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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

Máme pred sebou prvý letný mesiac a mysľou 
sme už viacerí na dovolenkách, či výletoch, 
čaká nás zaslúžený oddych. Myslite však aj 

dopredu a príďte do OC MIRAGE vybaviť sa na cesty, aby 
vás neskôr nič neprekvapilo. Drogéria, letné oblečenie, 
cestovné kufre, dobrá kniha, či športové vybavenie - všet-
ko nájdete u nás pod jednou strechou.

Okrem tradične dobrých nákupov  u nás zažijete viac. 
Hneď na začiatku júna sa v OC MIRAGE oslavuje vo veľ-
kom štýle Medzinárodný deň detí. Neskôr nás čaká obľú-
bená castingová show Elite Model Look. V júni nebude 
chýbať ani výstava – tentoraz o inšpiratívnych matičia-
roch. Viac sa dozviete na stránkach nášho časopisu.

Samozrejme, pozývame aj na chladené drinky a dobré 
jedlo do našich kaviarní a reštaurácií, do novootvoreného 
fitness centra a za zábavou do kina. 

U nás nuda určite nehrozí. Tešíme sa na vašu návštevu. 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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A  ko to už býva, 
druhá májová 
nedeľa patrila 

všetkým mamám. A my 
sme sa na ňu aj poriad-
ne pripravili.  
Tvorivé dielne sú späť 
a my sme veľmi radi, 
lebo deti majú ďalší 

dôvod na radosť. Stále 
u nás platí, že 

fantázii sa 
medze 

nekladú a bolo to tak aj 
na našom májovom tvo-
rivom stretnutí. Témou 
bol darček pre mamu. 
A že bol vyrobený 
z lásky, o tom nikto ani 
nepochybuje. A kedy 
budú Tvorivé dielne 
najbližšie? Dozviete sa 
z programu v tomto 
časopise. Tešíme 
sa na vás.   

DARČEK 
PRE MAMIČKU
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„Myslím, že človek zažije 
aj bolestivejšie veci.“

Predstava, že tetovanie môže mať len námorník 
alebo trestanec, je už dávno za nami. Dnes te-
tovania s hrdosťou a láskou nosia aj ženy. A do-
konca už dávno aj ony patria medzi tetovačov. 
Patrícia Šlopková, ktorá má štúdio v Kysuckom 
Novom Meste, sa tetovaniam venuje už päť ro-
kov a získala aj ocenenia na Tattoo Show v Žili-
ne. Porozprávali sme sa o minulosti a súčasnosti 
v umení „kresby na kožu“, ako si tetovania vybe-
rajú jej klienti, aké tetovania má ona samotná, ale 
dozvedeli sme sa aj oveľa viac. 

Patrícia 
Šlopková:  
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Aká cesta vás viedla k tetovaniu?
Tetovanie je umelecké remeslo a na-
koľko ja mám vyštudovanú súkrom-
nú strednú umeleckú školu v Žiline 
a po škole som vedela, že moja práca 
sa bude niesť v kreatívnom duchu, aj 
keď to nebolo hneď jasné, že to bude 
práve tetovanie, tak som si k tomu 
cestu našla. Samozrejme, aj prostred-
níctvom ľudí/tatérov, ktorých som 
spoznala.

Kde hľadáte inšpiráciu? 
Asi ako každý umelec v prírode, ktorá 
je nevyčerpateľný zdroj. Moja tvorba 
je celkovo zameraná na jemné a prí-
rodné motívy. Potom v ľuďoch a osob-
ne, aj keď cestujem. Každá krajina je 
iná a tam má človek priestor a čas 
čerpať nápady na tvorbu.

Aké boli tetovania kedysi a aké sú 
dnes? 

Tetovanie sa jednak posledné roky 
stalo populárnym a obľúbeným medzi 
ľuďmi a určite veľmi napreduje, či už vo 
vylepšení farieb, pomôcok, ktoré uľah-
čujú tatérom prácu a prinášajú väčší 
komfort aj klientom. A samozrejme, aj 
práce  sú rozmanitejšie ako v minulosti, 
keď bolo na výber pár motívov.   

