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Milí návštevníci
OC MIRAGE!

PRÍHOVOR

M

arec je prvým jarným mesiacom, kedy načerpáme novú energiu. Privítajte toto krásne ročné obdobie spolu s nami. V našich
prevádzkach už nájdete svieže inšpirácie s kolekciou
jar/leto 2022 pre oblečenie, ale aj domácnosť, môžete
sa osviežiť v našich kaviarňach, posedieť si pri dobrom
jedle na terasách s výhľadom na mesto a hory, vyzdobiť
si interiér kvetmi či stráviť čas s priateľmi v kine. Nezabudnite na to, že marec je aj mesiacom knihy a mal by sa
patrične osláviť. Veľmi dobrý výber nájdete v obľúbenom
kníhkupectve Martinus.
V OC MIRAGE nájdete všetko pod jednou strechou.
Oslávte jar spolu s nami.

„Želám si, ab y sme mali
stále plné sál y divákov.“

M

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

MAREC

estské divadlo Žilina je tu s nami už 30 rokov. S riaditeľom divadla, Michalom Vidanom, sme sa porozprávali o súčasných inscenáciách, budúcej sezóne, ale aj
o poslednom období, ktoré bolo pre divadlo veľmi náročné.
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Ryba Rohatá alebo
Toto nie je ryba (3+)

6. 3. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Sála BDŽ

Dejiny Európy

(11+)

18. 3. 2022 o 18.00 PREMIÉRA / Sála BDŽ
20. 3. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Sála BDŽ
23. 3. 2022 o 18.00 Večerná streda pre mládež a dospelých / Sála BDŽ

Škaredé káčatko

(4+)

27. 3. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Sála BDŽ

ROZHOVOR

Michal
Vidan:
„Želám si, aby sme mali
stále plné sály divákov.“
Mestské divadlo Žilina je tu s nami už 30 rokov.
Tomuto výročiu sa venuje celá divadelná sezóna, aj keď miestami bola v obmedzenom režime.
S riaditeľom divadla, Michalom Vidanom, sme
sa porozprávali o súčasných inscenáciách, budúcej sezóne, ale aj o poslednom období, ktoré
bolo pre divadlo veľmi náročné. My sa pripájame
k blahoželajúcim a prajeme divadlu ešte veľa divadelných rokov a veľa skvelých inscenácií.
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ROZHOVOR

