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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

Vmáji sa príroda premieňa do svojej najkrajšej 
podoby, ale nie vždy je ideálny čas na prechádz-
ky. Vtedy je najlepším riešením dať deťom dar-

ček v podobe návštevy Detského sveta, kde v správnom 
čase prebiehajú aj tvorivé dielne. Tento mesiac sa budú 
vyrábať predovšetkým darčeky pre mamičky. 

Druhú májovú nedeľu oslavujú svoj deň všetky mamy, 
staré mamy, krstné mamy. Nemali by sme preto zabúdať 
na Deň matiek a potešiť ich darčekom je naozaj skvelý 
nápad. Kvet, čokoláda, kniha, kabelka, či pozvanie do 
kina...  Z ponuky si isto vyberiete. 

Záver mesiaca venujeme prípravám na nadchádzajúci 
Medzinárodný deň detí. Môžete si ho užiť priamo u nás 
1.  júna. Deti budú zabávať rozprávkoví maskoti, s ktorými 
prežijú deň plný zábavy. Viac o programe sa dozviete na 
stránkach nášho časopisu a na našich sociálnych sieťach. 

Tešíme sa na vašu návštevu. 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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V ďaka OC MIRA-
GE ste sa mohli 
dostať do vesmíru. 

Alebo ste mohli zostať na 
Zemi a pozrieť si krásnu 
výstavu.    
Ešte v polovici apríla ste 
mali možnosť pozrieť si 
Slnko zblízka. A to vďaka 
unikátnej výstave fotogra-

fií z vesmíru. Fotografie 
vytvoril vynikajúci 

slovenský as-
tronóm 

Vojtech Rušina. Výsledok 
jeho dlhoročnej práce 
ste si mohli pozrieť aj vy 
v OC MIRAGE. Krásne 
fotografie vesmíru a Slnka 
nadchli nielen malých, 
ale aj veľkých, vesmírnych 
nadšencov, ale aj zvedav-
cov. My sme boli radi, že 
kúsok Slnka pristál aj 
u nás v OC MIRAGE.  

VÝLET 
DO VESMÍRU
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PREŽILI SME SPOLU

O  tom, že všet-
ci máme radi 
Veľkú noc, nie je 

pochýb. A u detí to platí 
ešte viac, lebo  môžu 
dať voľnú ruku svojej 
fantázii.    
Presne také sú pravidlá 
v obľúbených Tvorivých 
dielňach v Detskom 

svete. Fantázii sa tu 
naozaj medze 

nekladú. 
Deti 

sa o tom presvedčili aj na 
aprílovom stretnutí. Té-
mou bola Veľká noc. Deti 
si tak mohli vymaľovať 
vajíčka a rôzne ďalšie 
veľkonočné motívy. 
Jar je svojimi farbami 
veľmi inšpiratívna a deti 
vytvorili naozaj krásne 
diela. Tešíme sa na ďal-
šie Tvorivé dielne 
v Detskom 
svete.  

TVORIVÁ 
VEĽKÁ NOC
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30%
ZĽAVA

Nájdete nás na 3. poschodí vedľa kaderníctva

eiffel opticeiffel optic®

www.eiffeloptic.sk

na všetky dioptrické sklá
vrátane multifokálnych



Snehulienka (7+)

Bájky  (5+) 

6. 5. 2022 o 18.00 PREMIÉRA / Sála BDŽ

8. 5. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Sála BDŽ

18. 5. 2022 o 18.00 Večerná streda pre deti a ich rodičov / Sála BDŽ

13. 5. -15. 5. 2022 Bábková Žilina 2022

29. 5. 2022 o 14.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Záhrada BDŽ

29. 5. 2022 o 16.00 Nedeľné predstavenie pre verejnosť / Záhrada BDŽ 

2022
máj

30%
ZĽAVA

Nájdete nás na 3. poschodí vedľa kaderníctva

eiffel opticeiffel optic®

www.eiffeloptic.sk

na všetky dioptrické sklá
vrátane multifokálnych



„Machový obraz vám 
prinesie kúsok prírody 

do vášho domova.“

Kto má rád vo svojom domove ze-
leň, ale nemá ten cit pre starostlivosť 
o  ňu, možno práve machový obraz 
by bol tým správnym riešením. Ale-
bo možno niečo farebnejšie? Naprí-
klad dlhotrvácne a voňavé mydlové 
kytice, ktoré vyzerajú doslova ako 
živé? Prírodu vo vašom domove vám 
pomôžu vyčariť manželia Eva a Pavol 
Krajčíkovci z Krasnian, ktorí majú na-
ozaj šikovné ruky a kreatívne duše. 
Nechajte sa zlákať aj vy...