Tetujete technikou handpoke. Aká 
je to technika? Vydrží rovnako ako 
klasické tetovanie?
Handpoke tetovanie je tak ako mašin-
kové rovnako trvalé a tetované rovna-
kým tetovacím inkom pod kožu. Roz-
diel je akurát v tom, že sa tetuje ručne 
a je to jemnejší spôsob aplikácie, kto-
rý nespôsobuje až taký zásah do kože. 
Je to precízna a náročná technika, 
čiže človek, ktorý sa rozhodne byť 
tetovačom, musí vedieť, aké riziká to 
obnáša. Vo svojom štúdiu mám aj ta-
térov, ktorí tetujú aj strojčekom.

Aj vy máte tetovanie, dokonca ste 
sa tetovali sama. Tie ste si zrejme 
navrhli vy. A tie zvyšné? Sú to vaše 
návrhy?
Pár tetovaní mám od seba samej. Inak 
všetko, čo mám na tele, tetoval niekto 
iný. Mám veci, ktoré som si vymyslela 
aj navrhla sama, ale taktiež mám veľa 
kolegov tatérov, ktorým som nechala 
voľnú ruku pri tvorbe a plne im dôve-
rujem a nosím ich prácu na tele.

Ako vníma tetovač, keď niekto príde 
s vlastným návrhom? 
Záleží, koho si vyberiete. Sú taté-
ri, ktorí s tým nemajú problém a sú 
umelci, čo majú svoj rukopis, štýl 
a snažia sa tetovania robiť originálne 
a na mieru pre človeka.

Ako vlastne prebieha tvorba teto-
vania? 
Klient sa, samozrejme, predom ob-
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jedná, čakacia doba môže byť aj dva 
– tri mesiace. Opíše mi predstavu 
a miesto, kam pôjde tetovanie. Všetko 
je veľmi individuálne. U mňa ľudia ve-
dia, čo čakať, aká je moja tvorba. Tak-
že výber a realizácia návrhu je veľmi 
rýchla. Prípadne si častokrát vyberú 
z mojich návrhov a nechávajú mi voľ-
nú ruku pri tvorbe.

Stalo sa vám, že niekto prišiel a na-
koniec si to rozmyslel? Ako ľuďom 
dodávate odvahu? 
Mne sa takéto niečo nestalo. Tetovanie 
nie je až taká hrozná vec. Myslím, že 
človek zažije aj bolestivejšie veci. Mala 
som, samozrejme, prípady, keď mi 
bolo povedané, že neznesú ani pohlaď 
na ihlu, ale veľmi rýchlo zistili, že sa 
nemajú čoho báť a sedenie si užili. 

Prehovárate aj niekoho, kto si vybe-
rie naozaj zlý motív? 

S týmto sa je stretávam veľmi málo, 
nakoľko netetujem všetko. Keď je tre-
ba, samozrejme, klienta usmerním 
a poradím mu.

Akú najbizarnejšiu požiadavku ste 
mali? A ktoré tetovanie vás najviac 
uchvátilo?
Pre mňa sú najbizarnejšie požiadav-
ky, keď mi niekto zavolá v sobotu 
ráno, či by som ho nemohla najlepšie 
hneď potetovať (smiech). A nedá sa 
povedať len o jednom. Všetky tetova-
nia, čo robím, mi ostanú v pamäti. Aj 
ľudia. Hlavne, keď sa vracajú opako-
vane.

Keď idete bežne po ulici alebo do 
nákupného centra ako je OC MIRA-
GE, všímate si tetovania na ľuďoch? 
Samozrejme, to už je tá profesionálna 
deformácia. Vždy je milé, keď stretá-
vate tých, čo nosia tie vaše.

