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PRÍHOVOR

K

onečne sme sa dočkali leta a mnohí aj vytúženého voľna. Na dovolenku sa treba pripraviť,
aby nás pri zaslúženom oddychu nič neprekvapilo. Zájdite si po všetky potrebné veci na jedno miesto
– k nám do OC MIRAGE.
V našich prevádzkach nájdete nielen letné oblečenie za
skvelé ceny, ale aj pohodlnú obuv, kozmetiku na leto, knihy na relax, či kufre na cestovanie. U nás objavíte aj letné
inšpirácie do domácnosti, hry pre deti a veľa drobností,
ktoré vždy potešia.
Návštevu z blízka i ďaleka môžete pozvať do exotickej
reštaurácie Habibi s najkrajším výhľadom v meste. Potešia
vás aj naše kaviarne a ďalšie reštaurácie, letné terasy s výhľadom na mesto a obľúbené kiná.
Pripravili sme aj krásnu výstavu obrazov, v Detskom
svete letnú súťaž a otvorili sme aj novú prevádzku Tchibo.
Viac informácií nájdete na našom webe, sociálnych sieťach
a stránkach tohto letného dvojčísla.
Pripravte sa na leto v OC MIRAGE! Prajeme vám príjemné prázdniny a pohodovú dovolenku.

„Psy majú v sebe
upokojujúce kúzlo.“

P

rinášame vám rozhovor s majiteľom psieho hotela a trénerom psov Alfonzom Danechom, ktorý hotel prevádzkuje spolu s rodinou. Porozprával nám nielen o hoteli, ale aj
o tom, čo je dôležité pre vášho štvornohého miláčika.
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ZAUJALO NÁS
ZAUJALO
NÁS

PREŽILI SM
D

DEŇ DETÍ
BOL PLNÝ SMIECHU

eň detí sme v OC
MIRAGE oslávili s obrovskou
chuťou a radosťou. Veď,
čo je na svete krajšie
ako detský smiech?
Malé aj veľké deti sa
mohli dosýta zabaviť
pri rôznych hrách
a skvelých súťažiach.
Spravili si aj
detskú
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diskotéku a pre šikovné
ručičky boli pripravené
aj kreatívne tvorivé
dielne. Celý deň ich
sprevádzali obľúbení
kamaráti Mickey
a Minnie Mouse, Včielka Maja a Macko Pu.
Opäť raz sme boli radi,
že ste s nami strávili
tento krásny
deň.

ME SPOLU
HĽADALI SME
HVIEZDY MODELINGU

S

vetová agentúra
Elite Model Look
sa v júni zastavila
v OC MIRAGE, kde si
vyberala talentované
dievčatá a chlapcov.
Najväčšia a najrenomovanejšia modelingová
agentúra hľadala priamo od našou strechou
budúce hviezdy
predvádzacích

mól. Na castingu sa
zišli dievčatá vo veku
13 až 22 rokov s výškou
minimálne 170 cm
a chlapci vo veku 15 až
23 rokov s výškou nad
182 cm. Nádejní adepti
pre svet modelingu tak
nastúpili na cestu za
veľkým snom. Držíme palce!
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10. 7. 2022 o 16:00 (6+)

31. 7. 2022 o 16:00 (6+)

Guten tag, Herr Grimm
Divadlo SpozaVoza

Hanička bez rúk
Divadlo Trieska

17. 7. 2022 o 16:00 (3+)

7. 8. 2022 o 16:00 (4+)

Dve rozprávky na brušku:
O Jurkovi s kozou
a O Dobromilovi
a Lenimírovi
Bábkové divadlo na Rázcestí

24. 7. 2022 o 16:00 (5+)
Vlk na mesiaci
Divadlo Houže

O vlkovi, ktorý vypadol
z knižky
ODIVO

14.8. 2022 o 16:00 (3+)

KoloBEH vody
Divadlo Na hojdačke

21. 8. 2022 o 16:00 (3+)

