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9.00 h 
Slávnostné 
prestrihnutie pásky

17.00 
– 18.00 h
Sketch Bros 
živé vysielanie 
z OC MIRAGE

22. 9. 
PRVÝCH 100 

ZÁKAZNÍKOV 

DOSTANE 

DARČEK 

K NÁKUPU

SKETCH BROS



NASLEDUJ 
SVOJ ŠTÝL 
s luxusnými kúskami 
pre mužov, ženy 
a deti v obchode 
s talianskou módou 
OVS KIDS.

Výpredaje až do -80 % 
V predajni OVS KIDS na -2. podlaží v OC MIRAGE nakúpite taliansku módu pre deti a dospelých 
za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné materiály a úžasne modely. Objavte u nás ob-
lečenie, 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.

Tešíme sa na vašu návštevu.
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Daniel a Mária 
z cestujzamenej.sk
„My krajiny nezbierame. 
Zbierame zážitky.“

04 
Prežili sme spolu
V lete sme mali 
možnosť pozrieť si  
krásnu výstavu mandál

12 
Nová prevádzka  
v OC MIRAGE: 
HalfPrice
Vyberte sa na lov 
za pokladmi svetovej 
módy 

21 
Detský svet 
má veľké 
PLUS

14 
Septembrový 
program 
v OC MIRAGE
Nenechajte si ujsť 
otvorenie novej  
predajne HalfPrice 
a Noc výskumníkov

16 
Európska noc 
výskumníkov
Zoznámte sa  
s vedou  
v OC MIRAGE

08

MESAČNÍK OBCHODNÉHO CENTRA MIRAGE   ČÍSLO 9 | ROČNÍK XIII. 2022

S
E

P
T

E
M

B
E

R

OTVÁRA
PROGRAM:

9.00 h 
Slávnostné 
prestrihnutie pásky

17.00 
– 18.00 h
Sketch Bros 
živé vysielanie 
z OC MIRAGE

22. 9. 
PRVÝCH 100 

ZÁKAZNÍKOV 

DOSTANE 

DARČEK 

K NÁKUPU

SKETCH BROS

Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

S   íce sa už začal september, leto ale stále pokračuje 
a môžete si ho dosýta užiť aj u nás. Poseďte si na 
našich terasách s letným drinkom v ruke s krás-

nych výhľadom na mesto a okolité kopce. Nakúpte si 
oblečenie na novú sezónu so skvelými cenami, štýlom 
a  kvalitou. Vyskúšajte vynikajúce jedlo z rôznych kútov 
sveta v  našich reštauráciách a foodcourte a navštívte 
dobrý film v našom kine. 

September však so sebou prináša aj školské povinnosti 
pre deti. Všetko, čo potrebujú na nový školský rok, náj-
dete v OC MIRAGE pod jednou strechou. A navyše, aby 
deti zažili zábavu aj pomedzi učenie, na konci septembra 
k nám zavíta skvelé podujatie Noc výskumníkov, o kto-
rom sa viac dozviete na stránkach nášho časopisu a na-
šich sociálnych sieťach. 

Predĺžte si leto v OC MIRAGE. Tešíme sa na vašu návštevu. 
 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!
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M andaly nie sú len 
obyčajný farebný 
kruh. Vďaka 

výstave v OC MIRAGE sme 
sa o nich mohli dozvedieť 
viac.     
Počas celého leta mali náv-
števníci nášho obchodné-
ho centra možnosť pozrieť 
si naozaj farebnú výstavu. 

Na maliarskych plátnach 
mohol každý obdi-

vovať jemné 
umenie 

mandál, ktoré namaľovala 
Miriam Rosivalová. Okrem 
toho, ak vás mandaly 
zaujali, mohli ste sa o nich 
dozvedieť aj oveľa viac 
informácií. Tieto obrazy 
totiž nelahodia len oku, 
ale majú v sebe aj skrytý 
význam – majú pomáhať 
v rôznych aspektoch ľud-
ského života. A navyše 
vás nabijú pozitív-
nou energiou.   