Komu by ste tetovanie rozhodne ne-
odporúčali? 
Tetovanie nie je vhodné určite pre 
ľudí pod 18 rokov. A samozrejme, 
ktorí majú nejaké vážne zdravotné 
problémy. Všetko ale treba konzulto-
vať s tatérom, ak si je klient neistý. 
Inak nikdy nie je na tetovanie ne-
skoro a vrchná hranica, si myslím, 
neexistuje.

Máte nejaký nesplnený sen? Čo by 
ste chceli dosiahnuť? 
Momentálne si po piatich rokoch te-
tovania uvedomujem, aká som šťast-
ná, že mám prácu, ktorá ma baví 
a každý deň je pri nej iný. Mám vlast-
né štúdio, v ktorom robia úžasní ľu-
dia. Tak už len verím, že to tak bude 
ešte dlhé roky. Ale určite je kam sa 
posúvať, tak uvidíme, čo budúcnosť 
prinesie a budeme naše štúdio stále 
len zlepšovať.
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Sledujte náš FB: @EfectFit.sk
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Fitness centrum EfectFit je uni-
kátne svojím individuálnym 
prístupom ku klientovi. Na 

rozdiel od väčšiny klasických fitness 
centier u nás klient môže cvičiť vý-
hradne pod dohľadom kvalifikova-
ného trénera. A preto sú vždy 100% 
zohľadnené klientove ciele, preferen-
cie a zdravotný stav.

Cvičenie s trénerom predstavuje 
efektívne riešenie pre človeka, ktorý 
si chce byť istý správnou technikou 
cvičenia, urýchliť cestu k požadova-
nému cieľu a ušetriť čas. Fungujeme 
na princípe „funkčného tréningu“, 
tzn. zameriavame sa na individuálne 
potreby a požiadavky klienta, pričom 
sa snažíme voliť najefektívnejšiu ces-
tu k dosiahnutiu stanoveného cieľa. 
Využívame prvky silovo-kondičného 
tréningu, jógy či fyzioterapie.

Klient má u nás v rámci tréningu 
k dispozícii všetky doplnkové služ-
by fitness centra zadarmo. Na bare 
je k dispozícii káva, čaj či proteín 
po tréningu. V šatniach a sprchách 
sú k dispozícii hygienické pomôcky, 
deodoranty, sprchové gély, šampóny, 
tampóny na odličovanie či uteráky.

Platíte, len keď cvičíte. Nemusíte 
mať povinné členstvo či platiť ročnú 
permanentku. Keď ste chorí, odces-
tovaní, alebo si chcete dať v cvičení 
pauzu, bez problémov môžete a nebu-
de vám nič účtované.

EfectFit je výnimočný svojou priateľ-
skou, až rodinnou atmosférou. Pokiaľ 
ste človek, ktorý mal doteraz rešpekt 
voči fitness centrám, alebo ste sa v nich 
cítili neisto, radi vás presvedčíme o opa-
ku. Naši tréneri sú profesionáli a kama-
ráti zároveň, pri ktorých sa odreagujete 
po náročnom dni fyzicky aj psychicky.

Úvodný tréning ZADARMO
Úvodný tréning slúži na oboznámenie 
sa s konceptom cvičenia, ktorý priná-
ša EfectFit. Považujeme za prirodze-
né, že človek si najprv potrebuje otes-
tovať nové prostredie či ľudí. A presne 
preto ho ponúkame zadarmo. Aby ste 
sa mohli slobodne a bez záväzkov roz-
hodnúť, či vám naša služba a osobný 
tréner vyhovuje. A zároveň chceme 
ľuďom uľahčiť prvý krok k ich cieľu 
a zmene životného štýlu.

Na úvodný tréning je vhodné prísť 
pár minút vopred, aby ste mali do-

statok času na prezlečenie. Ideálne je 
vyhradiť si na prvé stretnutie 60 až 
80 minút kvôli vstupnému rozhovo-
ru a diagnostike. V prípade skoršieho 
príchodu si môžete sadnúť na recepciu 
a dať si kávičku či čaj. Tréner vás ná-
sledne prevedie a oboznámi s priestor-
mi fitness centra, všetko vysvetlí a po-
stupne sa pustíte do cvičenia.

