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NAVŠTÍVTE NÁS V COIN&BRANDS 

AJ V NOVOM ROKU
Prajeme vám šťastný nový rok 2022. Budeme radi, ak u nás strávite pár chvíľ a doprajete 
si pre seba a svojich blízkych niečo naozaj kvalitné. U nás máte na výber širokú ponuku 
nádherných módnych kúskov a kozmetických doplnkov rôznych značiek. A vždy tu 
nájdete aj niečo navyše – dekorácie pre vašu záhradu, dom či byt. Príďte k nám a určite 
si vyberiete. Všetko dokonca v klasických zľavách až do výšky 70 %.  
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Prinášame vám skvelý rozhovor s Michalom Keleme-
nom, dvojnásobným najlepším jachtárom Slovenska, 

ktorý nám v exkluzívnom novoročnom rozhovore priblížil 
tento život na mori. A ktovie, možno aj vy dostanete chuť 
rozvinúť plachty...
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

Prajeme Vám šťastný, zdravý 
a úspešný nový rok. 

Nech máte v roku 2022 menej 
starostí a väčšiu radosť zo života. 

Menej stresu a viac pohody 
Vám želá

tím OC MIRAGE

Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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„Jachting je sloboda.“

Michal Kelemen: 
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O jachtingu sa dá rozprávať celé hodiny a aj zarytý suchozemec v ňom nájde 
niečo, čo ho zaujme. Neobmedzená možnosť cestovania, adrenalín, spozná-
vanie krajín z iného uhla,... Michal Kelemen, dvojnásobný najlepší jachtár Slo-
venska, nám v exkluzívnom novoročnom rozhovore priblíži tento život na mori. 
A ktovie, možno aj vy dostanete chuť rozvinúť plachty...
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Ako by si zhodnotil tento rok?
Jachtársky rok bol určite lepší ako 
ten predchádzajúci. Rok predtým 
s cestovaním poriadne zamiešal co-
vid, nedalo sa v podstate kvôli rôz-
nym karanténam cestovať, neboli 
zavedené covidpassy a pod. Rok 2020 
bol, čo sa týka jachtingu, takpove-
diac mŕtvy. A preto bola tohtoročná 
jachtárska sezóna nabitá ako ešte ni-
kdy predtým. Najmä kvôli tomu, lebo 
sa veľa termínov z roku 2020 prekla-
dalo na tento rok. Všetci, ktorí boli 
zvyknutí chodiť v lete na last minute, 
keď si dva týždne pred dovolenkou 
objednajú loď, nemali šancu. Aj v ok-
tóbri boli plné termíny. Treba však 
podotknúť, že z pohľadu cestovky to 
nebol silný rok, to sa len dobiehal ten 
rok predtým. Ale chvalabohu, tento 
segment prežil. 

Jachting sa dá teda rozdeliť do 
dvoch skupín. Ktorému sa venujete 
v cestovke Yacht Travel? 
Jeden je rekreačný dovolenkový. Ako 
Yacht Travel sme tam, kde sa dá po-
žičať loď. Teda kdekoľvek na svete. 
Nemáme vlastné lode, ale robíme 
sprostredkovateľa. Klient neplatí nič 
navyše, my dostaneme odmenu od 
majiteľa lode, keď mu ju prenajme-
me. Samozrejme, záujemca si môže 
takto loď vybaviť aj sám priamo 

na mieste. Cez nás na Slovensku to 
však mnohí považujú za pohodlnej-
šie a nevznikajú problémy napríklad 
v komunikácii. Všetko vybavíme my. 
Venujeme sa aj závodnému jachtin-
gu, organizujeme totiž dve regaty 
(preteky). V júni je to Team Regata, 
ktorá je robená spôsobom fun regaty 
– teda neštartujú tu profesionáli, ale 
ľudia, ktorí robia rekreačný jachting, 
ale chcú si vyskúšať aj ten adrenalín 
z pretekov. Je to výborné aj ako team-
building. V septembri je to Student 
Regata. Táto je pre amatérov, aj pre 
skúsenejších jachtárov, ktorí sa tu už 
majú s kým porovnať. Ako cestovka 
teda robíme dovolenky, prenájmy 
lodí, kurzy, teambuildingy, aj regaty. 