Divadlo v januári oslávilo 30 rokov.
Ako ste oslavovali?
30. výročie založenia Mestského divadla Žilina (1992 – 2022) sme sa
rozhodli oslavovať počas celej sezóny.
Nejde teda o jednorazovú oslavu. Začali sme dôležitým rozhodnutím na
začiatku sezóny so sloganom Netlačme na prírodu, s cieľom vytvorenia
zelenšieho divadla. Zminimalizovali
sme naše tlačené výstupy, prestali
sme tlačiť programové plagáty, skladačky a bulletiny a prešli sme hlavne
do online priestoru, kde sa sústredíme na komunikáciu prostredníctvom
sociálnych sietí a webovej stránky.
K 30. výročiu sme uviedli aj slovenskú
premiéru Petrasovej adaptácie Tolstého románu Anna Karenina v réžii
Mariána Amslera. Čaká nás ešte medzinárodná konferencia a workshop
Cesty k novému publiku, ako aj ďalšie
aktivity, ktoré budeme postupne komunikovať. Verím, že takýchto dôvodov na oslavu bude ešte veľmi veľa.
Dôležité je však, aby sme už ostali
otvorení a mohli hrať, to bude pre nás
ten najväčší dar k nášmu jubileu.
V marci pripravujete novú inscenáciu – komédiu Kaderníčky. Na čo sa
môžeme tešiť?
Kaderníčky sú veľkou hereckou príležitosťou pre ženskú časť hereckého
súboru, lebo 5 herečiek hrá 28 rolí.
Toľko parochní sme doposiaľ nemali
v žiadnej inscenácii. Ide o feministickú drsnú komédiu dánskej dramatičky Astrid Saalbach z prostredia
kaderníckeho salóna, kde sú rozhovory o milencoch, deťoch, peniazoch či
sexe podmienené výberom vhodného
účesu. Ide o veľmi zaujímavý a ostrý
pohľad na svet, kde sú ženy objektmi,
ale môžu si za to aj samé. S autorkou
Astrid Saalbach sme v kontakte, a keď
sa všetko podarí, mala by prísť v marci na našu premiéru.
Premiéry v tomto divadelnom roku
zavŕšite vážnou Kreutzerovou sonátou. Čím je táto hra výnimočná?
Pripravovaná inscenácia Kreutzerova
sonáta/Čia vina? nebude len klasickým spracovaním Tolstého novely.
Trojicu tvorcov – Pavla Viechu, Ma-
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teja Feldbauera a Danielu Brezániovú
zaujali denníky manželov Tolstých,
vďaka ktorým zistili, že manželka
Leva Tolstého, Sofia Tolstá, napísala svoju vlastnú verziu Kreutzerovej
sonáty, ako reakciu na nespokojnosť
a nesúhlas s názormi svojho manžela. Inscenácia spracúva Kreutzerovu
sonátu nie len ako klasické dielo, ale
ponúka aj ďalšiu rovinu obohatenú
o paralely s osobným životom manželov Tolstých. Niektorí tvrdia, že Tolstého najväčším nešťastím bola jeho
verná žena Sofia, ktorá ho milovala
vlastníckou malomeštiackou láskou.
Samozrejme, je tu aj opačná verzia:
o nepotlačiteľnom intelektuálnom
egoizme, ktorým ju panovačný manžel celý život týral. Inscenácia bude
výnimočná tým, že prinesie na známe
klasické dielo úplne iný pohľad a to
rovno z najbližšieho prostredia spisovateľa.
Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh sezóny?
Od marca 2020 žijeme všetci zvláštnu dobu. To, na čo sme boli zvyknutí,
sa zmenilo. My v divadle upravujeme
dramaturgické plány za pochodu,
dobiehame nerealizované plánované projekty, zatvárame sa a znovu sa
otvárame, hráme pre polovičné
a menšie kapacity, testujeme sa, rušíme predstavenia a spolupráce a riešime množstvo iných vecí, na ktoré
sme neboli zvyknutí. Táto situácia
nás vytrhla zo zabehaných koľají, núti
nás premýšľať a robiť veci inak a ja
verím, že je to takto dobre. Aktuálna
sezóna sa rozbehla veľmi dobre, ale
opäť ju spomalil až zastavil decembrový lockdown, kvôli ktorému sme
museli posúvať premiéru inscenácie
Anny Kareniny a následne aj celý
dramaturgický plán. Pandémia, samozrejme, ovplyvnila aj iné divadlá
a tvorcov, s ktorými spolupracujeme. Museli sme napríklad posúvať
premiéru inscenácie Anna Karenina, takisto sme zamieňali aj postupnosť skúšobných období inscenácií
Kreutzerova sonáta/Čia vina? a Kaderníčok. Koniec roka bol preto veľmi
náročný, ale všetko sa nám, našťastie,
podarilo úspešne prispôsobiť potre-