Ako tréning s nami vyzerá?
Pri osobnom stretnutí u nás v Efect- 
Fite absolvujete vstupnú anamnézu 
v podobe rozhovoru a následnú po-
hybovú diagnostiku. Tréner tak bude 
mať jasnú predstavu o vašej pohybo-
vej zdatnosti a vie primerane nastaviť 
tréningový program vašim individu-
álnym potrebám a požiadavkám. Po 
absolvovaní tréningu máte k dispo-
zícii proteín, hygienické pomôcky 
v šatniach, taktiež uteráky.

Ak sa vám skúšobný tréning páčil 
a bolo všetko v poriadku, dohodnete 
sa s trénerom na ďalšej spolupráci. 
Stanovíte si dni a časy tréningov pod-
ľa vzájomných časových možností. 
A môžete tak smelo vykročiť k vášmu 
novému životnému štýlu.

S NAMI BUDETE 
EFEKTÍVNI A AJ FIT!

Môžete sa zapísať už teraz! Kam? 
No, predsa do nového strediska zdravia a pohybu v OC MIRAGE. 

Novootvorené fitness centrum EfectFit nájdete na 4. podlaží. 

www.efectfit.sk
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DEŇ DETÍ  

18. 6.od 15.00 hdo 17.00 h
Milé deti, čakáme na vás 

v priestoroch Detské-
ho sveta na 4. podlaží 

pri zábavných tvorivých dielňach 
s kvetinovou tematikou.

TVORIVÉ 
DIELNE

od 15.00 do 18.00 h
1. 6. 

M ilé deti, príďte osláviť MDD priamo k nám. Čakajú na vás obľúbené roz-
právkové postavy ako Mickey a Minnie Mouse, Včielka Maja a aj Macko Pu. 
Môžete sa vyšantiť na detskej diskotéke a pri rôznych súťažiach. Čakajú vás 

aj kreatívne tvorivé dielne. Na výber máte toho naozaj veľa, každý si tu niečo nájde. 
Podujatie sa uskutoční na -1. podlaží OC MIRAGE.
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JÚNOVÝ PROGRAM PODUJATÍ V OC MIRAGE

PUZZLE
STIERACIA 
MÁNIA
NAKÚP NAD 10 € 
A VYHRAJ SUPER CENY Ako sa do súťaže 

Stieracia mánia zapojiť?  

1. Do súťaže sa môžete zapojiť nákupom  
v označenej predajni. Predajňa bude ozna-
čená 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



ELITE MODEL 
LOOK

VÝSTAVA OBRAZOV 
MATICE SLOVENSKEJ

od 15.00 h

1. 6. 

8. 6. 

12. – 30. 6. 

D ievčatá vo veku od 13 do 21 rokov s výškou 
nad 170 cm a muži vo veku od 15 do 23 ro-
kov s výškou nad 183 cm, prichádza vaša 

šanca! V stredu 8. júna sa v OC MIRAGE uskutoční 
o 15.00 h casting do najprestížnejšej modelingovej 
súťaže Schwarzkopf Elite Model Look.
Casting sa bude konať na -1. podlaží, od 15.00 h.

P ríďte sa pozrieť na výstavu obrazov Matice slovenskej. Prostred-
níctvom súčasného grafického umenia spoznáte obrazy dvanás-
tich osobností, ktoré vo svojej dobe dosiahli nevídané úspechy. Ich 

životné príbehy a diela sú pre nás stálou inšpiráciou po celé generácie. 
Obrazy budú nainštalované na -1. podlaží OC MIRAGE.

JÚNOVÝ PROGRAM PODUJATÍ V OC MIRAGE

www.mirageshopping.sk
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NEČAKANÁ PORUCHA? 
VOLAJTE SSE OPRAVÁRA!