Na akých pretekoch si štartoval 
tento rok?
Tento rok som sa na jar zúčastnil na 
Velikonoční regate – je to najväčšia 
česká offshore regata (pláva sa na 
veľké vzdialenosti, v tomto prípa-
de dve rozjazdy, každá cez 200 km). 
Koná sa v Chorvátsku. Pre ťažké 
poveternostné podmienky ju však 
skrátili. Na týchto pretekoch sa zú-
častňuje česko-slovenská špička. Na 
lodiach tam býva zvyčajne 8 ľudí, my 
sme boli iba štyria a skončili sme 
tretí. Nevynechali sme ani najpre-
stížnejšie európske preteky Rolex 

Middle Sea Race. Táto regata štartu-
je aj finišuje na Malte a obopláva sa 
Sicília proti smeru hodinových ru-
čičiek a priľahlé ostrovy, aj smerom 
k  Afrike. Je to približne 1100 km, 
teda 600 námorných míľ, čo zodpo-
vedá 4 až 5 dňom nonstop plavby. 

Na Rolexe ste ako posádka neboli 
prvýkrát...
S tímom Kolotočári sme tu boli už tre-
tí raz. A tretí raz sme aj doplávali do 
cieľa, čo sa nie vždy každej posádke 
podarí. Sú to veľmi náročné prete-
ky, kde môže nastať bezvetrie, rýchla 
zmena počasia, môžu prísť 5-metro-
vé vlny. Je to najmä o zohratosti ce-
lej posádky. Štartuje tu vyše 100 lodí 
z celého sveta, medzi nimi aj profesio-
nálne športové tímy a najväčšie špor-
tové plachetnice na svete. Väčšinou 
ide o  súkromné lode. A samozrejme, 
aj my, Kolotočári – jediná čisto slo-
venská posádka, ktorá štartovala na 
Rolexe. Síce sa umiestňujeme niekde 
v strede rebríčka, ale naším cieľom je 
dôjsť a každým rokom s lepším časom. 

Je teda závodný jachting nebez-
pečný? 
Záleží od poveternostných podmie-
nok a aj skúseností. Napríklad, Rolex 
má naozaj náročnú trasu a výkyvy 
počasia dokážu zaskočiť. Stáva sa, že 



ani profesionálne tímy nedôjdu do 
cieľa. Nie že by sa stratili na mori, ale 
vzdajú to a zapnú motor, alebo sa im 
niečo na lodi pokazí. Rolex v prieme-
re nedokončí štvrtina lodí. Napriek 
tomu, jachting nie je nebezpečný 
šport, ale určite vám zdvihne adre-
nalín. Jachting je sloboda. Človek nie 
je odkázaný len na jedno miesto, na 
jednu pláž, môže objavovať ostrovy 
a zákutia, kde je oveľa menej ľudí. 

Ako sa Slovák dostane na jachtu? 
Ako Yacht Travel sa venujeme iba 
jachtingu – ak by chcel ísť niekto 
na takúto dovolenku, alebo si spra-
viť kurz, alebo si vyskúšať preteky, 
či firemný teambuilding. Požičiame 
loď podľa požiadaviek klienta, vy-
bavíme kapitána. Dá sa všetko pri-
praviť na kľúč. Takže, kto chce ísť na 
more, stačí, aby sa nám ozval. Na Slo-
vensku jazdíme aj na vodných nádr-
žiach, na malých plavidlách triedy 
micro. Takže aj u nás sa dá plachtiť. 

Je takéto cestovanie drahé? 
Nie, zďaleka to nie je snobarina. Keď 
sa rozpočet na lodi rozpočíta medzi 
účastníkov napr. na týždeň, dá sa 
porovnať s týždenným výdavkom 
v  apartmáne. Záleží od veľa fakto-
rov, ale v priemere vás takáto dovo-
lenka môže vyjsť okolo 600  eur za 
týždeň, ale zážitkov budete mať ove-
ľa viac. Menšiu loď môžeme priesto-
rovo porovnať s výletom v karavane 
– tam tiež nie je veľa miesta, ale 
svoj účel to splní. Záleží od toho, čo 
chcete zažiť. 