Manželia 
Krajčíkovci:  

08     |  
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Ako ste sa dostali k tvorbe z machu? 
Čím vás tento materiál zaujal?
Mach ako obraz som videla na jednej 
stránke, ihneď ma to zaujalo. Roz-
hodla som sa to vyskúšať. Toto je nie-
čo pre mňa – byť originálna a kreatív-
na. A milujem prírodu, takže ideálna 
kombinácia. 

Aké sú výhody machového obrazu 
oproti klasickým?
Machový obraz vám prinesie kúsok 
prírody do vášho domova. 

Je nutné na tieto obrazy použiť len 
určitý druh machu, alebo sa dá vy-
brať z viacerých?
Na tvorbu obrazov je potrebné mať kva-

litný mach z nórskych alebo fínskych 
hôr. Tento mach je stabilizovaný, takže 
vydrží viac rokov – môže aj 8 až 10 rokov. 

Ako dlho vám trvá vytvoriť jeden 
obraz?
Čas na machový obraz je rôzny, nakoľ-
ko aj požiadavky od zákazníka sú rôzne. 

Musím sa o machový obraz nejako 
špeciálne starať?
Machové obrazy sú bezúdržbové, čiže 
si naozaj nevyžadujú špeciálnu sta-
rostlivosť. 

Svoju tvorbu prezentujete pod 
značkou E&P&K. Čo sa za touto 
skratkou skrýva?

Pod touto značkou prezentujem svoju 
tvorbu s manželom Pavlom (Eva a Pa-
vol Krajčíkovci – pozn. redakcie). Vo 
svojom manželovi mám nielen veľkú 
pomoc, ale aj istotu pri tvorení. 

S machovou stenou sa môžeme 
stretnúť na viacerých miestach 
(napr. aj v OC MIRAGE na -3. pod-
laží), s obrazmi už menej často. Je 
vytvoriť obraz z machu náročnejšie 
ako spraviť celú stenu?
Svoju tvorbu milujeme, takže vytvo-
riť obraz, alebo stenu, či logo, je vždy 
výzva. Machová stena je finančne ná-
ročnejšia, no kreativita nemá hrani-
ce. Najmä, keď vám zákazník nechá 
voľnú ruku. 
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Okrem machových obrazov máte 
v ponuke aj prekrásne kytice vyrá-
bané z mydla, ktoré vyzerajú ako 
živé. Aké je ich tajomstvo? 
Mydlové kytice sú originálne, nielen 
svojou vôňou, ale aj dlhotrvácnosťou. 
Kytice tvorené s láskou je to najkraj-
šie, čím môžete obdarovať blízku 
osobu. 

Kde beriete na svoju tvorbu inšpi-
ráciu?
Narodila som sa preto, aby som bola 
kreatívna. Kreativita je moje druhé 
ja. Či pri tvorbe machových obra-
zov alebo mydlových kytíc. Pri tejto 
tvorbe mi veľmi pomáha manžel, má 
svoj iný pohľad na tvorbu a veľmi 

rada dám aj na jeho rady. Takže ako 
sa hovorí – 100 ľudí, 100 chutí. 

Tvorí sa vám lepšie na objednáv-
ku, alebo radšej nechávate praco-
vať fantáziu?
Radi tvoríme, keď nám ľudia ne-
chajú voľnú ruku – fantázia nemá 
hranice. Obrazy tvoríme aj na ob-
jednávku podľa požiadaviek zákaz-
níkov. 

Akú najnevšednejšiu požiadavku 
ste mali?
Netradičnú objednávku som dosta-
la, keď ma oslovilo jedno barbier-
stvo, kde si dali vytvoriť logo. Malo 
to byť niečo jemné, no výstižné. 