PREKRÁSNY 
SVET MANDÁL
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Zvedavý sloník

Filemon alebo 
OzlomKŔŔK domov 

Lovci Duchov

Kozliatka (3+) 
Capko a Kozička pečú tortu pre mamičku. Všetko sa zmení v okamihu, 
keď na dvere domu zaklope nezvaný hosť v sivom kožuchu. 
„Otvoriť, či neotvoriť- to je otázka!“ 

Sobota s rozprávkou
Po dvoch rokoch obnovujeme skvelý projekt. Každé druhé sobotné 
doobedie vám naše herečky a herci prečítajú z rozprávkových knižiek. 
Podujatie organizujeme v spolupráci s kníhkupectvom Artforum Žilina.

Lovci duchov (6+)
V podhorskom mestečku sa začnú diať nevysvetliteľné záhady. 
To je príležitosť pre Vilka a jeho priateľov, ktorí sa na ceste za 
duchmi dozvedajú o tom, že medzi nimi žijú ešte hrozivejšie stvorenia. 
Dobrodružstvo volá!  

Zvedavý sloník (3+)
Dávno, pradávno, keď bola Zem ešte celkom nová, zrodila sa Afrika. 
Medzi všakovakými zvieratami sa potuloval i slon; a predstavte si, bez 
chobota. Pozývame vás na putovanie po pestrofarebnej, veselej 
no i nebezpečnej savane. 

Sobota s rozprávkou 
Hravé čítanie pre deti od 3 rokov. 

Filemon alebo OzlomKŔŔK domov 
(4+) 
Príbeh o tom, ako raz žabiak Filemon vo svojej plyšovej hrudi pocíti 
chcenie ísť domov, o tom, že naše predstavy nemusia ísť na cestách podľa 
plánov, ale aj o tom, že domov je tam, kde nás majú radi. 

PRIPRAVUJEME
Doppler (15 +) 

4. 9. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ 

28. 10. 18:00
PREMIÉRA

10. 9. 10:00
HRAVÉ ČÍTANIE 

PRE DETI OD 
3 ROKOV

Sála BDŽ

14. 9. 18:00
VEČERNÁ STREDA 

PRE MLÁDEŽ 
A�DOSPELÝCH 

Sála BDŽ 

18. 9. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ 

25. 9. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Javisko BDŽ 

24. 9. 10:00
Sála BDŽ 

11. 9. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ 

2022
september
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„My krajiny nezbierame. 
Zbierame zážitky.“

Sledovať tento pár, vlastne už trio, sa naozaj 
oplatí. Či už sa vyberiete do okolia Žiliny alebo 
za hranice, vďaka blogu cestujzamenej.sk nájde-
te skvelé tipy ako využiť svoj výlet naplno. Majka 
a Daniel sa cestovaniu venujú už dlhé roky a ich 
blog a Instagram vás určite presvedčia o tom, že 
sa neoplatí sedieť doma – treba ísť a objavovať. 

Daniel
a Mária 

z cestujzamenej.sk: 
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Ako vyzeralo vaše leto? 
Toto leto sme spoznávali hlavne Slo-
vensko a Česko. Keďže k nám dvom pri-
budla na začiatku roka naša malá prin-
cezná Milica, tak sme volili skôr bližšie 
a ľahko prístupné destinácie. Navštívili 
sme najväčšie bludisko v strednej Euró-
pe, ktoré nedávno vyrástlo v Starej Ľu-
bovni, prešli sme sa po najdlhšom visu-
tom moste pre peších na svete v Dolní 
Morave u susedov v Česku, pozreli sme 
si zámok zapísaný v UNESCO v meste 
Litomyšl, tiež sme navštívili najväč-
ší skanzen v strednej Európe v meste 
Rožnov pod Radhoštěm, previezli sme 
sa na parnom vláčiku na Oravskej les-
nej železnici v Oravskej Lesnej a, samo-
zrejme, sme opäť objavovali hojdačky 
a lavičky v prírode naprieč Slovenskom.  

Čo vás čaká ešte tento rok?
Tento rok toho máme v pláne ešte 
dosť. Určite si pôjdeme pozrieť nové 
kolotoče v poľskej Energylandii v mes-
te Zator, tiež chceme ukázať Milin-
ke našu obľúbenú Prahu a Banskú 
Štiavnicu a plánujeme niekoľkodňovú 
plavbu na výletnej lodi. Na to sa dosť 
tešíme, keďže sme túto akciu museli 
už niekoľkokrát z pochopiteľných dô-
vodov odložiť.

Koľko krajín ste už navštívili?
Momentálne je to niečo cez 40. Môže sa 
to zdať málo, ale my krajiny nezbiera-
me. Zbierame zážitky, a aj preto sa na 
niektoré miesta opakovanie vraciame. 