bám tvorcov a aj nášho divadla, a preto verím, že budeme môcť zvyšok sezóny dokončiť v pôvodných plánoch.
Už viete, čo budete hrať počas ďalšej sezóny? Dobehnete predchádzajúce plány?
Nasledujúca sezóna v Mestskom divadle Žilina je už komplet naplánovaná a bude zložená z výnimočných projektov, ktorých autormi budú pôvodní
slovenskí tvorcovia a tvorkyne. Dva
tituly na veľkej sále a dva v priestoroch nášho divadelného štúdia, štyri
osobité režijné prístupy a rukopisy
v zložení začínajúcej mladej režisérky
Barbory Nitschovej, umeleckého šéfa
MD Eduarda Kudláča, choreografky
a režisérky Petry Fornayovej a sezónu
uzatvorí oceňovaný režisér Rastislav
Ballek. Verím, že plány do konca tejto
sezóny už nič nepreruší a nebudeme
nútení posúvať dramaturgický plán.
Rovnako dúfam, že všetky inscenácie
vytvorené v čase pandémie sa konečne dočkajú repríz s plným hľadiskom.
Riaditeľskú stoličku ste prebrali
v roku 2019. Bola to pre vás výzva?
Samozrejme to výzva bola a ja mám
výzvy rád. Keďže som už v divadle
pracoval na pozícii šéfa prevádzky,
mohol som svoje insiderské skúsenosti v pozitívnom slova zmysle využiť pri tvorbe koncepcie a následne
už pri samotnom pôsobení na riaditeľskej stoličke. Divadelné prostredie
je veľmi špecifické. Tu sa nedajú veci
riešiť príkazmi, vzťahy musia byť aj
na báze priateľstva. Ale samozrejme,
každý si uvedomuje, čo je jeho úloha. Bola a je to pre mňa výzva, dnes
a denne. Paradoxne v pozícii riaditeľa
som štandardný chod divadla zažil
iba 6 mesiacov. Potom začala úradovať pandémia a aj pre nás sa profesijný, ale aj súkromný svet absolútne
zmenil. Snažím sa to vnímať pozitívne. Súčasná situácia ma prakticky
dovzdeláva v krízovom manažmente.
Získavam skúsenosti, ktoré môžem
ďalej aplikovať v praxi. Prístup k divadlu a ľuďom v ňom je nemenný, je to
poslanie, ktoré má pridanú hodnotu
a chcem veriť, že som jeho plnohodnotnou súčasťou.

Aj vy sám ste herec. Nebije sa vo vás
manažér s umelcom?
Primárne sa považujem hlavne za manažéra. Herectvu na profesionálnej
úrovni sa venujem asi sedem rokov,
aj keď od deväťdesiatych rokov som
s prestávkami ochotníckym hercom.
Sám seba vnímam ako manažéra a tak
to nie je až také náročné oddeliť. Je
však devízou, keď ste aj herec, pretože
poznáte nuansy hereckej tvorby, vzorce
správania sa herca a viete teda v prípade potreby veľmi rýchlo reagovať.
Počas štúdia divadelného manažmentu na VŠMU sme viedli dlhé diskusie
práve o tejto téme. Ja osobne razím
filozofiu, že riaditeľ divadla by nemal
mať umeleckú ambíciu minimálne
v tom divadle, v ktorom pôsobí. Od
toho je tam umelecký šéf. Prioritou
má byť vytvorenie čo najlepších podmienok pre všetky úseky divadla, aby
sa jeho zamestnanci mohli pokojne
venovať umeleckej tvorbe, resp. produkcii. Samozrejme by som si rád
viac zahral, túto „potrebu“ však sanujem na iných miestach a zatiaľ to
celkom funguje. Verím, že si ešte raz
dosýta zahrám. Či v Žiline alebo niekde inde nie je nateraz podstatné.
Máte svoje obľúbené predstavenie?
V našom divadle ma veľmi baví inscenácia Vedľajšie účinky, ktorú sme pred
začiatkom tejto sezóny preobsadili
a následne uviedli v obnovenej premiére. Kombinácia nových mladých
hereckých kolegov a našich hereckých
stálic versus príbeh o ambíciách a etike medicíny a ľudskej odvahe výborne zafungovala. Predsa len, obnovená
premiéra nie je v divadle úplným štandardom, ale napriek tomu, že predstavenie má dlhšiu minutáž, ani na moment som sa nenudil a nestratil som
pozornosť. Takýto pocit je pre mňa teraz veľmi vzácny, nie často sa totiž dokážem odosobniť, keď navštívim predstavenie (nielen na našom javisku) ako
divák. Mám už akúsi profesionálnu
deformáciu, sledujem či uvádzači
pracujú tak ako majú, či majú diváci
vypnuté telefóny, či funguje na 100 %
umelecká technika, porovnávam ako
riešia procesy v rámci prevádzky