Počítate svoje diela? Vedeli by ste 
si vybrať tie naj? 
Svoje diela nerátam, no už som ich 
vytvorila veľmi veľa. A som rada, že 
robia radosť ľuďom, ktorí vložili dô-
veru do našich rúk. Veľkú radosť nám 
urobí, keď ľudia pošlú fotku alebo re-
cenziu na našu facebookovú stránku 
Mydlové kytice, Machový desingn 
E&P&K. Najlepší pocit je, keď vytvo-
ríme niečo, čo človek už dlho hľadal, 
alebo po čom už dlho túžil a my mu to 
splníme. Najčastejšie robíme obrazy 
na čiernom plátne, či už na výšku ale-
bo na šírku. V modernom dome alebo 
kancelárii je to dizajnový kúsok. 

FB: Mydlové kytice 
machovy design E&P&K
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ZELENŠIA BUDÚCNOSŤ 

PRE VÁŠ DOMOV A PRÍRODU

Premeňte svoju domácnosť na zelenú 
vďaka Zelenej energii od SSE.

Zelená energia
od SSE

sse.sk/zelenaenergia

SSE 22-021 Inz ZE 190x260-Q1.indd   1SSE 22-021 Inz ZE 190x260-Q1.indd   1 29.03.22   10:3729.03.22   10:37





PR
OG

RA
M

DEŇ DETÍ  

od 15.00 
do 18.00 h

1. 6. 

M ilé deti, v OC MIRAGE sa na vás veľmi tešíme. 
Príďte osláviť MDD priamo k nám. Čakajú na 
vás obľúbené rozprávkové postavy ako Mickey 

a Minnie Mouse, Včielka Maja a aj Macko Pu. S ním budete 
aj zbierať med, jeho obľúbenú maškrtu. Len dajte pozor, 
aby vám ho všetok nezjedol. Môžete sa vyšantiť na detskej 
diskotéke a pri rôznych súťažiach. Čakajú vás aj kreatívne 
tvorivé dielne, na ktorých si vyrobíte veselé kamienky, či 
sliz. Na výber máte toho naozaj veľa, každý si tu niečo náj-
de. Hor sa k nám na deň plný smiechu a veselosti!
Podujatie sa uskutoční na -1. podlaží OC MIRAGE.
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7. 5. od 15.00 hdo 17.00 h

Milé deti, čakáme na 
vás v priestoroch 
Detského sveta na 

4. podlaží pri zábavných tvori-
vých dielňach s tematikou ku 
Dňu matiek.

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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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

115. diel

NAŠI ŽRALOČÍ KAMOŠI SA NA  
ŠIBAČKU TEŠILI CELÝ ROK. BEZ-
TRESTNE MÔŽU ŠIBOVAŤ-RYBOVAŤ 
A EŠTE ZA TO DOSTANÚ ČOKO-
LÁDKY A PENIAŽKY. TENTO ROK 
SA VŠAK RYBIČKY PREPOČÍTALI. 
VODNÁ PASCA NEFUNGOVALA TAK, 
AKO DÚFALI...
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Čo nás čaká v tento jarný mesiac? Okrem tradičnej 
každodennej dobrej zábavy a relaxu sme si pre 
vás pripravili aj tvorivé dielne pod názvom Ma-

mičke zo srdca. Uskutočnia sa v sobotu 7. mája od 15.00 
do 17.00 h. Detské výtvory urobené z lásky mamičky isto 
potešia. Deň matiek bude v tomto roku naozaj mimo-
riadny.

Pripomíname však, že v máji sú aj dva štátne sviatky 
1. a 8. mája, ktoré tento rok pripadajú na nedele. Počas 
týchto dní budú naše brány zatvorené. 

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.

MÁJ 
V DETSKOM SVETE
Máj je jeden prekrásny mesiac, v ktorom sa toho veľa deje. 

A v našom Detskom svete to tiež nebude inak. 

Darček pre mamičku
Rozmýšľal som celý deň, 
čo ti mamka darujem.
Otvoril som pokladničku, 
chytil som sa za hlavičku,
korunky som všetky minul, 
na sladkosti na zmrzlinu. 
V tom ručičky moje vravia, 
že ti pekný darček spravia.
Šikovné sú, veď  to vieš, 
dnes si darček pozrieť smieš.
Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš.