Ktoré miesta vás teda neomrzeli?
Pravidelne sa vraciame na overené 
miesta. Typickým príkladom je Pra-
ha, kam chodíme niekoľkokrát ročne. 
Majka tam v minulosti žila a spája sa 
nám s týmto mestom veľa zážitkov. 
Je to taká naša srdcovka. Zo zahra-
ničných miest je to napríklad mesto 
Kuala Lumpur, kde sme sa tiež už 
niekoľkokrát vrátili. Nočný výhľad 
na vysvietené mrakodrapy Petronas 
Towers sme si nenechali ujsť ani počas 
Silvestra. Párkrát sme sa vrátili aj do 
Bangkoku, ktorý je najlepšou bránou 
pre spoznávanie JV Ázie. Najviac nás 
očarila miestna architektúra, preto ni-
kdy nevynecháme návštevu chrámov. 
A potom klasika – Budapešť, Krakov, 
Viedeň, Južná Morava. Tu mám pocit, 
že tam chodíme stále a nikdy nás to 
neomrzí.

Bolo niekde miesto, kde ste si pove-
dali: Áno, tu by sme chceli žiť?
Ale samozrejme. Obaja by sme si vede-

li predstaviť žiť v nejakom veľkomeste 
v Ázii. Raz sa to už dokonca takmer 
podarilo. Takže, ak by bola opäť prí-
ležitosť žiť napríklad v meste Kuala 
Lumpur, Singapur či Bangkok, tak by 
sme do toho asi šli.

Máte nesplnený cestovateľský sen?
Pre Majku je to jednoznačne Peru, Bo-
lívia a Čile. Tento sen sa nám už skoro 
podarilo aj zrealizovať, žiaľ, tesne pred 
odchodom do Južnej Ameriky dorazi-
la pandémia, a tak sme museli cestu 
odložiť. Momentálne si to s malým 
bábätkom nevieme predstaviť, no už 
teraz sa tešíme, keď si tento sen bude-
me môcť splniť. A mojím snom je Nový 
Zéland. Uvidíme, kedy sa podarí. 

Kedy je najideálnejšie cestovať, aby 
človek čo najviac ušetril?
Tu je základným pravidlom flexibilita. 
Ak je človeku jedno kedy a kam pôjde, 
tak sa dá cestovať naozaj výhodne. Aj 
my plánujeme výlety skôr tak, že si 
destinácia nájde nás. Ak sa objaví vý-
hodná ponuka a na nejaký rozumný 
termín, tak ideme do toho. Ale, samo-
zrejme, základným pravidlom je ces-
tovať hlavne mimo sezóny alebo tesne 
pred alebo po nejakých veľkých akci-
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ách. Napríklad do Benátok sa oplatí ísť 
týždeň alebo dva pred karnevalom, do 
Karibiku koncom leta a podobne. Tre-
ba si však vždy uvedomiť, že tie ceny sú 
nižšie z nejakého dôvodu. Môže trošku 
viac pršať, fúkať, prípadne je chladnej-
šie. A s tým treba počítať. 

Chodievate na výlety len dvaja, ale-
bo sa k vám zvykne pridať aj ďalší 
parťák? Chodievate na cesty aj bez 
svojej polovičky?
V minulosti sme väčšinou cestovali vo 
dvojici. Teraz chodíme, samozrejme, 
v trojici aj s našou malou Mili. Párkrát 
sme už boli na výlete aj s mojím bra-
tom alebo s našimi kamarátmi. Takto 
v skupinke sme už navštívili Mexiko 
a Maroko, no najčastejšie s niekým 
ďalším/ďalšími chodíme po Sloven-
sku. Niektoré miesta spoznávam aj 
sám alebo sa vyberieme spolu s ka-
marátmi na bláznivý výlet bez našich 
polovičiek. S kamarátmi väčšinou vy-
rážam za športom alebo za nejakým 
netradičným zážitkom. Podarilo sa mi 
napríklad letieť na Jaku 40 z Užhorodu 
do Kyjeva, išli sme na otočku do Ru-
munska, na kolotoče do Budapešti ale-
bo sme boli na futbale vo Francúzsku 
a mnohé iné zaujímavé výlety.