predstavení iné divadlá, jednoducho
je to pre mňa ako riaditeľa príliš veľa
manažérskych a procesných impulzov,
ktoré nie vždy dokážem vytesniť.
Ktorú hru by ste vy osobne chceli
vidieť na pôde žilinského divadla?
Nemám takúto preferenciu. Som absolútne stotožnený s fungovaním
a dramaturgickým smerovaním nášho divadla, preto aj náš repertoár
považujem za plnohodnotný a pestrý.
Ak však mám spomenúť jednu inscenáciu, bolo by Handkeho monodráma
Podzemné blues. V repertoári nášho
divadla sme ho už uviedli a sám som
mal možnosť zahrať si ho u nás doma
v Púchove. Pre diváka aj pre herca je
až akousi psychoterapiou, či nastave-

ným zrkadlom, a tak má podľa môjho
názoru tento text mimoriadnu výpovednú hodnotu v dnešnej dobe povrchnosti, konzumu a našej uzavretosti sa samých do seba. Práve preto
ho mám veľmi rád.
Čo by ste popriali divadlu k 30. výročiu?
Vzhľadom na to, čo sme si posledné dva roky prežili, je moje prianie skromné a jednoduché. Prajem
nášmu divadlu aby sme mohli byť
otvorení bez obmedzení, aby sme
mohli hrať a napĺňať tak naše poslanie a aby sme mali stále plné sály
divákov, bez ktorých nie je možné
udržiavať tak veľmi dôležitý kontakt
medzi javiskom a hľadiskom.
MAREC 2022
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Tipy na výlety
S DEŤMI PO TAT
Viac tipov na výlety, ale i prešibané tričká s tatranskou tematikou nájdete na stránke

WWW.CEZHORY.SK
TIEŽ VEĽAKRÁT HĽADÁTE INŠPIRÁCIU
NA VÝLETY S NAJMENŠÍMI?
POMÔŽTE IM TATRY SPOZNÁVAŤ
UŽ OD ÚTLEHO VEKU. AJ NAPRIEK TOMU,
ŽE V TATRÁCH TERAZ ÚRADUJE
ZIMNÁ UZÁVERA, NÁJDETE MIESTA,
KTORÉ MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ.
SÚ NIMI NAPRÍKLAD VYSOKOHORSKÁ
CHATA PLESNIVEC ČI BILÍKOVA CHATA.

CHATA PLESNIVEC
Nájdete ju doslova obklopenú horami v Belianskych
Tatrách. Je jedinou vysokohorskou chatou v tejto
oblasti. Vedie od nej niekoľko krásnych turistických
trás. Na chatu sa dostanete z obce Tatranská
Kotlina za asi jeden a pol hodiny, necelé dve hodinky
to trvá z Kežmarských Žľabov, dá sa tam dostať
aj z Chaty pri Zelenom plese, to trvá asi hodinu
a trištvrte. Momentálne, počas zimy, je chata
otvorená len cez víkendy a sviatky.

@VysokeTatryHighTatras
@nasetatry

RÁCH
BILÍKOVA CHATA
Bilíkovu chatu nájdete neďaleko známeho tatranského
strediska Hrebienok. Nachádza sa v lesnatom prostredí
Studenej doliny. Výstup začína v Starom Smokovci, odkiaľ
pokračujete po asfaltovej ceste. Cesta je prispôsobená aj na
turistiku s kočíkom. Jej interiér je drevený, čo dodáva ešte
intenzívnejšiu tatranskú atmosféru. Výhodou je jej celoročná
prevádzka. Ak sa teda chystáte na jednoduchšiu turistiku
v Tatrách, určite ju neobíďte!