Aj tú najlepšie fungujúcu domácnosť občas 
zaskočia situácie, v ktorých potrebuje pomoc 
šikovného odborníka. Možno to poznáte aj vy, 
snažíte sa zasvietiť, no poistky vytrvalo od-
mietajú poslušnosť, plynový kotol hlási poru-
chu práve vtedy, keď vonku poriadne mrzne, 
prievan vám zabuchne dvere, ale kľúče ostanú 
z druhej strany zámku... 

Služby, ktoré vám pomôžu v situáciách, keď nie je 
naporúdzi zdatný domáci majster ani šikovný su-
sed, sú skvelou možnosťou, ako zvládnuť rozličné 
nepredvídateľné udalosti, ktoré by vám mohli po-
kaziť deň. Stredoslovenská energetika, a. s., už ne-
dodáva svojim zákazníkom len elektrinu a plyn, ale 
v uplynulých rokoch zaradila do svojej ponuky aj 
služby – SSE Opravár a SSE Opravár PLUS, ktoré po-
máhajú zákazníkom komfortne a pohodlne vyriešiť 
nečakané havárie a poruchy v domácnosti. 

SSE Opravár – rýchla pomoc 
už za jedno euro
Asistenčná služba pre domácnosti SSE Opravár (za 
1  euro mesačne) vám ponúka pomoc elektrikára 
i plynára a dokonca aj opravu plynového kotla. 

Výška jednorazovej opravy, ktorú SSE Opravár vykoná 
bezplatne, je ohraničená sumou 200 eur. 

Ak sa rozhodnete pre službu SSE Opravár PLUS (za 
1,90 eura mesačne), zabezpečíte si aj pomoc kú-
renára, inštalatéra, sklenára a zámočníka, ktorý 
vám pomôže nielen s dverami od bytu či domu, ale aj 
so zablokovanými dverami auta. Služba SSE Opravár 
PLUS má stanovený fi nančný limit na jednorazovú 
opravu až 800 eur a v prípade potreby máte nárok 
aj na telefonickú právnu konzultáciu, zabezpečenie 
náhradného ubytovania a sťahovacie služby. 

Veľkou výhodou oboch variantov je, že uvedený 
fi nančný limit sa vzťahuje na každú udalosť počas 
roka a počet udalostí za rok nie je obmedzený.

Asistenčná linka SSE Opravár je dostupná nonstop, 
vrátane víkendov a sviatkov. Stačí zavolať 
a  operátor vám podľa opísaného problému pošle 
profesionálnu technickú pomoc, ktorá najneskôr do 
dvoch hodín príde a dá všetko do poriadku.

Viac informácií nájdete na www.sse.sk/sseopravar 
alebo na infolinke 0850 444 888.

SSE 22-022 Inz Opravar 190x260-Mirage.indd   1SSE 22-022 Inz Opravar 190x260-Mirage.indd   1 17.05.22   9:1817.05.22   9:18



V OVS KIDS TOHO 
NÁJDETE OVEĽA VIAC

Nasleduj svoj štýl s luxusnými kúskami pre mužov a ženy 
v detskom obchode s talianskou módou OVS KIDS. 

Tešíme sa na vašu návštevu.
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V predajni na -2. podlaží v OC MIRAGE nakúpite 
taliansku  módu pre deti a dospelých za bezkon-
kurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné mate-

riály a úžasné modely. Objavte u nás oblečenie, kabelky, 

obuv a doplnky, ktoré ste si nestihli zakúpiť v predajni  
Coin&Brands.