Cisárove nové šaty
Nové divadlo
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ROZHOVOR

Alfonz Danech:
„Psy majú v sebe upokojujúce kúzlo.“
Začínajú letné dovolenky a objavuje sa otázka: Kto postráži nášho štvornohého miláčika? Ak nemáte ochotného príbuzného
alebo priateľa, riešením je hotel pre psov. Jeden z nich sa nachádza v krásnom prostredí pri Lietave. Prevádzkuje ho Alfonz Danech spolu s rodinou, ktorý má s výcvikom psov a starostlivosťou
o nich dlhoročné skúsenosti. Porozprával nám nielen o hoteli,
ale aj o tom, čo je dôležité pre vášho štvornohého miláčika.

JÚL / AUGUST 2022
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ROZHOVOR

Kde sa nachádza a čo ponúka váš
hotel pre psov?
Náš hotel nájdete len 1 kilometer
za železničným priecestím v Lietavskej Lúčke, smerom do Lietavy. Je
to veľmi pekné prírodné prostredie.
Ubytovanie pre psov tu poskytujeme
celoročne. Koterce sú priestranné
a pokryté strechou s trávnatým povrchom, ktorá zabezpečuje dokonalú
izoláciu. Psy pravidelne niekoľkokrát venčíme, ale majú aj oplotený
voľný výbeh. V hoteli môžete nechať
psíka aj jeden deň, aj počas celého
vášho pobytu na dovolenke.
Ako je to s bytovými psíkmi menšieho vzrastu?
Bytové psíky môžeme ubytovať aj
priamo v interiéri. Sú na to predsa len zvyknuté. V hoteli máme pre
nich aj oddelený menší výbeh. Čo
sa plemien týka, prijímame psíky aj
menšieho, aj väčšieho vzrastu. Ak si
však majiteľ stále nie je istý, či je náš
hotel vhodný, samozrejme, že si ho
môže prísť pozrieť dopredu a dozvedieť sa všetko, čo potrebuje. Stačí nás
len kontaktovať.
10
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Každý pes má svoju povahu. Ako
spolu ubytované psíky vychádzajú?
Čo robíte, ak si „nesadnú“?
Za tie roky vieme predpokladať, ako
sa vyvíjajú vzťahy medzi psami vo
svorke. Samozrejme platí, že psy sa
inak správajú pri majiteľovi a inak,
keď si ich vezmeme my. Ak je to psík,
ktorý u nás ešte nebol, snažím sa získať informácie o jeho povahe od majiteľa – či nepodlieza ploty, netrhá veci,
či nie je príliš dominantný a podobne.
Je rozdiel aj v tom, či je to psík, či sučka. A podľa toho ich rozdelíme, máme
tu tri výbehy. Stane sa, že niektoré psy
môžu byť iba samé. Keď je pes príliš
dominantný, je možno aj lepšie, keď
majitelia prídu skôr, aby sme mali
lepšiu predstavu a môžeme sa porozprávať aj o prípadnom výcviku.
Nie sú psíky smutné, keď nemajú
pri sebe svojich majiteľov?
Je úplne v poriadku, keď je smutný,
keď stiahne chvost. Aj dieťa je smutné, keď ho rodičia nechajú prvý raz
v škôlke. Výhodou preto je, že sa psík
hneď dostane do svorky, že sa socializuje s inými psami. Svorka ho vtiahne