PREŠIBANÉ
TRIČKÁ A PONOŽKY

z Tatier

Do hôr je potrebné poriadne sa vybaviť
správnym oblečením, obuvou, a tiež parádnou
výbavou. Na našom webe cezhory.sk nájdete
všakovaké tričká s tatranskými motívmi, ktoré
sú tou správnou súčasťou turistiky v Tatrách.
Navyše sú vyrábané zo 100% organickej
bavlny, takže sú pohodlné a pri náročných
výstupoch nebudete ani cítiť, že ich máte!

FOTO: www.Depositphotos.com, instagram @nasetatry

PUZZLE

STIERACIA MÁNIA
NAKÚP NAD 10 €
A VYHRAJ SUPER CENY

www.mirageshopping.sk
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ZAUJALO NÁS

SÚŤAŽTE
S OC MIRAGE!
Ešte stále máte možnosť zasúťažiť si o skvelé ceny.
Čakajú na vás naozaj lákavé výhry.

Z

avítajte do OC MIRAGE na nákupy a možno
aj na vás sa usmeje šťastie. Stále 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!

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!

MAREC 2022
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ZAŽITE JAR
S COIN&BRANDS

Predajňa Coin&Brands je už pripravená na jarné obdobie, a to v plnom prúde. Kolekcia módnych
kúskov pre dámy aj pánov, cestovateľské potreby a doplnky hrajú jarnými farbami, ktoré nie je možné
prehliadnuť. Taktiež bytové doplnky, pri ktorých pocítite oteplenie a Veľkú noc vo vzduchu. Rôzne
dekorácie, ktorými si môžete okrášliť váš interiér alebo exteriér, na vás čakajú vo vysokých zľavách.

Neváhajte a príďte nás navštíviť.
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KOMIKS

úžas

maráti
a jej ka

113. diel

ČO BY TO BOL ZA SVIATOK
ZAĽÚBENÝCH, KEBY SA MEDZI
NIMI NEODOHRALA MENŠIA
DRÁMA. NAŠŤASTIE, STAČÍ MAŤ
SKVELÝCH KAMOŠOV, AKO SÚ TÍ
NAŠI Z OC MIRAGE A NIEKEDY
SA PROBLÉMY VYRIEŠIA SAMÉ...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
16
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DETSKÝ SVET

DVERE DO DETSKÉHO SVETA

OTVORENÉ DOKORÁN
Milí rodičia, radi u nás privítame vaše detičky aj počas víkendu. Či už potrebujete, aby sme vám deti postrážili, alebo sa sem prídete zabaviť spolu s nimi,
sme vám k dispozícii. Tešíme sa, že u nás trávite svoj čas a my sa postaráme,
aby to stálo za to.

OTVÁRACIE HODINY:

PO – ŠT:
PIA – NE:

S

od 10.00 do 18.00 h
od 10.00 do 20.00 h

tále dávame pozor, aby detičky boli u nás v bezpečí, preto dodržiavame vždy aktuálne opatrenia
ohľadom ochorenia Covid-19. Všetky potrebné
informácie aktualizujeme na FB stránke Detský svet
v OC MIRAGE a na stránkach OC MIRAGE.

Neváhajte a kontaktujte nás telefonicky
na číslach 0911 390 064
a 041/500 3000, prípadne cez e-mail
detskysvet@mirageshopping.sk.
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RECEPT

MENU

MUHARADA
POSTUP:
Cesnak a cibuľku nakrájame na veľmi jemné kúsky a orestujeme na oleji. Po chvíli pridáme strúhanku a krátko
opražíme, zmes preložíme do misky a pridáme zvyšné suroviny. Dôkladne zmes premiešame a môžeme konzumovať. Predjedlo sa podáva s hriankami z arabského chleba
a posypanými vlašskými orechmi.
INGREDIENCIE:
Strúhanka (200 g), cibuľa (1 ks), cesnak (2 strúčiky), olivový olej (3 PL), paprika sladká (1 ČL), Kamun (rímska rasca,
1 ČL), soľ (½ ČL), paradajkový pretlak (1 PL), palivá paprika
(½ ČL).
17/2021T

Predajňu COIN&BRANDS
nájdete na 2. podlaží
v OC MIRAGE

KAM ZA
KRÁSAMI

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme obec: Brezany

Predstavujeme obec: Záskalie

Brezany vás očaria svojou okolitou prírodou,
kde je Lietava len čo by človek kameňom dohodil. Navyše sa tu rozbieha pomerne sľubný
gastroturizmus.