Nájdete u nás známe značky ako Guess, Michael Kors, 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein a mnoho ďalších.
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

116. diel

V MÁJI OSLAVOVALI SVOJ SVIA-
TOK VŠETKY MAMIČKY. NAŠE DECKÁ 
IM VYROBILI DARČEKY NA TVORI-
VÝCH DIELŇACH, ALE ROZHODLI SA 
UPIECŤ AJ CHUTNÝ KOLÁČ. DORKA 
VŠAK STRÁŽILA MALÉHO PSA CHICA, 
KTORÉHO PEČENIE NEZAUJÍMALO. 
SKÔR OCHUTNÁVANIE...
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



K de? No predsa v Detskom sve-
te na 4. podlaží OC MIRAGE. 
Môžete tu svoje deti nechať 

hrať sa hodinu, aj celý deň. Môžu vstú-
piť aj do Klubu Plus a môžu sa zúčastniť 
aj na obľúbených Tvorivých dielňach. 

Vyskúšate? No, určite by ste mali 
:D. Je tu totiž vždy príjemná atmo-
sféra a veľmi podnetné prostredie. 
Tešíme sa na vás!
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V DETSKOM SVETE
Aký je? Jednoducho úžasný. Okrem skvelých atrakcií, hračiek, hier 

a animátorov, tu nájdete aj veľa priestoru pre detskú fantáziu. 

TVORIVÉ KVETINOVÉ DIELNE 

18. júna 2022

 15.00 – 17.00 h

OTVÁRACIE HODINY:  PO – PIA:  od 9.00 do 20.00 hSO – NE:  od 9.30 do 20.00 h
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Neváhajte a kontaktujte nás 
telefonicky na číslach 0911 390 064 
a 041/500 3000, prípadne cez e-mail 
detskysvet@mirageshopping.sk.

Členstvo v KLUB PLUS vám zabezpečí:
• vždy miesto pre vaše dieťa,
• zvýhodnenú cenu formou týždenného 

alebo mesačného paušálu,
• možnosť opatrovania detí už pred  

otváracími hodinami OC MIRAGE,
• postupné navykanie dieťaťa na kolektív,
• ustálený kolektív detí,
• program pre deti v klube vytvára  

školený pedagóg,
• vlastnú oddychovú zónu pre vaše dieťa.

PRAVIDLÁ V DETSKOM SVETE:
1. Zaregistrujte svoje dieťa na recepcii - uveďte 

meno dieťaťa, priezvisko, vek. V prípade, že 
dieťa má zostať v kútiku bez rodičov, treba 
uviesť kontakt na rodiča.

2. Deti do troch rokov budú mať vlastný dozor. 
Prosím, pripravte si preukaz poistenca na 
vydokladovanie veku dieťaťa. 

3. Prosíme konzumovať nápoje len v priestoroch 
na to vyhradených. Nenosiť si vlastné jedlo 
- s výnimkou dojčenskej stravy a drobného 
občerstvenia pre dieťa (keksík, ovocie).

4. Z kapacitných dôvodov môže byť odmietnutý 
vstup dieťaťa do Detského sveta, tak isto,  
aj keď si odmietne obliecť vestu/tričko.

5. Dieťa do 3 rokov prijmeme na pobyt bez 
rodiča len v prípade voľnej kapacity, alebo na 
objednávku aspoň deň vopred.

6. Ak rodič zostáva v detskom kútiku, preberá 
zodpovednosť za svoje dieťa - hračky nevhod-
né pre deti do 3 rokov sú označené.
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POSTUP:
CESTO: Suroviny spolu premiešame na kompaktné cesto 
a vylejeme na vymastený plech. Vložíme do rúry piecť na 
180 °C cca 25 minút. SIRUP: Pripravíme z 3 l vody a 1 kg 
cukru. Pomaly varíme 1 hodinu. Potom pridáme citrónovú 
šťavu a sirup z púštnych kvetov. Hotovým sirupom poleje-
me upečený koláč a posypeme kokosom. Koláč nakrájame 
na kocky a podávame.

INGREDIENCIE:
CESTO: Semolina (250 g), kokos (250 g), cukor (500 g), jogurt 
(150 g), mlieko (500 ml), kypriaci prášok (1 ks), maslo (50 g), 
SIRUP: Voda (3 000 ml), cukor (1 000 g), citrónová šťava (3 g), 
sirup z púštnych kvetov (3 g). Kokos na posypanie.