Obaja máte aj klasické zamestnanie, 
takže na cestovanie využívate dovo-
lenky. Plánujete si ich dopredu, ale-
bo nápad príde spontánne? 
Veľké a dlhšie výlety plánujeme, sa-
mozrejme, dopredu. Pred pandémiou 
sme chodievali minimálne 2x do roka 
niekam na dlhšie. Hlavná dovolenka 
bývala cez sviatky v zime, kedy sme 
na Vianoce a prelom rokov chodie-
vali do Ázie minimálne na 17-21 dní. 
K tomu by sme sa radi vrátili aj teraz 
s našou dcérkou. Plánov máme veľa.  
A, naopak, tie víkendové sú spontán-
ne. Tu sa často len tak ráno v sobotu 
rozhodneme a ideme. Či už doma po 
Slovensku, alebo do blízkeho zahra-
ničia. Často vyrážame smer Poľsko 
a Česká republika. 

Dávate prednosť dlhším alebo krat-
ším výletom? 
Sme radi, ak sa nám aspoň raz do roka 
podarí jeden dlhší a cez víkendy nie-
koľko kratších. Tie dlhšie máme radi, 
lebo sú intenzívnejšie – počas troch týž-
dňov sa snažíme vidieť a zažiť z novej 
kultúry čo najviac. Všetko je fascinujú-
ce a domov odchádzame s hlavou plnou 
zážitkov. A tie krátke výlety sú zase čas-
tejšie, takže sú také pomalé a oddycho-

vé. Prakticky každý víkend sme niekde. 
Hlavne tu u nás doma v okolí. 

Často robíte aj výlety do okolia Žili-
ny. Čo by ste zaradili do TOP 5?
Ak sa bavíme o bezprostrednej blízkos-
ti, tak určite by na prvom mieste bola 
Dolina do Patúcha. Je tam naozaj veľmi 
pekne. A ako bonus tam je aj hojdačka. 
A tie my môžeme. Na druhé miesto by 
som zaradil Stratený Budzogáň pri 
obci Zbyňov. Naozaj pekné a zaujímavé 
miesto, ktoré treba určite vidieť. Tre-
tie miesto v poradí je Strečno a okolie. 
Hrad, rozhľadňa či Rozprávkový les. 
Tiež tam je čo robiť. Štvrté sú žilinské 
parky, kde teraz trávime naozaj veľa 
času na prechádzkach. Asi najobľúbe-
nejší je Sad na Studničkách, Bôrický 
park a Budatínsky park s hradom. A na 
pomyselné posledné miesto v TOP 5 
v  okolí by som zaradil Hrad Lietava. 
Krásny výhľad a aj okolie je veľmi pekné.

Čo by ste chceli v okolí Žiliny ešte 
navštíviť?
Mám pár miest, ktoré by som ešte rád 
navštívil. Takže ak sa podarí, uvidíte 
na našom Instagrame. 

www.cestujzamenej.sk
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Do Žiliny prichádza HalfPrice! 
Miesto, kde si budete môcť vy-
brať z takmer 1000 svetových 

módnych značiek a zaplatiť len zlomok 
ich ceny. Nová predajňa HalfPrice otvá-
ra svoje brány lovcom módnych vychy-
távok a milovníkom vzrušenia z lovu už 
22. septembra 2022.

V HalfPrice bude pravidelne pri-
búdať nová dámska, pánska a detská 
móda, obuv, ale aj športové potre-
by a bytové doplnky v limitovaných 
počtoch kusov. To znamená, že berie 
ten, kto príde prvý. Je tu však aj mož-
nosť risknúť to, a skúsiť sa pre svoju 
vyvolenú módnu bombu vrátiť o deň 

neskôr! Stať sa môžu dve veci: buď 
bude predaná, alebo ju kúpite za ešte 
výhodnejšiu cenu!

Tak čo? Ulovíte si svoje poklady 
vy alebo vás predbehne niekto iný? 
Nepremeškajte príležitosti a poďte 
s nami na vzrušujúci shopping do 
HalfPrice! 

Sledujte Halfprice na FB, na IG @halfpricesk alebo na www.halfprice.eu/sk

VYBERTE SA NA LOV 
ZA POKLADMI SVETOVEJ MÓDY!

