú dizajnérku, tak mi 
radila aj s rôznymi farebnými a ma-
teriálovými kombináciami. Vždy 
vyrobím len jeden kus. A samozrej-
me, viem ušiť aj podľa požiadaviek 
zákazníka.

Čo by ste odporúčali zákazníkom 
OC  MIRAGE ako dobrý tip na  
darček? 

Priznám sa, ja som knihomoľ. Ta-
kže u mňa jednoznačne je dobrý 
tip na darček kniha. Chodím rada 
a často do Martinusu, kde majú 
veľmi veľký výber. Kým som sa ešte 
nevenovala naplno týmto ručným 
prácam, veľmi veľa som po veče-
roch čítala. Teraz je už toho času 
menej. 

Ako sa človek dostane k vašim vý-
robkom? 
Môžu si ma vyhľadať napríklad cez 
rôzne kreatívne skupiny, v ktorých 
uverejňujem svoju ponuku. Alebo 
prostredníctvom FB stránky Dobka 
bags and backpacks. Ďobka je moja 
prezývka, pod ktorou ma môžete 
nájsť aj v stánku na rôznych, najmä 
letných, trhoch a predajných ak-
ciách. K objednávkam zvyknem aj 
vždy niečo malé pribaliť. Napríklad 
háčkované srdiečko, ktoré dúfam, že 
dotyčného poteší. 
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PUZZLE
STIERACIA MÁNIA

NAKÚP NAD 10 €
A VYHRAJ SUPER CENY
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Zavítajte do OC MIRAGE na vianočné nákupy a zís-
kajte niečo navyše. Už od 1. decembra máte šancu 
vyhrať hodnotné ceny vo výške až 500 000 €. Stačí, 

ak nakúpite aspoň za 10 € v označenej predajni a zapojíte 

sa do súťaže na stránke www.rondogo.sk. Vyskladajte si 
zo stieracích kupónov jedinečné puzzle, s ktorým budete 
mať vyššiu šancu na výhru. 

Držíme palce a prajeme veľa šťastia!

Spestrite si Vianoce s jedinečnou súťažou o skvelé ceny, o akých sa vám 
ani nesnívalo. Začíname už 1. decembra.

SÚŤAŽTE 
S OC MIRAGE!

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!
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Ďakujeme, že môžeme byť 
dodávateľom Vašej energie

Nech Vám počas Vianoc dodávajú 
energiu Vaši najbližší
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

110. diel

NOVEMBER SA NIESOL V DUCHU 
VEĽKÝCH PRÍPRAV A OSLÁV. NAŠI 
KAMARÁTI VYZDOBILI CELÝ  
OC MIRAGE A POPRITOM UŽ STIHLI 
NAKÚPIŤ VŠETKY POTREBNÉ DARČE-
KY PRE SVOJICH BLÍZKYCH VOPRED. 
OKREM TOHO ICH ČAKÁ JEDNA 
ŠPECIÁLNA GRATULÁCIA...
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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Zamestnanci a animátori 

Detského sveta v OC MIRAGE 

vám želajú 

krásne a veselé 

Vianoce, 

plné radosti a detského smiechu

a št́astný nový rok 

2022!
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ŠALÁT S JAHŇACÍM JAZYKOM   

POSTUP:
Jahňací jazyk umyjeme a varíme s prekrojeným citrónom a ly-
žicou hladkej múky do mäkka. Po uvarení ho dáme pod stude-
nú vodu a stiahneme vrchnú časť kože, aby mám zostalo čisté 
mäso, ktoré nakrájame na plátky. Petržlenovú vňať, cibuľku 
a paradajku nakrájame a zľahka premiešame. Tarator omáč-
ku vymiešame z jogurtu, tahini pasty a rozpučeného cesnaku, 
podľa chuti osolíme. Naservírujeme na tanier šalát, na vrch 
naukladáme jazyk a spolu s tarator omáčkou podávame.

INGREDIENCIE:
Jahňací jazyk (2 ks), citrón (1 ks), hladká múka (1 PL), petržle-
nová vňať (200 g), cibuľa (50 g), paradajka (100 g), arabské 
korenie (sumak). Tarator omáčka: Biely jogurt (50 g), Tahini 
(sezamová pasta, 80 g), cesnak (3 strúčiky), soľ. 

Predajňu 
COIN&BRANDS

nájdete na 2. podlaží 
v OC MIRAGE



Možno v tieni inej lietavskej obce, ale za to 
krásna svojím spôsobom. Taká je obec všetký-
mi smermi obklopená krásnou prírodou – Lie-
tavská Svinná-Babkov.   