Reštauráciu 
HABIBI
nájdete 

na 3. podlaží
v OC MIRAGE



Táto obec v sebe skrýva naozaj nepoznané po-
klady. Či už sa vyberiete do kostola so vzácny-
mi freskami, alebo na nenápadný kopec s ne-
čakanou atrakciou.  

Považská Bystrica má niekoľko mestských častí. 
Jednou z nich je aj Horný Moštenec, ktorý sa na-
chádza neďaleko toho Dolného. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Prvá doložená listina o Dolnom Hričove 
je z roku 1208,  ktorú vydal nitriansky comes (žu-
pan) Tomáš. Záznam v listine z roku 1208 o ohra-

ničení majetku nitrianskeho biskupstva Ryzoi (Hričov) už 
vymedzuje dobre známe a presne ohraničené územie, kto-
ré bolo dávno predtým intenzívne osídlené.

Pamiatka: Najstaršou zachovalou budovou v obci je 
rímsko-katolícky kostol z 13. až 14. storočia. Presný rok 
stavby sa nezistil. Je zasvätený sv. Michalovi. Vo vnútri sa 
nachádzajú významné gotické maľby. Na reštaurovaní vnú-
torných malieb sa podieľal významný slovenský výtvarník 
Vincent Hložníko a dnes majú nevyčísliteľnú hodnotu. 

Atrakcia: Nedávno sa nad obcou objavila veľká lavička. 
A aj srdce, ktoré vás výhľadom nasmeruje na krásy Dol-
ného Hričova. Dostanete sa tam úplne pohodlne. Vstup 
sa nachádza oproti odbočke do obce z hlavnej cesty smer 
Bytča – Žilina. 

Turistika: Neďaleko obce nájdete prekrásnu prírodu, 
prírodný útvar Hričovskú skalnú ihlu, či zrúcaninu Hri-
čovského hradu. 

Doprava: Autobusy SAD jazdia z autobusovej stanice 
v Žiline priamo do obce smerom na Bytču. Nachádza sa tu 
aj železničná zástavka.   

História: Obec sa spomína v roku 1397 ako Mose-
nech et alter Mosenech. Patrila hradnému pan-
stvu Košeca, neskoršie zemianskym rodinám. 

V roku 1546 sa obec dostala do držby Podmanických, ma-
jiteľov Bystrického hradu. Od  roku 1979 je obec mestskou 
časťou.

Pamiatka: V obci sa nachádza Kostol sv. Cyrila a Me-
toda, ktorý postavili v roku 1950. Vybudovali ho pre 
potreby občanov, ktorí dovtedy chodili do Podskalia. 
V Hornom Moštenci totiž nebola ani kaplnka, kde by sa 
dali omše slúžiť. 

Atrakcia: V tejto mestskej časti sa nachádza múzeum, 
ktoré vzniklo v roku 2011. Nachádza sa v starej dreveni-
ci z roku 1932. Do múzea sa postupne podarilo zozbierať 
množstvo starých fotografií, listín a vyše 200 exponátov, 
ktoré návštevníkom priblížia históriu, tradície a zvyky 
predkov tejto mestskej časti. Múzeum sa skladá z kuchy-
ne, izby a miestnosti s hospodárskym náradím.

Turistika: Cez Horný Moštenec vedie zelenoznačená tu-
ristická trasa zo smeru Považská Bystrica až do Zliechova. 

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

Z fyzickej práce zvládnete všetko, na čo pomyslí-
te. Vysoké tempo vám nerobí problémy, vaša do-
mácnosť i záhrada budú rozkvitať. Využite energiu 
na výlety na horách. Nezabudnite sa ale správne 
zaodieť. Obchod 4F na 2. podlaží vám ponúka to 
správne oblečenie.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Máte sklon premýšľať nad partnerovými nárokmi, 
zdajú sa vám zrazu príliš obmedzujúce. Myslite 
však predovšetkým na seba a urobte preto niečo 
pre svoje telo, aj svoju myseľ. V novootvorenom 
fitness centre EfectFit na 4. podlaží si dodáte to 
správne sebavedomie. 