Bavia vás momenty, keď sa k vysnívaným dizajnérskym kúskom 
dostanete za výhodnejšiu cenu? Tak nový off-price koncept v OC MIRAGE 

sa vám bude určite páčiť. 
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PROGRAM:

9.00 h 
Slávnostné 
prestrihnutie pásky

17.00 
– 18.00 h
Sketch Bros živé 
vysielanie z OC MIRAGE

22. 9. 
S rdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie pre-

dajne HalfPrice na 1. podlaží OC MIRAGE. Tešiť 
sa môžete na množstvo zábavy a súťaží počas celého 

dňa spolu s DJ a dvojicou SKETCH BROS – Samuel Procházka 
a Oliver Oswald z RÁDIA EURÓPA 2.
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SEPTEMBROVÝ PROGRAM PODUJATÍ V OC MIRAGE

PRVÝCH 100 ZÁKAZNÍKOV 

DOSTANE DARČEK K NÁKUPU

SKETCH BROS



P ozývame vás na atraktívne podujatie plné 
vedeckého programu, ktoré bude doplne-
né aktivitami a sprievodnými podujatiami. 

Môžete sa stretnúť s vedcami, ktorí vám populárnou 
formou ukážu a vysvetlia ako vyzerá veda v praxi. 
Tešiť sa môžete na interaktívne pokusy a prezentá-
cie exponátov vo vedeckých stánkoch.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží OC MIRAGE.

SEPTEMBROVÝ PROGRAM PODUJATÍ V OC MIRAGE
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PRVÝCH 100 ZÁKAZNÍKOV 

DOSTANE DARČEK K NÁKUPU





Zoznámte 
sa s vedou 

v OC MIRAGE
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Po predchádzajúcich dvoch onli-
ne ročníkoch na Slovensko opäť 
prinesieme atraktívne podujatie 

plné vedeckého programu, ktoré bude 
doplnené aktivitami na školách a ďalší-
mi sprievodnými podujatiami. Návštev-
níci sa tak budú môcť stretnúť s vedca-
mi, ktorí im populárnou formou ukážu 
a vysvetlia, ako vyzerá veda v praxi alebo 
aké je to byť výskumníkom.

V priestoroch OC MIRAGE budú 
umiestnené vedecké stánky, kde sa 
malí aj veľkí môžu tešiť na interaktívne 
pokusy a prezentácie exponátov. Pro-
stredníctvom pokusov a interaktívnych 
ukážok chceme poukázať, že za všetký-
mi javmi okolo nás sú práve vedecké 
vysvetlenia a princípy. Na podujatí ne-
budú chýbať ani prednášky, workshopy 
či súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny. 
Na hlavnom pódiu sa predstavia inšpi-
ratívni hostia, ktorí nám na malú chvíľu 
požičajú svoje „vedecké okuliare“.

Sprievodný program pre mládež bude 
v doobedných hodinách prebiehať 
v  priestoroch Rosenfeldovho paláca. 
Môžete sa tešiť napríklad na premie-
tanie dokumentu od Ekotopfilm Šan-
ca prežiť, kde sa dozviete, ako vyzerá 
rok v záchrannej stanici pre voľne 
žijúce zvieratá v Zázrivej. Ďalšou zau-
jímavou aktivitou bude skĺbenie vedy, 
umenia a literatúry v priestoroch 
kníhkupectva Artforum na Marián-
skom námestí, kde podvečer prebeh-
nú vedecké prednášky. 

Hlavní organizátori podujatia, Slo-
venská organizácia pre výskumné 
a  vývojové aktivity, v spolupráci so 
Slovenskou akadémiou vied, portálom 
EurActiv.sk a Centrom vedecko-tech-
nických informácií SR, opäť pripravia 
bohatý a pestrý program, ktorý osloví 
všetky vekové kategórie a záujmové 
skupiny. Špeciálnou cieľovou skupi-
nou projektu sú deti v školskom veku, 
pričom dôraz je kladený predovšet-
kým na zvýšenie ich záujmu o štú-
dium prírodných vied a technických 
smerov na vysokých školách.

Mottom tohtoročného festivalu je  
„Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v re-
akcii na potrebu lepšie sa orientovať 
v záplave veľkého množstva informácií 
a žiaľ aj dezinformácií. Cieľom poduja-
tia je preto upriamiť pozornosť mladých 
ľudí a širokej verejnosti na relevantné 
zdroje informácií, ktorých garantmi 
sú práve výskumníci a výskumné in-
štitúcie. Téma dôvery vo vedu bude 
rezonovať naprieč celým programom 
s prepojením na aktuálne témy, akými 
sú klimatická kríza, udržateľnosť a tiež 
vojnový konflikt. Návštevníkov chceme 
podnietiť k aktivite, zážitkovému vzde-
lávaniu a  k tomu, aby lepšie spoznali 
vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. 

