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Prinášame vám zaujímavý rozhovor s majstrom heligon-
károm, Emilom Jelinkom, zakladateľom značky E&R 

Jelinek. Jeho heligónky sú veľmi vážené a vyhľadávané, do-
konca aj vo svete a my sme sa na jeho výrobky pozreli bližšie.
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

Prísť do OC MIRAGE počas apríla sa naozaj oplatí. 
Okrem rôznych sviežich jarných dekorácií sa mô-
žete tešiť aj na medzisezónne výpredaje v rôznych 

prevádzkach. 
Dych berúce zábery Slnka a vesmíru si môžete pozrieť 

na jedinečnej výstave fotografií, ktorú nájdete na -1. pod-
laží do 14. apríla. Viac o výstave sa dozviete aj na strán-
kach nášho časopisu a sociálnych sieťach. 

Tento mesiac nám so sebou prinesie aj Veľkú noc, po-
čas ktorej by sme si mali najmä oddýchnuť a načerpať 
nové sily. Relaxovať môžete u nás aj pri dobrej kávičke, 
navaria vám v reštauráciách, kde sa môžete stretnúť s ro-
dinou a priateľmi. Skvelú zábavu nájdete aj v kine. 

Za celý tím OC MIRAGE vám želám krásne a pohodové 
prežitie veľkonočných sviatkov. 
  

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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Trafená hus 

Zelená krajina 

Kozliatka 

3. 4. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Sála BDŽ

10. 4. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Javisko BDŽ a kapacita: 40 miest 

24. 4. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Sála BDŽ

2022
apríl



„Každá heligónka je svojská, 
aj keď vyzerá rovnako.“

Kto sa aspoň trochu pohybuje na rôz-
nych festivaloch, kde zaznieva zvuk 
heligóniek, určite si všimol značku 
E&R Jelinek. V súčasnosti sú veľmi 
vážené a vyhľadávané, dokonca aj vo 
svete. S Emilom Jelinkom z Kysucké-
ho Nového Mesta sme sa na jeho vý-
robky pozreli bližšie. 

Emil 
Jelinek:  
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Čím vám učarovala práve heligónka? 
Heligónka mi učarovala svojím špe-
cifickým zvukom, hlbokými basmi 
a  tým, že na heligónke dokážete 
hrať melodickú aj doprovodnú časť 
súčasne.

Aká cesta vás viedla k výrobe tohto 
nástroja? 
Bola to cesta dlhá, plná skúseností 
a  poznávania tohto hudobného ná-
stroja, nakoľko som 20 rokov pred 
začatím výroby robil opravy, servis 
a  ladenie akordeónov a heligóniek. 
Mojím úplne prvým kontaktom 
s  akordeónmi a heligónkami bola 
brigáda u môjho svokra Filipa Šev-
číka, ktorý mal opravárenskú dielňu 
v Žiline a ja ako študent na vysokej 
škole som sa počas voľných hodín 
chodil k nemu zaúčať.  Po štúdiu som 
si v roku 1992 otvoril živnosť a popri 
zamestnaní som sa venoval opravám 
a servisu až do roku 2011, kedy som 

si povedal, že skúsim vyrobiť he-
ligónku a venovať sa už len opravám 
akordeónov, heligóniek a ak sa mi 
podarí vyrobiť heligónku, tak aj vý-
robe heligóniek. Nakoľko aj môj syn 
Roman v tom čase hľadal zamestna-
nie, tak som mal o to väčšiu snahu 
vymyslieť výrobok, ktorý by zabezpe-
čil prácu aj jemu. Na základe toho, že 
stál pri zrode heligónky a  zúčastnil 
sa na samotnej výrobe, zaregistro-
val som aj našu značku „E&R Jelinek 
–  HELIGONKA“. Po krátkom čase 
som zdokonalil technické aj mecha-
nické časti našich výrobkov a  o  pár 
rokov už naše výrobky hrajú po Slo-
vensku, Čechách aj v Poľsku, dokon-
ca pár kusov aj za veľkou mlákou. 
Naša značka sa stala známou už aj vo 
svete, nakoľko nás pozývajú na rôzne 
výstavy a veľtrhy.