medzi seba, v podstate si rýchlo nájde
kamarátov.
Ako je to so stravovaním?
V rámci pobytu je možné aj stravovanie. Ak ale musí psík držať špeciálnu
diétu, treba na to upozorniť dopredu.
Je možné ale pripraviť mu aj vlastnú
stravu. V tom prípade by ju nemal
majiteľ zabudnúť pribaliť.
Psíky môžu počas pobytu vo vašom
hoteli absolvovať aj výcvik...
Áno, u nás je možné vycvičiť psíka aj
bez prítomnosti majiteľa. Každý pes
by mal mať nejaký výcvik, bude potom šťastnejší, lebo bude robiť pánovi
radosť. A pán bude mať oveľa menej
starostí a problémov. Výcvik bez majiteľa je priamo spojený s ubytovaním
psíka u nás.
Čo zahŕňa základný výcvik psa?
Psík sa naučí základnú poslušnosť,
zvládať základné povely. Naučí sa vykonávať rôzne úkony ako základný
postoj, voľný pohyb na povel, privolanie, sadnutie, ľahnutie, prinášanie
predmetov, štekanie na povel. Psík

sa naučí reagovať na rôzne povely, ale
napríklad aj ako prekonávať rôzne
prekážky, alebo ako odmietnuť nájdenú alebo podávanú potravu. Počas
výcviku vysvetľujeme majiteľom všetky povely, snažíme sa ich čo najlepšie
predviesť a s majiteľom aktívne komunikujeme.
Na čo sa môže dať pes ešte vycvičiť?
V rámci výcviku sa venujeme napríklad aj základnej obrane, čo je veľmi
dôležité. Pes by mal byť ľahostajný
voči okoloidúcim ľuďom. Nesmie byť
agresívny bez príkazu. V podstate
musí svojho majiteľa alebo jeho majetok obraňovať až na základe povelu.
Výcvik obrany zahŕňa rozvíjanie zloby, nedôvery a odvahy voči osobám,
zadržanie a púšťanie, stráženie osoby a stráženie predmetov. Pes všetky
tieto povely berie ako hru. Ak je pes
dobre vycvičený, nikdy bez povelu na
iného človeka alebo psa nezaútočí!
Čo v prípade šteniatok?
S výcvikom psa je možné začať už od
jeho útleho veku. Prvé mesiace života
hrajú veľkú úlohu. Vtedy si totiž šte-

niatka vytvárajú základné návyky. Ak
ich psíka naučíte už v tomto období,
budete mať v budúcnosti menej starostí. Počas výcviku výchovy šteňaťa
využívame najmä hru a základné návyky. Šteniatko sa naučí socializovať
s inými psíkmi. Počas výcviku majiteľom poradíme aj pri výbere obojkov
a vôdzok, ale aj ako sa so psíkom hrať
a podobne.
Cvičili ste psy profesionálne, teraz
civilne. Je to veľký rozdiel?
Profesionálne som sa začal výcviku
venovať v roku 1977 v rámci pohraničnej stráže. Potom dlhé roky v štátnej službe. Civilnému výcviku sa venujem už asi 18 rokov. Je to pre mňa
veľká škola. Už to nie je profesionálna kynológia, riešim tu vzťahy medzi
majiteľmi a psami. Teda, učím aj ľudí,
ako sa správať a ako si vytvárať vzťah
k psíkovi. Rozdiel je aj v tom, či je to
samec, či sučka. Učím aj majiteľky, ako
nebyť príliš útlocitné k psíkovi, ako si
ho podriadiť, vychovať.
Koľko psov a aké plemená máte vy?
Osobne mám jednu sučku nemecké-

ho ovčiaka priamo tu a doma mám
kocúra (smiech). Aj naňho som už použil určité podnety. Je to veľký rozdiel,
lebo kocúra nemôžete učiť nasilu. Ale
zakázať sa mu dá: Dolu! Kam to ideš?!
Preč odtiaľ! Tu je dôležitá intonácia.
Na ňu sú ešte citlivejšie ako psy. Takže aj mačka sa dá vychovať. Isto nie
vycvičiť, ale vychovať áno.
Kde sa u vás zrodila tá láska k psom?
Psy majú v sebe také upokojujúce
kúzlo. Vedia vám zdvihnúť náladu,
keď treba. Vyrastal som so psíkmi.
Otec v robote pásaval dobytok. Keď
som mal asi 13 rokov, naši išli na dovolenku a musel som zastúpiť otca pri
pasení. Všetku prácu vlastne vykonával ten pes. Taký bol vycvičený. A keď
už k tomu „pričuchnete“ v detstve,
zapíše sa vám to do krvi. Otec psy
miloval a to som po ňom zdedil. Keď
mal 75 rokov, daroval som mu labradorku Lajku. Vycvičil si ju tak, že mu
v dedine chodila na nákup s košíkom.
Sama. Keď sa tomu ľudia čudujú, so
smiechom na to hovorí: Keď mohla
ísť Lajka do vesmíru, prečo by nemohla ísť na nákup?
JÚL / AUGUST 2022
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NOVÁ PREVÁDZKA
V OC MIRAGE:

Navštívte novootvorený popup obchod Tchibo v obchodnom centre
MIRAGE v Žiline. Nakupujte v príjemnej atmosfére so širokou ponukou
spotrebného tovaru so zľavami až do 70 %.

V

ybrať si môžete taktiež z ponuky kapsulových
kávovarov Cafissimo alebo plnoautomatických
kávovarov Tchibo Esperto a samozrejmosťou je
široká ponuka lahodných káv Tchibo.
Hlavne počas horúcich letných mesiacov sa môžete
osviežiť kávovou limonádou MAZAGRANDE, funkčnou

kofeínovou vodou COFFIZZ a novinkou - ľadovou kávou
Tchibo Barista Cold Brew.

Neváhajte a navštívte novootvorený popup obchod Tchibo v obchodnom centre MIRAGE.

JÚL / AUGUST 2022
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ČAROVNÉ
MANDALY
V OBRAZOCH
Krásne maľované obrazy, ktoré hrajú všetkými farbami.
Také sú mandaly talentovanej Miriam Rosivalovej,
ktoré si môžete pozrieť v OC MIRAGE počas celého leta.

M

andala je harmonické spojenie kruhu
a štvorca. Je to diagram, ktorý z chaosu
vytvára harmóniu. Mandala je vytváraná
zvyčajne pri príležitosti nejakej slávnosti alebo obradu a jej forma sa riadi zmyslom a významom príležitosti, ku ktorej je vytváraná. Najprospešnejším tajomstvom je účinok, ktorý môže pôsobiť na zdravie,
prosperitu a ľúbostný život ľudí, ale aj ako pomoc pri

dosiahnutí finančného úspechu. Existuje aj osobná
mandala, ktorá má svoje čaro priamo pre vás a dodá
vám do života potrebnú harmóniu.
Vystavené mandaly Miriam Rosivalovej sú jedinečným dielom a sú ručne maľované na plátno akrylovými farbami. Príďte aj vy do OC MIRAGE načerpať
z týchto tajomných mandál pozitívnu energiu.

JÚL / AUGUST 2022
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-50%

-70%

-40%

SKUTOČNE
PRE KAŽDÉHO
2. POSCHODIE / OC MIRAGE

Letný
výpredaj
svetových
značiek
-2. poschodie
OC MIRAGE

AND MORE...

FOTOVOLTIKA S VIRTUÁLNOU
BATÉRIOU OD SSE POSUNIE VAŠE
BÝVANIE O KROK VPRED
Výroba vlastnej elektrickej energie formou fotovoltiky je vhodná pre každého, kto chce ušetriť a do istej miery sa osamostatniť od verejnej distribučnej siete. Určitá nezávislosť od dodávateľa elektriny je beneﬁtom v prípade zvyšovania cien alebo rôznych výpadkov.
Fotovoltické panely potrebujú na výrobu elektriny slnečné žiarenie. Keď slnečné lúče dopadnú
na panely, začne sa v nich generovať kladný aj
záporný náboj a vznikne jednosmerný elektrický
prúd, ktorý sa v meniči transformuje na striedavý.
Ten potom putuje do elektrických rozvodov
vo vašej domácnosti rovnako ako prúd z verejnej distribučnej siete.
Vlastná fotovoltická elektráreň tak dokáže ušetriť značnú časť výdavkov za energie. Návratnosť investície sa v závislosti od typu panelov
obvykle pohybuje na úrovni 8 – 12 rokov. Ročne
vám vie znížiť náklady na elektrinu aj o vyše
50 %, čo je skutočne citeľná úspora. Výrobou
elektriny zo slnečného žiarenia navyše chránite životné prostredie a šetríte neobnoviteľnými
energetickými zdrojmi.