Festival vedy Európska noc vý-
skumníkov je projekt finančne pod-
porovaný rámcovým programom 
Európskej komisie na podporu vý-
skumu, vývoja a  inovácií – Horizon 
Europe. Podujatie vzniklo z iniciatívy 
Európskej komisie a v tento deň sa 
súbežne uskutoční v rámci 25 krajín 
a zapojených bude viac ako 300 miest 
po celej Európe. 

Festival vedy Európska noc výskumníkov sa aj v roku 2022 
uskutoční tradične v posledný septembrový piatok – 30. septembra 2022 

v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade. 
V Žiline budú aktivity festivalu prebiehať v OC MIRAGE.

Tešíme sa na vás!





Kapela je počas celej svojej 
éry činorodá a je neodmys-
liteľnou a nespochybniteľ-

nou súčasťou žilinskej a sloven-
skej hudobnej scény. Koncertom 
k 30. výročiu by sa chceli poďakovať 
svojim stálym fanúšikom. Bude to 
výnimočné spojenie dvoch hudob-
ných svetov (pop music a vážnej 
hudby), ktoré si môže získať ďalších 
poslucháčov.  

V rámci koncertu bude aj krst 
nového CD „AYA 09:30“ a záznam 
z koncertu vydajú ako samostatné 
DVD, ktoré sa bude krstiť 16. 12. 2022 
na 22. ročníku Rockových Vianoc.

Do realizácie projektu sú zapoje-
ní členovia skupiny AYA, ktorí majú 
na starosti celkovú organizáciu 
podujatia. Mario Tománek je zakla-
dajúcim členom kapely, gitaristom 
a väčšinovým autorom hudby. Zor-
ganizoval už 21 ročníkov úspešného 
zimného festivalu Rockové Vianoce, 
ktorý sa uskutočňuje v Žiline.

Michal Bukviš je basgitaristom 
kapely a taktiež sa zaoberá technic-
kým zabezpečovaním kultúrnych 
podujatí na území mesta Žilina, ale 
aj v okolitých obciach a mestách.

Na nových hudobných aranžmá-
noch a rozpisoch do partitúr pre 

orchester bude pracovať skúsený 
hudobník a učiteľ žilinského kon-
zervatória Marek Pastírik. S Mare-
kom kapela spolupracovala už na 
svojom výročnom koncerte AYA 25 
rokov. 

Ďalej sa do projektu zapojí Mar-
tin Noga, ktorý má na starosti réžiu 
celého podujatia.

V rámci projektu skupina AYA da-
ruje aj vstupenky na podujatie žilin-
ským organizáciám, ktoré dlhodobo 
podporuje, napr. Regionálne cen-
trum autistov Žilina.

Srdečne vás pozývame!

Ide o mimoriadny a netradičný koncert skupiny AYA pri príležitosti 
30. výročia jej vzniku a účinkovania na slovenskej hudobnej scéne. 

Skupina AYA na koncerte spojí sily so Štátnym komorným orchestrom 
Žilina, s ktorým predstavia najväčšie hity kapely.

VÝNIMOČNÉ 
SPOJENIE 

HUDBY

ZA
UJ

AL
O N

ÁS
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

118. diel

LETO V OC MIRAGE BOLO KRÁSNE, 
POHODOVÉ A HLAVNE KRÁTKE. NAŠI 
KAMOŠI SA ANI NENAZDALI A UŽ 
POČÍTALI POSLEDNÉ VOĽNÉ DNI. BOLO 
NUTNÉ VYUŽIŤ KAŽDÝ JEDEN ZVYŠNÝ 
DEŇ NEJAKOU AKTIVITOU. SPOLOČNE 
SA TERAZ POZRIEME, ČO NÁŠ BLÁZ-
NIVÝ TÍM VYMYSLEL... A VY STE AKO 
STRÁVILI LETO?
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



B yť členom v KLUBE PLUS sa naozaj oplatí. Deti 
sa u nás vedia veľmi dobre zabaviť a my sa vie-
me prispôsobiť aj ich osobitným potrebám. 