Ako vlastne vzniká heligónka? 
Ako vzniká heligónka? Myslím si, 

že je to zložité popísať jednou vetou. 
Je to postup prác a činností, ktoré 
potrebujú čas, trpezlivosť, zručnosť 
a  v  neposlednom rade dobrý sluch. 
Každá heligónka je svojská, jedineč-
ná aj keď vyzerá podobne alebo aj 
rovnako. Úspechom dobrej heligónky 
je ľahký a  okamžitý chod mechaník, 
malá spotreba vzduchu, zvučnosť 
a  samozrejme aj dizajnová stránka 
heligónky.

Z čoho sa skladá? Aká je najdrahšia 
súčasť heligónky?
Heligónka sa skladá z basovej – do-
provodnej  časti, mechu a diskantnej 
– melodickej časti. Samozrejme, kaž-
dá táto časť sa skladá z ďalších me-
chaník, materiálov a komponentov. 
Jednou z najdrahších častí heligónky 
sú hlasy, ktoré vydávajú zvuk.

Akordeón a heligónka nie je jedno 
a to isté. Aký je medzi nimi rozdiel? 
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Aj keď sú veľmi príbuzné svojou kon-
štrukciou a vlastnosťami, tak sú veľ-
mi rozdielne, čo sa týka spôsobu hry. 
Najtypickejším znakom u heligónky 
oproti akordeónu je to, že u heligónky 
vydáva hlas iný tón pri ťahu mech ako 
pri stláčaní mechu. Od toho sa aj od-
víja úplne iný spôsob hry na heligón-
ke ako na akordeóne

Líšia sa aj heligónky navzájom? 
Určite sa heligónky líšia. Môžu byť 
jedno, dvoj, troj, štvor a päť radové, 
dvoj, troj a štvor hlasové. Ale myslím 
si, že aj každý výrobca má svoje špe-
cifiká.

Dobrý zvuk zaručí kvalitné drevo. 
Ako ho vyberáte? 
Samozrejme, dobrý zvuk heligónky 
závisí aj od výberu kvalitného dreva. 
My máme otestované dreviny, kto-
ré sú vhodné na akú časť heligónky. 
Máme dreviny, ktoré pripravujeme 

niekoľko rokov, aby boli správne vy-
sušené a mali tie najlepšie vlastnosti.

Spočítali by ste, koľko ste ich už 
vyrobili a kam sa vaše výrobky už 
dostali? 
Na kus ich nemám spočítané, ale 
pohrávam sa s myšlienkou, že ich 
v tomto roku spočítam. Ale naše he-
ligónky určite stretnete na každej 
heligonkarskej akcii. Ako som už spo-
menul, naše heligónky okrem Sloven-
ska už robia radosť aj v Poľsku, Česku, 
Švajčiarsku, Anglicku, Rakúsku, Ka-
nade a USA. 

Máte v zbierke nejaký kus, na ktorý, 
keď sa pozriete, chytí vás nostalgia? 
Mám na čestnom mieste našu prvú 
vyrobenú dvojradovú aj trojradovú 
heligónku. Vždy, keď sa na ne po-
zriem, prebehne mi hlavou všetok 
čas, nápady a vylepšenia. U mňa, 
keby sa niekto spýtal na pracovný 

čas, tak by som ani nevedel odpove-
dať. Jednoducho už desať rokov žijem 
heligónkami a to je pre mňa práca, 
koníček aj zábava. Ako hovorím, 
„keby ma to nebavilo, tak to určite 
nerobím“!!!

Heligónka je obľúbený nástroj aj 
v Česku, Rakúsku či Nemecku. Sú 
všade rovnaké, alebo sa niečím lí-
šia? 
Sú podobné, ale určite by som rozpo-
znal, či hrá heligónka z Česka, alebo 
Rakúska. Má svoj špecifický zvuk.