Zdroj: AdobeStock

FOTOVOLTIKA AJ VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI
V prípade záujmu o fotovoltiku sa stačí obrátiť na
Stredoslovenskú energetiku (SSE). Celá realizácia
následne prebehne rýchlo a bez komplikácií. Odborníci zo SSE vám pomôžu vo všetkých bodoch procesu – od obhliadky nehnuteľnosti
cez návrh najvýhodnejšieho riešenia na mieru až po odovzdanie hotového riešenia. Vy sa
takmer o nič nemusíte starať a už si len môžete
užívať úsporu a nezávislosť, ktorú vám vaše moderné fotovoltické panely poskytnú.
Pýtate sa, koľko viete vy konkrétne ušetriť na
energiách vďaka tomuto riešeniu od SSE? Overiť si to môžete v jednoduchej kalkulačke na
sse.sk/kalk_ftv, ktorá vám vašu ročnú úsporu
energie s fotovoltikou vypočíta.

VLASTNÁ ELEKTRINA VŽDY V ZÁSOBE S VIRTUÁLNOU
BATÉRIOU OD SSE
Chceli by ste vo svojej domácnosti využívať elektrinu z fotovoltiky čo najefektívnejšie? Dobrým
riešením je v tomto prípade virtuálna batéria.
V bežnej domácnosti sa totiž spotrebuje najviac
elektrickej energie ráno a večer, keď sú doma
všetci členovia rodiny. Vďaka slnečnému žiareniu vyrobia fotovoltické panely najviac elektriny

počas dňa, teda práve v čase, keď ju nedokážete
okamžite všetku spotrebovať.
Do virtuálnej batérie si nespotrebovanú prebytočnú elektrinu jednoducho uložíte a zabezpečíte si
tak, že ju využijete presne vtedy, keď ju budete
práve potrebovať.

ELEKTRINA
Z FOTOVOLTIKY
PRIAMO SPOTREBOVANÁ
V DOMÁCNOSTI

PREBYTOK
VLASTNEJ
ELEKTRINY

RÁNO

POLUDNIE

ELEKTRINA VYROBENÁ FOTOVOLTIKOU

Virtuálna batéria vám pomôže znížiť vaše náklady na spotrebu elektriny, pretože v čase najväčšieho odberu budete bez starostí využívať svoju
vlastnú uloženú elektrinu.
Zriadenie virtuálnej batérie si nevyžaduje vysokú
vstupnú investíciu, ako je to pri fyzickej batérii.
Virtuálnu batériu od SSE môžete využívať len za
2 € mesačne.

VEČER

SPOTREBA ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI POČAS DŇA

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti využívať virtuálnu batériu aj vo svojej domácnosti, nechajte nám na našej stránke
sse.sk/virtualnabateria svoj kontakt. My vás
budeme kontaktovať a radi zodpovieme všetky vaše ďalšie otázky.
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KOMIKS

úžas

maráti
a jej ka

117. diel

V OC MIRAGE SA VO VEĽKOM OSLAVOVAL MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ. NAŠE
KAMARÁTKY SI TENTO DEŇ DOSÝTA
UŽILI. CHALANI SA VŠAK CHCELI ZAHRAŤ
NA DOSPELÁKOV... BOLA TAM ALE TAKÁ
VEĽKÁ ZÁBAVA, ŽE NEMOHLI ANI ONI
ODOLAŤ. AKO SA VŠAK NEPOZOROVANE
DOSTAŤ NA OSLAVU? VYMYSLELI SI
DOKONALÝ PLÁN. TEDA, TAKMER...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
20
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DETSKÝ SVET

ZAŽI S NAMI
SKVELÉ LETO
Konečne je to tu! Prišlo leto a s ním prázdniny.
A my sa v Detskom svete postaráme, aby ste ho mali plné zážitkov.