Ktorú krajinu by si odporúčal pre-
skúmať z mora? 
Určite Chorvátsko – má pre jachting 
vybudovanú skvelú infraštruktúru. 
Má aj veľa ostrovčekov, na ktorých 
sa dá skryť, keď je nepriaznivé po-
časie. A rýchlo sa dá zmeniť cieľ, 
keď si človek rozmyslí, že chce niečo 
iné. Krásna je napríklad aj Korzika, 
tzv. európsky Karibik. Z exotiky ma 
osobne veľmi nadchla Kuba. Bola to 
jedinečná atmosféra, srdeční ľudia. 
Síce nemajú žiadnu námornú in-
fraštruktúru, marínu sme objavili 
len raz, zvyšok boli panenské pláže, 
biely piesok, tyrkysová voda, krásny 
podmorský život. 

Ako si sa vlastne dostal k jachtingu? 
Ako slepé kura k zrnu (smiech). 
Často sme s otcom chodili do 
Chorvátska na potápanie. Padla 
myšlienka, že si kúpime loď a bude-
me robiť potápačskú školu a morské 
safari. Podnikanie v cudzej krajine, 
v tej dobe ešte mimo EÚ, bolo však 
komplikované a finančne aj organi-
začne náročné. Loď sme teda nako-
niec predali, ale zostala nám klien-
tela, mali sme know-how, tak sme sa 
rozhodli otvoriť si cestovnú kance-
láriu. Pridali sme kapitánske kurzy, 
možnosti teambuildingu a  organi-
zovanie súťaží. 

Mávaš v lete dovolenku, alebo si 
ten čas vyhradzuješ len na prácu? 
Priznám sa, že v posledné roky sme 
s rodinou na dovolenke boli len raz 
s deťmi v Grécku. Tento rok sa nám 

dovolenka nepodarila, lebo sa venu-
jeme stavbe domu. Ale aspoň pred 
dvoma rokmi sme si spravili rodin-
nú plavbu v Chorvátsku. Manželka 
nie je toho veľký zástanca, ale vede-
la, do čoho ide, keď sme sa spozna-
li (smiech). A deti? Akékoľvek deti 
milujú more a loď. Takže, ak má 
niekto obavy, či deti plavbu zvlád-
nu, tak nemusia váhať. Pre deti od 
troch-štyroch rokov, keď vedia po-
čúvnuť, čo smú a čo nie, je more ako 
stvorené. 

Aké máš plány na rok 2022?
Čo sa osobného života týka, dostavať 
dom čo najskôr (smiech), aby som 
sa už v apríli či máji vedel venovať 
jachtingu. S microm chodievame 
na majstrovstvá sveta, tento rok to 
bude v Taliansku. Chystáme sa aj 
na Modrú stuhu Balatonu, zorgani-
zujeme tie svoje dve regaty, rád by 
som zopakoval Velikonoční regatu 
a nejaký bonus na záver, ktorý za-
tiaľ nemáme rozhodnutý – možno 
si opäť zopakujeme Rolex. Český 
tím Julia sailing ma prizval ako kor-
midelníka do ich posádky a pôjdem 
s nimi v júni na majstrovstvá sveta 
námorných lodí v  ORC kategórii. 
Takže plánov je veľa, len aby sme ich 
zvládli aj časovo. 

Čo by si poprial návštevníkom 
OC MIRAGE do nového roka? 
Želám hlavne veľa zdravia a pevné 
nervy v tejto ťažkej dobe. A dúfam, že 
sa čo najskôr vrátime do normálne-
ho života.
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PUZZLE
STIERACIA MÁNIA

NAKÚP NAD 10 €
A VYHRAJ SUPER CENY
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Zavítajte do OC MIRAGE na novoročné nákupy 
a získajte niečo navyše. Aj v novom roku máte šan-
cu 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 nový rok s jedinečnou súťažou o skvelé ceny, o akých sa vám 
ani nesnívalo. Neváhajte a zapojte sa!

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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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

111. diel

DECEMBER V OC MIRAGE BOL PLNÝ 
LÁSKY, POHODY A SVIATOČNÁ ATMO-
SFÉRA NENECHALA JEDINÉ SRDCE ZA-
MRZNUTÉ. BLÍŽIL SA ČAS ROZBAĽOVA-
NIA DARČEKOV A NAŠI KAMARÁTI SA 
NEMOHLI DOČKAŤ PREKVAPENÍ, KTORÉ 
ICH ČAKALI. POĎME SA POZRIEŤ, ČO 
SI NAŠLI POD STROMČEKOM...