Zahráte si aj vy občas len tak pre 
seba? 
Ja som pôvodne vyštudoval klari-
net a saxafón. Na heligónku som sa 
musel trochu naučiť, aby som vedel 
predviesť nástroj zákazníkom. Samo-
zrejme, že keď dorobím heligónku, 
nájdem si čas, aby som ju otestoval 
a zahrám si pre seba.
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24/7
ONLINE

sse.sk/ezona

Majte svoje energie pod kontrolou 
a vybavte všetko online.

ZÁKAZNÍCKA
eZÓNA SSE

SSE 22-050 PR clanok EZONA 190x260-Mirage.indd   1SSE 22-050 PR clanok EZONA 190x260-Mirage.indd   1 23.03.22   11:3623.03.22   11:36

MAJTE SVOJE ENERGIE POD 
KONTROLOU A VYBAVTE VŠETKO 
ONLINE 24/7 S eZónou SSE
Mobilné aplikácie najrôznejšieho druhu nám 
zjednodušujú život. Dopravné navigujú a po-
radia, ako sa vyhnúť problémom na ceste, 
bankové umožňujú snáď všetky druhy fi nan-
čných operácií. S inými sa možno učiť cudzie 
jazyky, sledovať pohyb svojich detí, ale aj 
merať športové výkony, predpovedať poča-
sie, skrátka, takmer čokoľvek...

Do kategórie účelných patria tiež aplikácie na sprá-
vu a kontrolu energií. Aplikáciu eZóna SSE vytvo-
rila spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., 
aby sa viac priblížila svojim zákazníkom. Určite ju 
oceníte, ak si chcete spotrebu energií na svojich 
odberných miestach podrobnejšie sledovať.

Nezáleží na tom, že je neskoro večer, víkend či 
sviatok. Priamo z pohodlia svojho domova získate 
teraz so zákazníckou eZónou SSE okamžitý pre-
hľad o medziročnej spotrebe energií vo svojej 
domácnosti, zistíte, či sú vaše platby v poriad-
ku, a  tiež zaplatíte svoje faktúry za energie 
pohodlne online. Stáva sa vám, že si na faktúru 
spomeniete až po jej splatnosti? S  eZónou SSE 
vás už žiadna faktúra po splatnosti ani nedoplatok 

neprekvapia. Všetky faktúry či rozpisy zálohových 
platieb máte totiž v eZóne SSE k dispozícii v elek-
tronickej podobe a viete si ich v prípade potreby 
kedykoľvek stiahnuť, archivovať či uhradiť online. 
Na jednom mieste máte prehľad o všetkých svo-
jich odberných miestach a ich spotrebe. Zákazníc-
ka zóna vás upozorní na prípadne vzniknutý ne-
doplatok a v budúcnosti aj na nesprávne zvolenú 
sadzbu na vašom odbernom mieste. 

eZóna SSE bezplatne pre všetkých 
Vaša komunikácia so Stredoslovenskou energeti-
kou bude vďaka zákazníckej zóne jednoduchšia, 
prehľadnejšia a  rýchlejšia. Nie ste zákazníkom 
SSE? Nevadí, eZóna SSE je tu aj pre vás. Uľahčí 
vám nielen spôsob komunikácie so  Stredoslo-
venskou energetikou, ale v  prípade záujmu bu-
dete vedieť jednoduchšie požiadať o pripojenie 
svojho odberného miesta, či už ide o  elektrinu, 
alebo plyn.

Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bez-
platne stiahnite mobilnú aplikáciu eZóna SSE
z Google Play alebo App Store a majte aj vy svoje 
energie pod kontrolou so zákazníckou eZónou SSE.