JARNÉ TVORIVÉ DIELNE 

7. mája 2022

 15.00 – 17.00 h

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

SAHLAB

POSTUP:
Sahlab sa pripravuje ako náš tradičný puding, ale je o nie-
čo redší a podáva sa v pohári ako teplý nápoj. Mlieko spolu 
s ingredienciami zmiešame, a za pomalého varenia miešame, 
pokiaľ nezhustne, na záver prilejeme vodu z kvetov. Puding 
môžeme ozdobiť napríklad mletou škoricou.

INGREDIENCIE:
Gustin (kukuričný škrob 2 ČL), mlieko (200 ml), škorica 
mletá (½ ČL), cukor (1 ČL), kvetová voda (1 ČL).

Reštauráciu 
HABIBI
nájdete 

na 3. podlaží
v OC MIRAGE



Síce malá obec, zato veľké čaro. Prechádzať sa 
po okolí, kde vás nič a nikto nevyruší a pritom 
mať krásne výhľady na okolité obce či Žilinu - 
to je pravé kúzlo tejto obce. 

Považská Bystrica má niekoľko mestských čas-
tí. Jednou z nich je aj Dolný Moštenec, ktorý má 
mimoriadne výhodnú dopravnú polohu a je len 
4 km od centra mesta. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Obec sa prvýkrát spomína v roku 1289 
ako OLCHARZK, v roku 1402 ako OVCSARSZKO, 
v roku 1469 ako OWČARSKO a v roku 1927 ako 

OVČIARSKO. Obec patrila k hradu Hričov a neskôr ze-
mianskym rodinám Kožar, Dohnányi. Od Hôrok sa osamo-
statnila v roku 1989.

Pamiatka: Ovčiarsko je pomerne malá obec, preto v nej 
nenájdete veľa historických pamiatok. Stojí tu ale storoč-
ná kaplnka so zvonicou, ktorú v roku 2015 rekonštruovali 
a Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Atrakcia: Na území cintorína v Ovčiarsku sa nachádza 
tristoročná lipa, ktorá bola v minulosti chráneným prí-
rodným výtvorom. Lipa veľkolistá (tilia plytyphilla) má 
výšku vyše 15 metrov a obvod kmeňa vo výške 1,3 m má 
410 cm.

Turistika: Cez obec vedie červenoznačená turistická 
trasa zo Strážova až do obce Vrchteplá. Trasa vás zavedie 
okolo Hričovského hradu cez Súľovské vrchy až do oblasti 
Manínskej tiesňavy. 

Doprava: Autobusy SAD jazdia z autobusovej stanice 
v Žiline priamo do obce. 

História: Najstaršia písomná zmienka o obci 
pochádza z roku 1397. Bola to listina vystavená 
uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským 

pre Mikuláša, brata Ctibora z Beckova. Podľa nej dostal 
Mikuláš do držby hrad Košeca i hradné panstvo. K mestu 
bola pričlenená v roku 1979. 

Pamiatka: V obci sa nachádza rímskokatolícky Kos-
tol sv. Gorazda, ktorý posvätil dňa 29. júla 2001 nitrian-
sky sídelný biskup, otec kardinál Ján Chryzostom Korec. 
Autormi projektu kostola sú Ing. Arch. Eduard Kolek 
a Ing. Arch. Marta Koleková.

Atrakcia: K tejto časti patrí aj Cingelov laz, ktorý je 
ukrytý od ruchu mesta. Nachádza sa tu Kaplnka Naj-
svätejšej Trojice z roku 1864, ktorá stojí na kopci nad 
lazom. 

Turistika: Cez Dolný Moštenec síce nevedie turistická 
trasa, ale zato tu nájdete pohodlnú cyklotrasu z Považskej 
Bystrice až do Domaniže. 

Doprava: Do Považskej Bystrice sa odveziete autobusmi 
SAD zo Žiliny alebo vlakom. V meste musíte potom nastú-
piť na autobus č. 9 smerom na Horný Moštenec. 