ČO VÁS TENTO MESIAC 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

V láske by ste mali zabudnúť na rozum, ktorý vám 
velí príliš sa zaoberať svojím zovňajškom. Hviezdy 
radia, aby ste sa pustili do uvoľnenej konverzácie. 
Tak okúzlite najmä pri zoznamovaní. Na váš objekt 
zapôsobíte pozvaním na večeru do Lagaro. 

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Potrebujete sa uvoľniť. Napätie a podráždenosť vás 
sprevádzajú už dlhú dobu. Ak s tým niečo nespra-
víte, môže to dopadnúť zle. Buď sa s niekým vo va-
šom okolí pohádate, alebo sami vyhoríte. Navštívte 
obchod L‘occitane, určite v ňom nájdete niečo na 
uvoľnenie.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Budete sa zaoberať otázkou starostlivosti o niekoho 
v rodine. Nemusí pritom ísť iba o fyzickú pomoc, 
ale aj o nejaký druh duševnej alebo morálnej pod-
pory. Harmóniu v rodine zabezpečí aj plná chlad-
nička. V Bille na -3. podlaží nakúpite jej obsah v tej 
najlepšej kvalite

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Vymyslite aktivity, ktoré urobia radosť vám i part-
nerovi. Či už vyskúšate niečo úplne nové alebo dáte 
prednosť obľúbeným činnostiam, spolu sa nudiť 
určite nebudete. Netradičnou zábavou, ktorá vás 
vráti do detských čias, je napríklad návšteva 5D 
Cinema. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Vo vzťahoch vás čaká porozume-
nie, ako v partnerských, tak aj 
profesionálnych. I nepríjemnú 
informáciu dokážete podať tak 
bravúrne, že ju protistrana v po-
koji prijme. Podčiarknite svoje 
vystupovanie dokonalým outfi-
tom z predajne Magenta. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Včas sa vyvarujte nepríjemnej hádke s partnerom. 
Najprv si skúste uvedomiť, že vaše problémy nie sú 
chybou vašej polovičky. Zabudnite na depresie, vy-
berte sa radšej prevetrať na nákupy, napríklad do 
Desigual, Wrangler, Lee.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Hrozí vám, že vás prepadne horúčka. Nákupná ho-
rúčka! Pozor na nepremyslené investície a zbytoč-
nú útratu peňazí. Kontrolujte sa, najmä čo sa týka 
drahých nákupov. Pokiaľ potrebujete nakúpiť do 
domácnosti úsporne, dobrou voľbou je predajňa 
Pepco na -3. podlaží.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

V kruhu svojej rodiny sa cítite byť sami sebou a to 
vám prináša pocit životnej istoty. Veľmi si tiež svo-
je domáce šťastie vážite. Je to ten správny čas na to, 
aby ste svoj domov aj zveľadili. Predajňa Banquet 
má už v ponuke veľa doplnkov do bytu.

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Dajte vašej polovičke najavo, že je 
pre vás príťažlivý alebo príťažlivá 
aj po rokoch. Okoreňte vaše spo-
ločné chvíľky niečím netradič-
ným. Začnite exotickou večerou 
v Habibi restaurant na 3. podlaží. 
Zvyšný program je už na vás. 

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Ak sa ani počas víkendu nevyhnete práci, nepono-
sujte sa. Pre prísun financií do peňaženky sa ob-
čas treba obetovať. Premyslite si niektoré kroky, 
ktoré vás v týždni čakajú, aby ste si to nabudúce 
zorganizovali lepšie. Na večer si doprajte oddych 
a vyberte sa do kina Ster Century Cinemas.
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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: „...také synove nohavice.“
Výhercovia: Vlasta Medová, Miroslava Legerská. Výhercom srdečne blahoželáme!
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