S eZónou SSE:
• zaplatíte svoje faktúry či zálohy online, 
• získate aktuálne informácie o medziročnej spotrebe na svojich odberných 

miestach,
• máte pravidelné informácie o nedoplatkoch či nevhodnej sadzbe,
• získate informácie o výške zálohových platieb,
• rýchlo a pohodlne zadáte svoje požiadavky,
• aktivujete si ďalšie užitočné služby.
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JEDINEČNÁ 
SLNEČNÁ 
VÝSTAVA 

do 14. 4. 
V esmír a Slnko neboli nikdy bližšie... Ako je to mož-

né? Vďaka krásnej výstave, ktorú uvidíte pod strechou 
OC MIRAGE. Odfotografovať Slnko vôbec nie je jedno-

duché. Tejto práci sa však dlhé roky venoval slovenský astronóm 
Vojtech Rušina. Výsledok v podobe krásnych fotografií vesmíru 
a Slnka si môžete pozrieť na -1. podlaží OC MIRAGE do 14. apríla 
2022. Výstava určite nadchne nielen malých, ale aj veľkých, ve-
smírnych nadšencov, ale aj zvedavcov. Veď, kedy ste mali Slnko 
tak blízko? 
Výstava je nainštalovaná na -1. podlaží OC MIRAGE.
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9. 4. od 15.00 hdo 17.00 h

Milé deti, čakáme na 
vás v priestoroch 
Detského sveta na 

4. podlaží pri zábavných tvo-
rivých dielňach s jarnou té- 
matikou.

TVORIVÉ 
DIELNE
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PUZZLE
STIERACIA MÁNIA

NAKÚP NAD 10 € A VYHRAJ SUPER CENY
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!

www.mirageshopping.sk
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Vojtech Rušin – špecialista 
na slnečnú korónu a dy-
namiku slnečnej aktivity 

z Astronomického ústavu Slovenskej 
akadémie vied zorganizoval a viedol 
17 československých, resp. sloven-
ských expedícií v Indii, Mongolsku, 
Mexiku, Indonézii, Čile, Turecku, 
Venezuele, Austrálii, Nigeri, Zambii, 
Juhoafrickej republike, Ekvádore, či 
na súostroví Galapágy. 

Pozorovanie Slnka a jeho foto-
grafovanie počas úplných zatme-
ní absolvoval v rokoch 1973 až 2017 

na viacerých kontinentoch viac ako 
dvadsaťkrát. Popri slnečnej koró-
ne zo zatmenia sa môžete pokochať 
nádhernými pohľadmi aj iných ve-
smírnych objektov na -1. podlaží 
OC MIRAGE.  

Vedeli ste, že podľa Vojtecha Ru-
šina je pomenovaný aj asteroid? 
Konkrétne ten s číslom 26390 a po-
menovanie „Rušin“ mu udelila Me-
dzinárodná astronomická únia na 
podnet jeho objaviteľa Petra Kuš-
niráka z Akadémie vied ČR v roku 
2002. Nachádza sa medzi Marsom 

a Jupiterom v pásme asteroidov a má 
priemer asi 5 km. V zdôvodňujúcej 
správe sa uvádza: „Vojtech Rušin, sl-
nečný fyzik Astronomického ústavu 
Slovenskej akadémie vied, je známy 
svojimi prácami o dynamike slnečných 
protuberancií a koróny. Bol jedným 
z  prvých pozorovateľov na Koronálnej 
stanici na Lomnickom štíte a význam-
ne sa podieľal na jej rozvoji.“

Vychutnajte si pohľad do vesmíru 
trochu inak vďaka tejto krásnej vý-
stave aj vy. Tešíme sa na vašu náv-
števu. 

Ak vás zaujíma vesmír, zvlášť Slnko, potom si nenechajte ujsť výstavu  
fotografií významného slovenského astronóma Vojtecha Rušina,  

ktorú bude do 14. apríla 2022 hostiť OC MIRAGE.  