Táto malá a pomerne nenápadná obec v sebe 
skrýva kus histórie, ale aj veľa tajomstiev. 
Vyberte sa za záhadou starobylého hradiska 
v Sádočnom. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Obec vznikla spojením niekoľkých častí. 
Lietavská Svinná je prvýkrát spomínaná v roku 
1393 – jej vznik a existencia je silne spätá s Lietav-

ským hradom, kde obec vtedy ako panský statok, rovnako 
ako Lietava, zabezpečovala jeho prevádzku a hospodársky 
chod. Kňazova Lehota sa spomína od roku 1393, s  Lie-
tavskou Svinnou sa administratívne spojila v roku 1907. 
V tom istom roku sa spomína aj Babkov, ktorý sa s Lietav-
skou Svinnou spojil v roku 1981. 

Pamiatka: Najvýznamnejšou historickou pamiatkou 
v obci je murovaná zvonica z roku 1606, v ktorej, podľa 
legendy, visí zvon pochádzajúci z Lietavského hradu s ro-
dovým erbom Turzovcov. V centre obce oproti zvonici stojí 
moderný Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Atrakcia: Kto by nepoznal obľúbenú hojdačku? Na 
vrchu Skalka nad obcou umiestnili dobrovoľníci adrenalí-
novú hojdačku, ktorá poskytovala jedinečný zážitok – bola 
vo výške okolo 30 m. Pre viaceré problémy ju však museli 
zvesiť. Teraz sa tu však pri krásnom jazere nachádza ďalšia, 
ktorú stojí za to vyskúšať. Budete totiž letieť ponad jazero. 

Turistika: Najvyhľadávanejší turistický cieľ v okolí je, sa-
mozrejme, Lietavský hrad. Alebo sa môžete vybrať na opač-
ný smer po zelenej na rajecké Skalky. Ale môžete sa vydať aj 
na kratšiu prechádzku práve k spomínanému jazeru. 

Doprava: Do obce sa dostanete veľmi jednoducho – au-
tobusom SAD zo Žiliny.  

História: Obec sa spomína v roku 1339, no je zná-
me už skoršie osídlenie rodom Sádecký. Bolo 
to v roku 1268. V tom roku prvýkrát vstúpili na 

územie dnešnej obce Sádočné zakladatelia rodu Sádecký. 
Boli to kňaz a rytier kráľa Belu IV. Sadoč so svojím bratom 
Blažejom. Bolo to v čase, keď sa urovnával spor medzi do-
manižským farárom Godeslavom a Blažejom, ktorý zabil 
jeho brata Vinceslava v Dúlove. 

Pamiatka: Môžeme spomenúť kaplnku uprostred obce. 
Zaujímavý je ale rodný dom spisovateľa a pedagóga Gej-
zu Sádeckého, na ktorom možno vidieť umelecké sgrafito 
podľa M. Benku Čičmianka. V dome je aj 260 nástenných 
malieb erbov slovenských miest a obcí.

Atrakcia: Ako atrakciu môžeme uviesť národnú kul-
túrnu pamiatku vyhlásenú v roku 1968. Výšinné hradisko 
ľudu púchovskej kultúry z laténu sa nachádza medzi obcami 
Sádočné a Domaniža. Nikto presne nevie, kde pôvodne hra-
disko stálo. Možno na okraji chotára dnešnej obce na území 
zvanom Močiar. Nálezy sa však našli aj na inom konci chotá-
ra na rozhraní s domanižským chotárom v mieste Jelchová. 

Turistika: Vedie tadiaľto aj modroznačená cyklotrasa 
v smeroch Čelkova Lehota a Domaniža. Celá dolina je po-
pretkávaná krásnymi chodníkmi. 

Doprava: Do Považskej Bystrice sa zo Žiliny dostanete 
autobusom aj vlakom. Z tohto mesta pravidelne premáva-
jú autobusy cez obec až do susednej Čelkovej Lehoty. 
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Predstavujeme obec: 
Lietavská Svinná-Babkov

Predstavujeme obec: 
Sádočné
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Svet sa vám zdá zrazu nevýrazný, možno ste aj tro-
chu smutní. Nie div, také občas Vianoce bývajú. 
Napriek tomu sa vám podarí smutnej nálade odo-
lať a nájsť silu na pravú vianočnú atmosféru, ktorú 
si doma umocníte krásnymi vôňami z L'occitane.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Tento mesiac je v znamení pohody a úspechov. 
Spôsobí to viacero náhod, ktoré sa vám počas 
nasledujúcich dní udejú. Nepremeškajte príle-
žitosť a počúvajte svoju intuíciu. Zväčša sa ne-
mýli. A  úspech treba osláviť dobrým koláčikom 
v cukrárni Monarch. 