KA
M

 ZA
 

KR
ÁS

AM
I

Predstavujeme obec: Ovčiarsko Predstavujeme mestskú časť: 
Dolný Moštenec
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Nielen ľudia, ale aj zvieratá prestupujú na jarný re-
žim. Zistite si, čo sa mení u vášho domáceho milá-
čika. Psy budú mať napríklad viac pohybu, viaceré 
zvieratká zhadzujú srsť. Čo na túto premenu potre-
bujú? Poraďte sa v Pet Center. 

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Kvety povedia všetko, čo potrebujete. Je máj, krásne 
počasie, láska je vo vzduchu a kvety k tomu dodá-
vajú tú správnu atmosféru. Tulipány na kuchynský 
stôl, orchidea do každého okna a ruža pre vašu mi-
lovanú priamo do ruky z kvetinárstva Flamengo.

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

S príchodom jari sa môže vyblázniť aj vaša fantá-
zia. Prerobiť si dom, byt, záhradu alebo balkón na 
malý raj je pre vás maličkosť. Drobnosti na ozvlášt-
nenie domova nájdete v predajniach Flying Tiger, 
Ševt, Banquet, Pepco a Sinsay.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Na zime nemáte rada jedinú vec – že sa vám zle no-
sia šperky. Náušnice tlačia pod čiapkami, náramky 
nemajú pod bundou priestor. Preto je pre vás jar 
ideálna. Máte voľný priestor pre svoje šperky. Obo-
haťte si svoju zbierku kúskami zo Šperku Holíč. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Počas tejto jari sa nosia tenisky. Je to pre vás skvelá 
alternatíva po ťažkých zimných čižmách. Tenisky 
sú šik a doladia sa ku každému outfitu. Veľmi dob-
rý a najmä kvalitný výber nájdete v predajni obuvi 
Baťa. A možno tu objavíte aj niečo viac.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Apríl nás (ne)prekvapil premenlivým počasím. 
S predpoveďou na máj sa však nemienite zahrávať. 
Milujete prírodu a využijete každý moment, aby ste 
v nej boli. Keď však počasie nepraje, je tu kaviareň 
Yogi's. Dajte si kávu v prírodnom prostredí.  

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Všímate si módne trendy. Nie 
vždy im síce podľahnete, ale vy-
beráte si hravé detaily. Teraz sú 
v  móde veselé ponožky a vás to 
nesmierne teší. Skvelý výber 
majú v  predajni Bepon, v kníh-
kupectve Martinus a samozrej-
me vo veselom stánku Dedoles. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Máj je lásky čas. Všetci to dobre vieme a vy obzvlášť. 
Tohtoročný máj je pre vás po citovej stránke nesku-
točne krásny. Doprajte si s partnerom romantické 
posedenie na letných terasách v OC MIRAGE a uži-
te si krásny výhľad na mesto.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Ako správny filmový fanúšik sa neviete dočkať no-
vých premiér. Filmy sú pre vás ten správny relax. 
Pukance, vysoká kvalita zvuku, obrovská obrazov-
ka. A k tomu dobrý príbeh. Z májovej filmovej po-
nuky v Ster Century Cinemas si určite vyberiete.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Jar je tu a vám už došli výhovorky, prečo nechodí-
te von športovať. Je načase, aby vás opustila zimná 
pohodlnosť a jarná únava. Krásne počasie doslova 
láka von. A na športovanie treba aj správnu výbavu. 
Navštívte 4F na 2. podlaží OC MIRAGE.

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Dobrá káva vás vždy postaví na 
nohy a zbaví vás jarnej únavy. 
Najlepšie káva je pre vás čerstvo 
upražená. Vychutnajte si kvali-
tu v hrnčeku každý deň vďaka 
slovenskej pražiarni Zlaté zrn-
ko, ktorú nájdete na -1. podlaží 
OC MIRAGE. 

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Chystáte sa na veľkú prerábku kuchyne? Síce to 
stojí nemalé financie, vždy máte cit na to, ako 
ušetriť. V tejto oblasti sa vyznáte. A s kvalitou 
majú zasa skúsenosti v prevádzke Oresi, kde vám 
poradia všetko pre váš vysnívaný domov. 
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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: „Brucho, Paríž, Príbeh lásky.“
Výhercovia: Mgr. Monika Sojková, Viliam Weserle, Viera Kiššová. Výhercom srdečne blahoželáme!
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