12     |  

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Práve teraz je ten čas, keď sa 
nás naše telo spýta, čo sme 
robili v  lete, ako sme sa pri-

pravili na zimu. Pretože naše zdra-
vie je závislé na správnom fungova-
ní nášho imunitného systému a my 
sa vieme na tieto nepríjemné otázky 
pripraviť tak, že si v lete a na jeseň 
nazbierame presne tie bylinky, kto-
ré sú potrebné na podporu imunit-
ného systému tak u dospelých ako 
aj u detí. 

Skúsme sa teda pozrieť na to, s kto-
rými bylinkami vieme pomôcť nielen 
sebe, ale aj svojim deťom, na lepšie 
prekonanie tohto obdobia...

Echinacea purpurová podporuje 
imunitný systém tým, že sa podieľa 
na produkcii T-lymfocitov. Nie je síce 
vhodná na samostatné užívanie u ľudí, 
ktorí majú autoimunitné ochorenia, 

preto ju dávame do kombinácie s iný-
mi bylinkami.

Veľmi vhodným doplnkom sú rastli-
ny, respektíve plody, s vysokým obsa-
hom vitamínu C a mnohých minerá-
lov. Zbierame ich na jeseň v lese alebo 
na záhrade. Rovnako sa dajú spracovať  
rôznymi spôsobmi na neskoršie pou-
žitie. Najznámejšie sú šípky, ďalej by 
sme mohli doplniť rakytník, aróniu, 
drienky a čierne ríbezle.

Všetky vieme sušiť a následne si 
z  nich vieme urobiť odvar. Ideálnej-
šie spracovanie je vo forme tinktúry, 
kedy za studena  vyluhujeme viac vi-
tamínov a minerálov. Dávkovanie je 
zvyčajne pár kvapiek, čo zvládnu aj 
deti od troch rokov.

Imunitný systém zlyháva z viace-
rých dôvodov, dva najčastejšie sú ne-
dostatok spánku a stres. Príroda je 

v tomto veľmi múdra, pretože bylinky, 
ktoré napomáhajú kvalitnému spán-
ku rovnako odbúravajú z nášho tela aj 
stresové napätie.

Menovite: materina dúška, ľubov-
ník bodkovaný, levanduľa úzkolistá, 
chmeľ obyčajný, medovka lekárska, 
valeriána lekárska, pamajorán. 

Kombináciou ktorýchkoľvek z tých-
to vymenovaných bylín si viete pri-
praviť lahodný odvar, ktorý zlepší 
váš spánok. Ideálne je skombinovať 
všetky a ak máte tú možnosť, opäť od-
porúčame spracovať bylinky vo forme 
tinktúry.

Ak ste sa na túto zimu nepripravi-
li, už asi viete, aké bude vaše budúce  
leto. Zber byliniek je činnosť vhodná 
aj pre deti. V spojení s pobytom v prí-
rode a s turistikou prospieva vášmu 
zdraviu ešte viac.

DOPRAJTE SVOJIM DEŤOM 
ZDRAVIE Z PRÍRODY

Zimné obdobie je čas, kedy by sme mali oddychovať tak, ako oddychuje aj príro-
da. Bohužiaľ, náš životný štýl nám to nedovoľuje, žijeme pod tlakom, v strese a to 
sa podpisuje na našom zdraví. Kým sa brány nášho Detského sveta opäť otvoria, 

máme pre vás pár tipov na dobrú imunitu pre vás aj vaše deti. 

DE
TS

KÝ
 SV

ET
DE

TS
KÝ

 SV
ET

JANUÁR 2022      |      13

RakytníkŠípky

Ľubovník bodkovaný

Foto: freepik,com

Materina dúška

Echinacea purpurová 
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MENU

ORIENTÁLNE ŠPAGETY   

POSTUP:
Na panvicu nalejeme olej, pridáme cibuľu, cesnak, opražíme 
spolu s hovädzím mäsom. Dochutíme arabským korením, 
pridáme paradajkové pyré a všetky ingrediencie, premieša-
me. Varíme na miernom stupni dve hodiny. Špagety uvaríme 
tesne pred dokončením ragú. Do hlbokého taniera uložíme 
špagety a prelejeme zmesou. Na záver posypeme petržleno-
vou vňaťou a  podávame.