Dôkazom sú aj veľmi dobré hodnotenia, ktoré nám ro-
dičia zanechávajú. A samozrejme, aj spokojné a usmie-
vavé deti, ktoré sa k nám vždy tešia.  
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MÁ VEĽKÉ PLUS
V našom Detskom svete na 4. podlaží OC MIRAGE sa toho vždy deje veľa. 

A vy môžete byť toho súčasťou. 

OTVÁRACIE HODINY:  PO – PIA:  od 9.00 do 20.00 hSO – NE:  od 9.30 do 20.00 h

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.
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RECENZIA OD VÁS „Zvoliť si klub pre naše deti bola super voľba. Chodili tam obe dcéry. Vychádzali nám v ústrety kvôli rôznym zdravotným obmedzeniam. Oceňujem príjemnú rodin-nú atmosféru, individuálny prístup, malú skupinku detí, prechádzky, aj letné kúpanie. Dievčatá často spomínajú...“ MIRKA
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KURACIA PRSIA NA ORIENTÁLNY SPÔSOB

POSTUP:
Kuracie prsia umyjeme, osušíme a na jednej strane spravíme 
hlbšie zárezy. Takto upravené prsia osolíme a okoreníme. Oli-
vy a petržlenovú vňať nakrájame nadrobno, zmiešame s olivo-
vým olejom, dôkladne vtrieme do kuracích pŕs medzi zárezy 
a sprudka orestujeme. Na základe si opražíme nakrájanú cibu-
ľu a spolu s prekrojenými paradajkami podusíme, okoreníme 
podľa chuti a vložíme kuracie prsia. Dusíme cca 30 minút.

INGREDIENCIE:
Kuracie prsia (400 g), paradajky (200 g), zelené a čierne 
olivy (100 g), cibuľa (1 ks), petržlenová vňať (50 g), soľ, 
čierne mleté korenie, olivový olej.

Reštauráciu 
HABIBI
nájdete 

na 3. podlaží
v OC MIRAGE



O Paštinej Závade ste možno nepočuli, skrýva 
sa totiž mimo hlavných ciest a dostanete sa do 
nej z Hričovského Podhradia. 

Orlové je mestská časť Považskej Bystrice, kto-
rá v sebe ukrýva krásny kaštieľ. Chcete ho vi-
dieť a zažiť? Ubytujte sa v ňom.  

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Chotár obce Paština Závada bol pôvodne 
osídlený už v 7. a 8. storočí a stredoveká obec vznik-
la v prvej polovici 14. storočia. Jej zakladaciu listinu 

údajne vydal krajinský sudca Pavol v roku 1344. Obec patrila 
panstvu Hričov, neskôr v bližšie neurčenom čase panstvu 
Bytča. Dlhé roky patrila do národného výboru v Dolnom 
Hričove. Od 1. 1. 1991 má obec svoju vlastnú samosprávu.

Pamiatka: Zvonica stojaca na miernom návrší nad ob-
cou pochádza z 19. storočia. Pôvodný zvon bol zo zvonice 
skonfiškovaný 23. októbra 1916 počas vojnových rekvirá-
cií prvej svetovej vojny. Zvon mal hmotnosť 31 kg. Nový 
zvon do zvonice zadovážili miestni občania v roku 1920, 
o čom svedčí nápis: „OBETOVALI OBČANIA / Z P. ZAVA-
DI V ROKU 1920.

Atrakcia: Zrejme ste netušili, ale Paština Závada je veľ-
mi zaujímavou destináciou pre lezcov. Je tu viacero obľú-
bených lezeckých trás ako RainMan, Mám jednu ruku 
dlouhou, Perníková chalúpka alebo Kde bolo tam bolo. 

Turistika: Niekomu stačí malá prechádzka k zvonici, iní 
túžia po väčších dobrodružstvách, ktoré ponúkajú neďale-
ké Súľovské skaly.   

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

História: Obec sa spomína v roku 1408 ako Or-
lowhege, Slavonice Dubova Hora (ďalšie názvy 
1439 Orlowe). Patrila panstvu Považská Bystrica. 

K mestu Považská Bystrica bolo Orlové ako mestská časť 
pričlenené 1. 1. 1972.