P

očas leta sme si pre vás pripravili skvelú súťaž „Cvakni
sa v Detskom svete“. O čo
ide? Ako už názov napomína, je to
fotografická súťaž. Stačí, ak svoje dieťa počas letných mesiacov (od 1. júla

OTVÁRACIE H

PO – PIA:
SO – NE:

do 31. augusta) odfotíte s minimálne
jedným naším animátorom pri baneri s logom Detského sveta, ktorý sa
nachádza v našich priestoroch. Fotku potom pošlite do 1. septembra na
detskysvet@mirageshopping.sk.

ODINY:

od 9.00 do 20
.00 h
od 9.30 do 20
.00 h

OZNAM etský svet

nin bude D
Počas prázd
h sviatkov:
očas štátnyc
p
Ý
N
E
R
O
V
T
ZA
tembra.
usta a 1. sep
g
u
a
.
9
2
,
la
5. jú

Počas mesiaca september zverejníme
všetky fotky na našej facebookovej
stránke. A tu budete „zbierať“ lajky.
Kto ich bude mať najviac, vyhráva.
CENY SÚ NAOZAJ LÁKAVÉ:
1. CENA: 30 vstupov do Detského
sveta (dieťa + rodič)
2. CENA: 20 vstupov do Detského
sveta (dieťa + rodič)
3. CENA: 10 vstupov do Detského
sveta (dieťa + rodič)
4. CENA: sada na pieskovanie
5. CENA: detská kniha
Tešíme sa na vaše fotografie, úsmevy,
radosť a dobrú náladu. Prajeme vám
krásne leto!
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RECEPT

MENU

FOUL TAHINA – KLEOPATRIN ŠALÁT
POSTUP:
Bôb nasypeme do hrnca, pridáme najemno nakrájanú paradajku a petržlenovú vňať, pretlačený cesnak, šťavu z citróna a sezamovú pastu Tahini. Dochutíme soľou a korením.
Zmes prevaríme a podávame teplé. Nakoniec prilejeme pár
kvapiek olivového oleja a servírujeme s arabským chlebom.
INGREDIENCIE:
Sterilizovaný bôb (250 g), cesnak (2 strúčky), paradajka
(1 ks), petržlenová vňať (5 g), olivový olej (2 PL), citrónová šťava (2 ČL), Tahini (sezamová pasta, 100 ml), soľ podľa
chuti, Kamún (arabské korenie, 1 g).
17/2021T

Reštauráciu
HABIBI
nájdete
na 3. podlaží
v OC MIRAGE

ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme obec:

Predstavujeme mestskú časť:

Malá obec a toľko krás v nej. Také je Hričovské
Podhradie s veľmi bohatou a dlhou históriou,
ale aj nevídanou prírodnou krásou.

Považská Bystrica má niekoľko mestských častí. Jednou z nich je aj Milochov, ktorý sa nachádza pri vodnej nádrži Nosice.