INGREDIENCIE:
Špagety (130 g), mleté hovädzie mäso (50 g), paradaj-
kové pyré (50 g), nakrájaná cibuľa (3 g), cesnak (2 g), 
cícer (10 g), petržlenová vňať (3 g), slnečnicový olej (3 g), 
arabské korenie (2 g). 

Predajňu 
COIN&BRANDS

nájdete na 2. podlaží
v OC MIRAGE



Cez Porúbku budete isto prechádzať, keď sa 
vyberiete za krásami Rajeckej doliny. Je v pod-
state ich vstupnou bránou. Milujú to tu nielen 
turisti, ale aj lezci.  

Podhorská obec pod Malenicou – tak sa pred-
stavuje obec Slopná. A názov je to naozaj vý-
stižný, lebo je obklopená prekrásnou horskou 
prírodou. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Prvá písomná správa o osídlení obce je 
z roku 1362, keď bola Porúbka zahrnutá do Lietav-
ského panstva. Obec patrila zemianskym rodinám 

Praznovských a Egresdyovcov a od roku 1439 panstvu Streč-
no až do 18. storočia. Osídlenie sa formovalo pozdĺž vodné-
ho toku Rajčianky a okolo cesty, preto hovoríme o cestnej 
radovej dedine, ktorá sa aj v neskoršom období rozširovala 
výstavbou okolo miestnych ciest a potoka Ušianky. Obec 
bola v roku 1960 pričlenená k Lietavskej Lúčke, neskôr bola 
súčasťou Žiliny. Od roku 1990 je samostatnou obcou.

Pamiatka: Po návrate z Ameriky Ondrej Porubčan-
ský uskutočnil zbierku medzi občanmi a tí si postavili 
za vyzbierané peniaze prvú zvonicu, ktorá bola postave-
ná v roku 1923 a 15. decembra 1923 slávnostne vysvätená. 
V roku 1969 zvonicu rozšírili na kaplnku (dom smútku). 
Kaplnka je zasvätená Najsv. Trojici. 

Atrakcia: Možno ste nevedeli, ale Porúbka patrí medzi 
najnavštevovanejšie lezecké lokality severného Slovenska. 
Nachádza sa tu viac ako 150 športových ciest. 

Turistika: Do katastrálneho územia obce patrí časť Sl-
nečných skál, ktoré by mal navštíviť každý nadšenec turis-
tiky. Priamo z obce tam vedú značené turistické trasy. 

Doprava: Do Porúbky sa pohodlne dostanete autobusmi 
zo Žiliny smerom do Rajeckej doliny. 

História: Prvá písomná zmienka o obci je dolože-
ná v listine z roku 1277, kde je Slopná uvedená 
ako "possessio Szlopna". Obec pôvodne patrila 

k Trenčianskemu hradu. V roku 1323 ju trenčiansky žu-
pan Demeter daroval Tomášovi, synovi Ogoliča, od kto-
rého pochádza rodina Slopňanských. Táto rodina patrila 
medzi najstaršie zemianske rodiny v Trenčianskej stolici.

Pamiatka: Kostol sv. Ondreja apoštola postavili 
v  roku 1793 až 1797. Rekonštrukciou prešiel na prelome 
19.  a 20. storočia. Hoci oltár stojí už od vzniku kostola, do-
minuje mu obraz sv. Ondreja z roku 1948 od J. Škorvánka. 
Pod kostolom vybudovali Lurdskú jaskyňu Panny Márie.

Atrakcia: Momentálne sa buduje expozícia v najstar-
šom dome obce s č. 76. Ide o výstavu artefaktov a informá-
cií zo života ľudí v pohraničí, čím sa prispeje k zachovaniu 
prírodného a kultúrneho dedičstva ako obce Slopná, tak 
aj českej obce Slopné, ktorá je partnerom tohto projektu. 

Turistika: Obec sa nachádza v prekrásnej prírode Strá-
žovských vrchov, teda o turistiku tu núdza rozhodne nie 
je. Napríklad žltá trasa náučného chodníka Slopná-Male-
nica. A nájdete tu aj niekoľko cyklotrás. 

Doprava: Do Považskej Bystrice sa zo Žiliny dostanete 
autobusom aj vlakom. Z tohto mesta pravidelne premáva-
jú autobusy cez obec smerom na Pružinu.
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Predstavujeme obec: Porúbka Predstavujeme obec: Slopná
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Hurá na hory! Už vás to láka, nemôžete doma obse-
dieť. V tomto ročnom období sú neskutočne krás-
ne, priam zimná rozprávka. Za zimnou krásou sa 
však skrýva aj nebezpečenstvo, preto sa na hory 
treba poriadne pripraviť v predajni 4F. 