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Čaká vás mesiac milých prekvapení a zážitkov. Po 
vypätých dňoch si začnete vážiť viac stereotyp. Do-
máca pohoda je to najlepšie, preto si ju treba aj po-
riadne skvalitniť. A kedy inokedy, keď nie na Via-
noce – v predajni Flying Tiger nájdete všetko pre 
vašu domácnosť.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pociťujete celkovú apatiu. Nepodliehajte jej 
a urobte všetko, aby ste ju prekonali. V opačnom 
prípade by ste jej podľahli a spôsobili si značné 
komplikácie. Na zvládnutie starostí potrebujete aj 
dávku vitamínov z lekárne Schneider.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Váš citový život bude plný prekvapení. Ak nie ste 
zadaní, máte veľkú šancu stretnúť sa s tým pravým 
náprotivkom. Nebojte sa opätovať prípadnú ná-
klonnosť. Alebo sa prejavte ako prví. Kvetinárstvo 
Flamengo má širokú ponuku kvetov, ktorými vy-
jadríte, čo cítite.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Počas decembra sa vaše nálady budú striedať. 
Pokojný začiatok mesiaca vystrieda melanchó-
lia, neskôr predvianočný zhon. Nemusíte sa však 
stresovať. OC MIRAGE je na vianočné nákupy 
ako stvorený. Všetky darčeky, výzdobu a jedlo zo-
ženiete pod jednou strechou. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Vďaka vášmu nadhľadu sa tento 
mesiac môžu vyriešiť niektoré 
konflikty bez akýchkoľvek emó-
cií či zlých nálad a to zo strany 
vašej aj vašich oponentov. Ak 
vám zostal v okolí nejaký ne-
prajník, určite ho odzbrojíte dar-
čekom z predajne Delikateso. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Počas Vianoc nie je vhodný čas na riešenie dlho-
trvajúcich nezhôd. Načatý konflikt sa len prehĺbi. 
Choďte radšej na výlet, oddýchnite si a pracov-
né problémy nechajte v práci. Vďaka oblečeniu 
z predajne 4F vám aj v zime bude na horách prí-
jemne.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Tento mesiac vás čakajú zmeny, s ktorými ste ne-
počítali. Znervózni vás to, ale nakoniec to oddych 
počas Vianoc napraví. Najlepšie sa budete cítiť 
v kruhu svojich najbližších. Preto si treba práve 
doma vytvoriť krásne prostredie aj vďaka dekorá-
ciám, ktoré nájdete v predajni Pepco. 

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Stane sa niečo nečakané, prekvapujúce. Pravde-
podobne práve v zamestnaní. Zužitkujte všetko vo 
svoj prospech a buďte odhodlanejší a dôslednej-
ší, ako zvyčajne bývate. Ako odmenu si doprajte 
niečo pekné pod stromček zo značkovej predajne  
COIN & Brands.

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Nepríjemnosti akoby nemali 
konca-kraja. Zakaždým si po-
viete, že už nemôže byť horšie 
a vzápätí sa presvedčíte, že môže. 
Vyhnite sa konfliktom a pred-
vianočnému zhonu a doprajte si 
chvíľku pokoja pri dobrom jedle 
v novej reštaurácii Lagaro.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Tieto Vianoce budú pre vás doslova šťastné dni. 
Do čoho sa pustíte, to sa vám aj podarí. Aj dar-
čeky pre svoje deti nájdete hravo vďaka predaj-
niam v OC MIRAGE – hračky z Alltoys, oblečenie 
z Reserved a knihy z Martinusu a Vianoce máte 
vybavené.
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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: „...chodil spávať so sliepkami.“
Výhercovia: Andrea Štefková, Monika Dujčíková. Výhercom srdečne blahoželáme!
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:

úderom   
vrátil

uhládzala    
vlasy

obyvateľ    
Írska

krycia    
vodová   

farba

vzťahujúci 
sa na ovce perforovať mužský  

hlas
Bolekov  
priateľináč cín       

(zn.)

1.

2.

snáď

usekla

Pomôcky: 
Aza,       

gnu, ša.

grgala

jazyková    
skupina 
v Číne

farba         
v kartách

prišíval

EČV      
Bratislavy

staroarm.   
mesto

strednica

byvolovec

lososovitá    
ryba
set, 

po česky

prelievalo

povraz     
so slučkou

ruténium    
(zn.)

zohli

otroci
(kniž.)

prací
prášok

predložka

seržanti

poľná    
burina okúzli zaklokotal
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Zaspomínajte si s OC MIRAGE na jeho oslavu narodenín.