Prekrásna prírodná scenéria, bohatá fauna
a flóra − to je obec Záskalie, ktorá je zovretá
medzi dvomi známymi tiesňavami − Manínskou a Kostoleckou.

H

istória: Prvá písomná zmienka o obci Brezany
pochádza z roku 1393, kde sa spomína ako Berzen, v roku 1473 ako Brezen, v roku 1474 Brezanw,
1773 Bražany, 1920 Brezany. V stredoveku obec patrila do
Trenčianskej župy k neďalekému panstvu Lietava.
Pamiatka: Síce má obec pomerne bohatú históriu, ale
nájdeme tu jedinú pamiatku – Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov, ktorý vysvätili v roku 1992. Na okraji obce
stojí aj kamenný kríž z roku 1950, ktorý dali postaviť zo
svojich darov vtedajší obyvatelia.
Atrakcia: V jazdeckom areáli viac ako desaťročie bola
možnosť ustajniť až 40 koní. V roku 2010 areál prešiel
totálnou rekonštrukciou tak, aby priestor mohli využívať
nielen majitelia koní, ale aj široká verejnosť. V súčasnosti
areál ponúka ubytovanie, wellness, rybník ale aj vlastnú
výrobu syra pod značkou Farma Brezany.
Turistika: Jedným smerom na Lietavu, druhým do Bánovej. Aj takto sa môžete prejsť priamo z obce. Alebo sa
stačí len zatúlať po jej malebnom okolí.
Doprava: Do Brezian sa pohodlne dostanete autobusmi
zo Žiliny smerom na Ovčiarsko.

H

istória: Obec Záskalie s osadou Bazalie sa prvýkrát spomína v roku 1379 ako Chonkakwmegye,
Chukakeumegye, od roku 1405 ako Zázkale,
v roku 1484 ako Superior Zazkalye a od roku 1598 ako Zaskalie, maďarsky Zászkalje. Postupne patrila zemianskym
rodinám Záskalských, Zámaroczyových, Klobušických,
Podmanických.
Pamiatka: Obec nemá žiadnu kultúrnu pamiatku, za
to však môžeme spomenúť krásne prírodné pamiatky ako
Skalné okno, rozhľadňu Puknutá skala, výhľad z Drieňovky, neďaleká Kostolecká klenba, a pod.
Atrakcia: Prekrásny náučný chodník s možnosťou napojenia sa až na Súľovské skaly. Zo Záskalia vás povedie
cez Kostoleckú tiesňavu, Pastovník, Ostrenec, Kostolec,
popod Veľký Manín až do autokempu Maníska tiesňava.
Turistika: Môžete sa vybrať kam len chcete, však obec
je obklopená prekrásnou prírodou a vrchmi: Veľký Manín
(891 m), Malý Manín (812 m), Drieňovka (639 m) a Kavča
(601 m).
Doprava: Do Považskej Bystrice sa zo Žiliny dostanete
autobusom aj vlakom. Z tohto mesta pravidelne premávajú autobusy cez obec smerom na Vrchteplú.
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HOROSKOP
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
S prichádzajúcou jarou by ste
chceli omladiť aj svoj šatník.
Jar je plná mladej energie. Moderné, štýlové a mladícke oblečenie nájdete v OC MIRAGE
v hneď niekoľkých predajniach:
Tally Weijl, Terranova, House,
či Gate vás výberom určite nesklamú.