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Vy už viete, čo je v januári to najlepšie. Predsa 
novoročné výpredaje! A v OC MIRAGE ich bude  
začiatkom roka neúrekom. V tomto mesiaci si na-
ozaj prídete na svoje. Do vášho šatníka tak  začiat-
kom roka pribudnú nové módne kúsky, na ktorých 
naozaj ušetríte.

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Povedali ste si, že nebudete robiť zásadné novo-
ročné predsavzatia. Ale malú zmenu si predsa len 
doprajete. Do nového roka chcete vstúpiť s novým 
účesom. Salón krásy Evelyn Style pre dámy a bar-
bierstvo 50shades vám spravia dokonalú zmenu. 

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Patríte skôr k pragmatikom. Atmosféra Vianoc 
vám nikdy nebola veľmi pochuti a radšej si vždy 
počkáte na darčeky až po Vianociach. Veď načo 
si kupovať elektroniku pred sviatkami, keď viete, 
že v novom roku budú všade výpredaje. Navštívte 
Planeo elektro.    

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Prvé dni roka máte ešte pohodu. Do práce sa do-
stanete až neskôr. Ležať doma pred  televízorom sa 
vám však už nechce, ale je to pre vás dokonalý re-
lax. Spravte preto kompromis.  Vyrazte von do Ster 
Century Cinemas na filmové novinky.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Žiaľ, pre vás zima zakaždým stráca svoje čaro. 
Ani tento rok sa vám choroby nevyhýbajú.  Počas 
sviatkov ste si ako tak oddýchli, ale stále sa ne-
viete vyliečiť na 100 %. Do boja s chrípkou treba 
povolať ťažké kalibre. V lekárni Dr. Max vám po-
radia ako na to.    

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Tento rok už naozaj dodržíte svo-
je predsavzatia! A ani zima, ani 
mráz vám nezabránia v  zdravom 
pohybe. Na čerstvom vzduchu sa 
vám bude skvele behať a v posil-
ňovni dobehnete zameškané. Po 
novú športovú výbavu si zájdite 
do Terranovy.

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Práve končiace sviatočné obdobie bolo ako vždy 
plné dobrôt, ktoré vás veľmi lákali. Rezeň, šalát 
a množstvo koláčov dali vášmu žalúdku zabrať. 
Mali by ste na chvíľu zvoľniť a zmeniť kuchy-
ňu. Prejdite na niečo exotickejšie z reštaurácie 
Habibi. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Nový rok, ale staré predsavzatie. Zakaždým si po-
viete to jediné: Tento rok schudnem. Žiaľ, vždy 
vám do toho niečo príde a vy zostávate na svo-
jej pôvodnej hmotnosti, čo však vôbec nie je na 
škodu. Treba byť najmä zdravý. Začnite tento rok 
s BionTech USA. 

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

O tomto čase by ste si užívali plesovú sezónu. Žiaľ, 
doba takýmto radovánkam nepraje, ale aspoň vás 
teší možnosť zúčastniť sa svadieb v roku 2022. 
Prečo však čakať, keď šaty si môžete zaobstarať už 
dnes. Určite vás očarí výber v Extramode. 

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Vždy máte dokonalý look – nielen 
svojím vzhľadom a krásnymi ša-
tami, ale najmä dokonalým zla-
dením detailov. Všetko máte do-
konale premyslené od účesu, cez 
make-up až po nechty. Krásne 
vám ich ozdobia v Nail Institute 
na -1. podlaží v OC MIRAGE.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Na zimnú sezónu sa treba dobre pripraviť. Tu nej-
de iba o krásny make-up kvôli fotke na instagra-
mový profil. Mali by ste viac dbať aj o zdravie pleti, 
ktorú zima isto vytrápi. Niekedy to vôbec  nie je 
jednoduché, ale v predajni Dermacol nájdete všet-
ko potrebné. 
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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: „...Nadišiel zas vianočný čas.“
Výhercovia: Roman Dujčík, Miroslava Legerská. Výhercom srdečne blahoželáme!
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S OC MIRAGE sme si zaspomínali, ako k nám zavítal Partik Herman s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE. 