SLNKO 
A CELÝ VESMÍR 

POD STRECHOU OC MIRAGE



KO
M

IK
S

Žilka
úžasná

a jej kamaráti

114. diel

MAREC JE MESIAC KNIHY A NAŠI 
KAMARÁTI KNIHY MILUJÚ. SPÝTALI 
SME SA ICH, AKÉ KNIHY PREFERU-
JÚ. VÝSLEDOK NAŠEJ MALEJ AN-
KETY BOL PRE MNOHÝCH VEĽKÝM 
PREKVAPENÍM... A ČO VY? AKÁ JE 
VAŠA OBĽÚBENÁ KNIHA?
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Kjari patrí detská veselosť, ktorú chceme zažiť aj 
my u nás v Detskom svete. Ale keď sa deti hrajú, 
nehnevajú, preto sme sa rozhodli rozvíjať aj ich 

zručnosť. Príďte k nám na jarné tvorivé dielne, ktoré sa 
uskutočnia 9. apríla 2022 od 15.00 do 17.00 hod. Milé 
deti, veľmi sa na vás a vašu kreativitu tešíme. 

Keďže v apríli oslavujeme Veľkú noc, nezabudni-
te, že počas sviatkov máme zatvorené: Veľký piatok 
(15. 4. 2022), Veľkonočná nedeľa (17. 4. 2022) a Veľkonoč-
ný pondelok (18. 4. 2022).

Aj keď sa spolu v tieto dni neuvidíme, želáme vám 
krásne a pohodové prežitie veľkonočných sviatkov.

DE
TS

KÝ
 SV

ET
DE

TS
KÝ

 SV
ET

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

VEĽKÁ NOC 
V DETSKOM SVETE

Milé deti, príďte s nami privítať jar. Pripravili sme si pre vás len to najlepšie. 
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JARNÉ TVORIVÉ DIELNE 

9. apríla 2022

 15.00 – 17.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY:  PO – ŠT:  od 10.00 do 19.00 hPIA – NE:  od 10.00 do 20.00 h



RE
CE

PT

17/2021T

MENU

HALAWAH  BEI JEBEN 

POSTUP:
Cesto: Pripravíme z teplého cukrového sirupu, vody  a nakrá-
janého syru. Vymiešame hmotu, aby sa mozzarella rozpustila, 
pridávame semolinu. Miesením vypracujeme cesto a vyvaľká-
me. Plnka: Vodu, sirup, kvetovú vodu a sušené mlieko vloží-
me do hrnca a varíme s gustinom. Do pudingovej hmoty pri-
dáme tvaroh a vymiešame plnku. Plnku rozotrieme na cesto, 
preložíme a nakrájame na ľubovoľné kúsky, ktoré pri podáva-
ní prelejeme cukrovým sirupom a posypeme kokosom alebo 
pistáciami. Dezert podávame za studena.

INGREDIENCIE:
Cesto: Mozzarella (500 g), semolinová múka (1 šálka), kve-
tová voda (1 PL), cukrový sirup (½ šálky), voda (1 šálka). 
Plnka: hrudkový tvaroh (1 šálka), sušené mlieko (1 šálka), 
škrob Gustin (3 PL), voda (1 šálka), cukrový sirup (½ šálky), 
kvetová voda (1 PL). Ako posýpku môžeme použiť podľa 
vlastného výberu kokos, nasekané nesolené pistácie...

Reštauráciu 
HABIBI
nájdete 

na 3. podlaží
v OC MIRAGE



Malá obec neďaleko Žiliny vám ponúkne oveľa 
viac ako by ste tušili. Prechádzka okolím ne-
jednému návštevníkovi doslova učaruje. 

Neveľké mesto Trenčianskeho kraja je plné in-
špirácií. Je síce známe svojím netradičným diaľ-
ničným mostom, ale skrýva v sebe oveľa viac. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Po prvýkrát sa Bitarová ako obec spo-
mína v roku 1393, ale dá sa predpokladať, že je 
omnoho staršia. Jej vznik sa môže datovať na 

začiatok 13. storočia. Bola časťou panstva Lietava. Ná-
zov obce Bitarová pochádza vraj z mena Bitter, ktorý žil 
v 13. storočí a za svoje služby dostal od zemepána právo 
založiť osadu. 