20
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ČO VÁS TENTO MESIAC
ČAKÁ V OC MIRAGE

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Marec poznáme aj pod názvom
mesiac knihy. A ako najlepšie
toto pomenovanie osláviť? Zájdite si do kníhkupectva Martinus
po novú knihu. Čakajú vás skvelé
novinky, ale aj osvedčené tituly.
Ponuka je tu naozaj široká, vyberie si každý čitateľ.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Ste ten typ, ktorý si rád vychutná dobré jedlo. Ale
zároveň chcete vyskúšať niečo nové. Oboje podmienky spĺňa sýrsko-libanonská reštaurácia Habibi v OC MIRAGE. Lahodné chute orientu určite
potešia vášho gurmánskeho ducha.

Jarné doplnky by ste mali dopriať aj svojmu domovu. Veď prečo by všetko malo zelenieť len vonku. Prineste si jar aj domov a nemusí byť hneď iba
v kvetináči. Krásne jarné doplnky do domácnosti
nájdete v predajni COIN&BRANDS na 2. podlaží.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Jar pre vás znamená krásny pocit slobody. Nemusíte sa hrubo obliekať a čiapku na celú sezónu odložíte do skrine. K voľnému pocitu vám pomôže aj
nový účes a rozhodne aj kúra po zime. Skvelá starostlivosť na vás čaká v kaderníctve Evelyn Style.

Doprajte svojim deťom to najlepšie a najkvalitnejšie oblečenie. Obnova šatníka vás pri nich pritom
nemusí stáť veľa. Stačí nakupovať v predajni OVS
Kids, kde viete, že vaši deti naozaj budú mať na sebe
kvalitné oblečenie. Rozumná cena je bonus, ktorý
poteší.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

V mesiaci marec nás čaká Medzinárodný deň
žien. A vy ste práve ten typ, ktorý spraví všetkým
ženám v okolí malú radosť. Kvet u žien nikdy nesklame. Preto odporúčame návštevu kvetinárstva Kvety Flamengo, ktoré nájdete na -3. podlaží
OC MIRAGE.

Tento rok ste si dali záväzok, že sa určite pustíte
do rekonštrukcie svojho príbytku. Odporúčame
začať kuchyňou. Prvý krok by ste mali spraviť do
kuchynského štúdia ORESI, kde sa budú vašim
požiadavkám venovať s najväčším záujmom.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Marec je mesiac, v ktorom sa strieda zima s jarou.
Vy už netrpezlivo očakávate prvé teplé dni, aby ste
mohli spokojne obmeniť svoj šatník. V OC MIRAGE
na jar čakať nemusíte, nakupujte už teraz. Odporúčame napríklad predajňu Extramode.

Jar sa už pomaly blíži a vy sa tešíte. Nie ste totiž
nadšencom zimného športovania. Preto je začínajúca jar pre vás potešením – konečne si môžete
ísť zabehať von. Skontrolujte si však svoje športové oblečenie. Ak vám chýba, nájdete ho aj v Sinsay.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Prechody medzi ročnými obdobiami vám rozhodne nerobia dobre. Teplotné výkyvy sa vždy podpíšu
na vašom zdraví. Na imunitu sú najlepšie vitamíny
a ešte lepšie je, keď sú v čerstvom stave. UGO šťavy
sú chutné vitamínové bomby, ktoré vás postavia na
nohy.

Zimu nemáte radi už len z dôvodu nosenia ťažkých
topánok. Nesmierne sa tešíte na novú kolekciu
jar/leto 2022, z ktorej si vyberiete tie pravé topánky. Jarné topánky budú mať túto sezónu mnoho
podôb, stačí si po ne zájsť do predajne Baťa.

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.

V TAJNIČKE JE UKRYTÁ
MARCOVÁ PRANOSTIKA.

Správne znenie minulej tajničky: „Ľuďom nechýba sila, ale vôľa.“
Výhercovia: Jozef Kišša, Ladislav Koys. Výhercom srdečne blahoželáme!
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Vylúštite naše SUDOKU
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