H

H

Hričovské Podhradie

istória: Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1265. Jej pôvodný názov bol Hrichow,
neskôr Hrychov. Vlastná obec ktorá vznikla pri
hrade Hričov je prvýkrát doložená v r. 1469 ako possesio
Waralya a v roku 1598 Podhradie. Jej súčasný názov Hričovské Podhradie sa objavuje až v roku 1808.
Pamiatka: Najstaršou a najznámejšou pamiatkou je
Hričovský hrad z 13. storočia. V súčasnosti je z neho ruina, ktorú postupne opravujú, aby sa aspoň niečo z neho
zachovalo aj pre budúce generácie.
Atrakcia: Rozhodne jednou z najkrajších prírodných
krás je Hričovská skalná ihla. Má výšku asi 10 m a v dolnej časti sa nachádza malé skalné okno – je to jediná skalná ihla na Slovensku s uškom. Skala je zarastená v kríkoch
a prístup k nej nie je značený. Je vyhlásená za prírodnú
pamiatku.
Turistika: Určite sa vyberte z centra obce po červenej
značke na hrad. Odtiaľ ale môžete pokračovať ďalej do Súľovských skál na ďalší hrad.
Doprava: Autobusy SAD jazdia z autobusovej stanice
v Žiline priamo do obce smerom na Bytču. Alebo z Dolného Hričova cez celú obec smerom na Peklinu.

KAM ZA
KRÁSAMI

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
Milochov

istória: Prvá písomná zmienka o obci pochádza
z roku 1401. Patrila panstvu Košeca, neskôr rodine Milochovských a Lieskovských a časť panstvu z Považskej Bystrice. Tvoria ho dve nesúvisiace časti
– Dolný Milochov a Horný Milochov, ako aj osady (lazy)
rozptýlené vo vyšších polohách nad Dolným Milochovom.
Pôvodne samostatná obec, od roku 1979 mestská časť Považskej Bystrice.
Pamiatka: Najstaršou pamiatkou je drevený kríž, ktorý stojí pri ceste. Ďalšou pamiatkou je Kaplnka Ružencovej Panny Márie, ktorú postavili v roku 1994.
Atrakcia: Veľmi populárny je miestny Náučný chodník
Milochov. Začína sa pri Stanici mladých turistov, je dlhý
okolo 5,6 km a jeho prechod zaberie približne 3 h. Na ceste
je 9 zastávok, kde sa dozviete veľa zaujímavých informácií
o prírode okolia.
Turistika: Okrem náučného chodníka tu začína žltoznačená trasa smerom do Manínskej tiesňavy, ktorá
meria 18 km.
Doprava: Do Považskej Bystrice sa odveziete autobusmi
SAD zo Žiliny alebo vlakom. V meste musíte potom nastúpiť na autobus č. 8 priamo do Dolného Milochova.
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HOROSKOP
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Nadovšetko milujete voľnosť
a pohodlie. Nemáte radi, ak vás
spútavajú pravidlá, alebo čokoľvek iné. Nespútané je preto
aj vaše oblečenie a najmä obuv.
Starostlivo si vyberáte, čo si obujete – aby topánky dávali vašim
nohám voľnosť a boli aj štýlové.
Inšpirujte sa v predajni Baťa.
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ČO VÁS POČAS LETA
ČAKÁ V OC MIRAGE

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Pre niektorých sú prázdniny
dni radosti, pre niektorých je to
o starosť navyše. Vy jednoducho
musíte chodiť do práce a deti
nemá kto postrážiť. V Detskom
svete budú mať cez prázdniny
isto zaujímavý program, takže sa
cez leto nudiť nebudú.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Už ste sa leta nemohli dočkať. Najmä tej skvelej
letnej pohodičky na terase či balkóne s drinkom
v ruke s vyloženými nohami. Zájdite do predajne
Flying Tiger Copenhagen a nájdete tam to pravé na
letnú balkónovú pohodu.

Na lete máte najradšej terasy a možnosť posedenia vonku. Keď je príjemne teplo, nič vás vo vnútri neudrží. A na terasách môžete spojiť príjemne
s užitočným. Veď predsa na obed či kávu nepôjdete sami. Stretnite sa s priateľmi na terase cukrárne Cake Bar.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Grilovačky sú v plnom prúde a vy ste majstrom
grilu. Toto je vaša obľúbená sezóna. Posedenie
s dobrou partiou si podľa vás pýta viac ako pivo
v bare. Už mesiace dopredu hľadáte nové recepty
a plánujete. Preto by vaše kroky mali viesť do Billy,
kde kvalitne nakúpite.