Pamiatka: Kostol sv. Augustína vznikol prebudovaním 
pôvodnej kaplnky. Tá totiž už kapacitne nepostačovala. Bol 
slávnostne vysvätený 30. augusta 1992 na sviatok patróna 
kostola sv. Augustína. 

Atrakcia: V Bitarovej nájdete veľmi peknú krížovú ces-
tu. Tento rok bude oslavovať okrúhliny, vznikla totiž v roku 
2002. Na jej začiatku je postavená Kaplnka Panny Márie 
Lurdskej. Štrnásť zastavení sa vinie v dvojrade kľukatou 
cestou a obsahuje tabuľky s rôznymi výrokmi, ktoré nútia 
k zamysleniu. 

Turistika: Cez obec a jej územie síce neprechádza zna-
čená turistická trasa, pre krásy prírody však nemusíte 
chodiť ďaleko. Okolie Bitarovej je naozaj krásne a zo su-
sedných obcí Ovčiarsko alebo Brezany sa dostanete aj na 
hradné zrúcaniny.  

Doprava: Do Bitarovej sa dostanete veľmi jednoducho 
autobusovými spojmi SAD zo Žiliny priamym spojením 
smerom do Ovčiarska.  

História: Prvá písomná zmienka o Považskej Bys-
trici sa viaže s rokom 1316. Písomná zmienka o 
hrade z roku 1316 sa spája s menom Matúš Čák 

Trenčiansky. Dejiny mesta sú úzko späté s dejinami Bys-
trického (Považského) hradu. V súčasnosti mesto tvoria 
aj mestské časti Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, 
Považská Teplá, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, 
Podvažie, Milochov, Horný a Dolný Moštenec, ktoré boli 
kedysi samostatnými obcami. 

Pamiatka: Farský kostol Navštívenia Panny Márie 
postavili v 14. storočí. Dal ho postaviť pán Považskobys-
trického hradu a panstva Ján Podmanický. Pôvodne bol 
gotický, neskôr prešiel rôznymi prístavbami. Novodobé 
vitrážové okná sú vyhotovené podľa návrhu Vincenta 
a Viery Hložníkovcov z roku 1951.

Atrakcia: Na kopci nad mestom na sídlisku Rozkvet sa 
nachádza Kaplnka sv. Heleny z roku 1728. Je obklopená 
lipami, z ktorých jedna má 250 rokov. Je ľahko prístupná 
z mesta MHD č. 10 a 11. Konajú sa tu pravidelné bohoslužby.

Turistika: Z mesta sa veľmi ľahko dostanete rôznymi 
spojmi všetkými smermi. Odporúčame napríklad krásnu 
prírodu okolo Manína.  

Doprava: Verejnou dopravou, vlakom alebo SAD zo Ži-
liny sa ľahko presuniete priamo do mesta.

KA
M

 ZA
 

KR
ÁS

AM
I

Predstavujeme obec: Bitarová Predstavujeme mesto: Považská 
Bystrica
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Financie sú vám v apríli naklonené. Dobrý dojem 
na svojich partnerov získate hravo nákupom v pre-
dajni Magenta na 1. podlaží OC MIRAGE. Dobre 
padnúce biznis oblečenie je zárukou budúcich spo-
luprác. Na partnerov robí vždy dobrý dojem.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Ak ste bez partnera, tento mesiac je pre vás ten pra-
vý. Nie máj – mesiac lásky, ale bláznivý apríl vám 
do cesty pripletie toho pravého. Stačí len súhlasne 
kývnuť na pozvanie na večeru. Vychutnajte si spo-
ločne príjemnú atmosféru v reštaurácii Habibi.

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Okrem tradičných koláčov na Veľkú noc, mávate 
na sviatočnom stole vždy aj niečo špeciálne. Vy-
nikajúce zákusky a torty si môžete dopriať vďaka 
cukrárni Cake bar. Takýmito maškrtami potešíte 
nejedného člena svojej domácnosti.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Znásobte svoju prirodzenú auru príjemnou 
vôňou, vďaka ktorej vyniknete. Vo FANN parfu-
mérie na -1. podlaží si ľahko vyberiete svoju srd-
covku. Rozkvitnutá jar nemusí byť iba na lúkach, 
môžete rozmaznať aj seba. Stačí si len vybrať.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

V poslednej dobe ste bez energie, podpísala sa na 
vás jarná únava. Každý má iný spôsob, ako ju zah-
nať. Zabudnite na cudzie rady, vy máte svoj vlast-
ný systém. Zo zlej nálady vás zaručene dostanú 
nákupy. Odporúčame jarnú kolekciu v predajni  
Reserved.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

V tomto období budete mať väčšiu schopnosť vy-
jadriť svojim blízkym lásku a náklonnosť. Veľká noc 
je na to ako stvorená. Doprajte svojim blízkym len 
to najlepšie a najsladšie. Kvalitné sladkosti aj dar-
čekové sety nájdete v predajni Delikateso.   

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Nenechajte si ujsť žiadnu prí-
ležitosť k rozšíreniu vašich 
znalostí. Doba je náročná a vy 
chcete byť predsa konkuren-
cieschopný. Odbornú, náučnú 
aj populárno-náučnú literatúru 
zo spoločenských vied nájdete 
v kníhkupectve Martinus.

Lev (23. 7. – 23. 8.)

V predveľkonočnom období sa musíte postarať 
o množstvo vecí a veľa ľudí vás žiada o pomoc. Ne-
môžete sa však rozkrájať – pritom by ste však mali 
mať najväčší krajec pre seba. Skúste si spraviť 
malú psychohygienu nákupom v COIN&Brands. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Tento mesiac ste nezastaviteľný. Aj po večeroch 
hľadáte aktívny relax, nedokážete obsedieť, musí-
te byť v pohybe. Ak chcete zažiť niečo bláznivé, vy-
berte sa na horor alebo na krkolomnú húsenkovú 
dráhu do 5D Cinema na 3. podlaží.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

V poslednej dobe je toho na vás príliš. Tlak v prá-
ci, domáce pečenie na sviatky, jarné upratovanie. 
Ste v neustálom strese. Nenechajte ho však vyhrať 
a doprajte si niečo skvelé pre seba. Zájdite do ka-
derníckeho salónu Evelyn style na 3. podlaží.

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

V apríli na nás čaká Veľká noc 
a vy už viete, že sa upratovaniu, 
pečeniu a vareniu nevyhne-
te. Pripraviť krásne sviatky pre 
celú rodinu vám dáva každý rok 
zabrať aj po finančnej stránke. 
Chutné sviatočné a pritom lacné 
jedlo pripravíte vďaka Bille.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Trávili ste teraz príliš veľa času mimo svojho do-
mova a zanedbávali tak svoj vzťah. Hoci ste obaja 
zvyknutí na podobné situácie, krásne gesto nikdy 
nič nepokazí. V Šperku Holíč nájdete krásne šper-
ky ako znak vašej lásky a úcty k partnerovi.
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Vylúštite naše SUDOKU

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: „Na Matku boží má sa siať zboží.“
Výhercovia: Natália Kováčová, Milan Mulica, Lenka Vitkovičová. Výhercom srdečne blahoželáme!
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glg

cudzie    
mužské   
meno

opäť

potrubie   
na vedenie    

ropy

bromid   
deuteria    

(vz.)

Ústredná 
rada     

odborov    
(skr.)

vandrák    
(hovor.,   

zast.)
odborový    

zväz
dobrá   
vôľa kolóna

1.

predpona    
s význ.   
tlakový

rúb

2.

Pomôcky:  
Atos, 

šupasník,  
Traa.

model   
Hyundai

švajčiarska  
rieka

sínus (zn.)

záhradník

zúbkový    
uzáver

septimán

hovorový   
súhlas

nórska   
akrobatická   

lyžiarka

zasievaj

priehľadná    
látka

Aurel    
(dom.)

značka   
čokolády

sťa pokyn   
(bás.)

zrazu

regres

argón    
(zn.)

obstarám 
si pookrial
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