Všetci sa tešia z leta, ale vy máte svoje povinnosti, ktoré jednoducho nemôžete hodiť za hlavu. Tiež
by ste si radi prevetrali hlavu, ale potrebujete zostať pripojený. Ako skĺbiť tieto dve rozdielne veci?
Vezmite svoju prácu do kaviarne Yogi´s a budete sa
cítiť ako v prírode.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Nasledujúce dva mesiace sú veľmi dôležité pre
všetky deti. Začínajú sa totiž letné prázdniny. Na
ich začiatku by ich však potešil aj malý darček.
Však vám doniesli domov dobré vysvedčenie. Rozhodne si zaslúžia odmenu z hračkárstva Alltoys
a vy im ju s radosťou doprajete.

Jar je pre vás hotový zabijak a leto za ním nezaostáva. S alergiami sa vám žije nesmierne ťažko, ale
všetko sa dá zvládnuť. Vitamíny, betakarotén a lieky na alergiu sa pre vás počas týchto mesiacov stali
doslova nevyhnutnosťou. Určite by ste mali skúsiť
lekáreň Dr. Max.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Radi by ste si povedali: „Zahoď starosti! Čaká ťa
dovolenka!“ Ale, žiaľ, nejaké tu predsa len zostali.
Vaša terajšia finančná situácia vám nedovolí veľa
vecí a počas nadchádzajúcich mesiacov sa budete
musieť uskromniť. Nákupy vám však nemusia spôsobiť vrásky, keď zájdete do predajne Pepco.

Letné slnko vôbec nie je pre vás. Radšej si posedíte
v pohodlí domova a venujete sa svojim koníčkom.
Alebo len oddychujete. Domáca pohoda je pre vás
to pravé. Navyše, keď vonku prší, máte o program
postarané – v Martinuse ste si boli po novú knihu.
A máte ideálne leto.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Dovolenky sú tu a vy sa tešíte na zaslúžený oddych.
Veď ste tento rok tvrdo pracovali. A čaká vás zaslúžená odmena. More, slnko, pláž a vy. Pre vás ideálna kombinácia. Už teraz však uvažujte, čo si zbaliť
na cesty. Problém vyriešený – zájdite na nákupy do
OC MIRAGE.

Hoci si od júna všetci berú pomaly dovolenky,
v Hollywoode to robia práve naopak. V lete sa môžete tešiť na skvelé filmy v Ster Century Cinemas.
Čo je pre vás rozhodne dobrá správa, lebo vaša dovolenka začne až na jeseň. A vďaka filmom sa rozhodne cez leto nebudete nudiť.

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.

KRÍŽOVKA
SVÄTÍ CYRIL A METOD BOLI
NAZÝVANÍ AJ ...

Správne znenie minulej tajničky: „Svätý Vít dáva tráve piť.“
Výhercovia: Viliam Vričan, Emil Šarišský, Gabriela Šípková. Výhercom srdečne blahoželáme!

Pomôcky:
alone,
vravor.

naša TV
stanica

1.

zlúčeniny
kyseliny
a zásady

osobné
zámeno

akademický
(skr.)

2.

pyšný
vták

lietadlo
(hovor.)

taška

jasanie

veľké oči
(expr.)

divadelný
záves

varí sa
rozhovor
(zried.)

menší
čln

tmavol,
bronel
prechod
v rieke
meno
Elefteriadu

prišívaj
kartová
hra

starší
(skr.)

materiál
z kôry
duba

tam

predložka
Dorota
(dom.)

zručný
kúsok

ruský
súhlas

365 dní

lepidlo

podzemné
časti
rastlín

obaja

rodidlá
ale

sám,
po angl.

nepracuj

vydával
zvuk
hodín

sliezske
mesto

Vylúštite naše SUDOKU
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