Pamiatka: Nachádza sa tu kaštieľ z roku 1612 a v ňom 
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Najskôr to bola kúria, prí-
zemná budova s uzavretým arkádovým nádvorím. Frag-
menty pôvodnej renesančnej budovy na prízemí s valenými 
a pruskými klenbami, postavenými Žigmundom Balassom 
sa zachovali až do súčasnosti, najmä v zadnej časti objektu. 
Neskôr objekt vyhorel a postupne sa prestaval do súčasnej 
podoby. Dnes v ňom sídli elegantný hotel.

Atrakcia: Medzi atrakcie môžeme zaradiť Orlovský 
most – železobetónový 5-oblúkový most cez rieku Váh 
z roku 1949. Predchodca dnešného mosta, krajinský Štefá-
nikov most, bol postavený v rokoch 1933 – 1934 a bol zniče-
ný 30. 4. 1945 ustupujúcim nemeckým vojskom.

Turistika: Cez Orlové prechádza modroznačený turistic-
ký chodník z Považskej Bystrice smerom na Malý Javorník.  

Doprava: Do Považskej Bystrice sa odveziete autobusmi 
SAD zo Žiliny alebo vlakom. V meste musíte potom nastú-
piť na autobus SAD smerom na Hornú Maríkovú.  
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Predstavujeme obec: 
Paština Závada

Predstavujeme mestskú časť: 
Orlové
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Panna (24. 8. – 23. 9.)

Trpezlivosť ruže prináša a tým nezadaným zase 
novú známosť. Ten večer však musí byť dokonalý. 
Vezmite ju na prvé rande na terasu reštaurácie Ha-
bibi. Exotické prostredie, romantický výhľad a prí-
jemná spoločnosť je tá pravá kombinácia.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Napriek prísunu energie sa niekedy cítite ako obeť 
energetických upírov, ktorí vás vyciciavajú do po-
slednej kvapky. Dobiť energiu sa dá veľmi jednodu-
cho – pohybom na čerstvom vzduchu. Pred výstu-
pom na hory zájdite ale do predajne 4F po kvalitné 
oblečenie.

ČO VÁS POČAS LETA 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Strácate radosť do života a stávate sa čoraz viac pe-
simistickejšími? Nemusíte sa obávať, stále to nie 
je také zlé, aby ste museli navštíviť odborníka. Od-
porúčame však prečítať si pár motivačných kníh. 
V Martinuse vám isto dobre poradia.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ak ste narodení v tomto znamení, môžete sa na-
sledujúci mesiac tešiť. Čakajú vás vzrušujúce dni 
plné zábavy. Keď vonku nebude priať počasie, od-
porúčame indoorové aktivity. V OC MIRAGE náj-
dete napríklad kino, 5D kino alebo fitnesscentrum 
EfectFit.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Stále máte pocit, že vám partner krivdí. Mnohé 
z  toho si však namýšľate. Niekedy veci vyzerajú 
inak, ako sú v skutočnosti. Kvôli uchovaniu dobrých 
vzťahov by ste mali komunikovať. Sadnite si v prí-
jemnom prostredí Yogi´s Coffee a porozprávajte sa.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Vďaka svojmu neodolateľnému šarmu a sympatiám 
spoznáte ľudí, ktorí vám pomôžu stúpať po reb-
ríku vašej kariéry. Všetko dokážete využiť vo svoj 
prospech. Dobré oblečenie z predajne Magenta váš 
úspech podporí. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Začiatkom mesiaca sa vás môže 
zmocniť únava. Mali by ste mys-
lieť aj na očistu organizmu, naj-
mä pečene. Zájdite do Lekárne 
Dr. Max po radu od odborníkov. 
Určite vám poradia tie správne 
výživové doplnky na vaše prob-
lémy.

Lev (23. 7. – 23. 8.)

V nasledujúcom mesiaci vám hrozí strata ener-
gie. Dá sa tomu však vyhnúť. Už dlhšiu dobu ste 
podráždení a vyhľadávate konflikty. To sa podpí-
še aj na vašom zdraví. Dobite sa vhodnou zdravou 
šťavou z UGO Freshbar, ktorá vás posilní aj osvieži 
zároveň.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Pôsobíte mimoriadne príťažlivo na opačné pohla-
vie. Tento mesiac vás čaká veľa vášne a dokonca 
pocítite aj motýliky v bruchu. Môžete si teda gra-
tulovať. Na toto ste predsa čakali. Dokonalý dojem 
z vašej osobnosti navodíte vďaka jedinečnej vôni 
z Fann Parfumerie.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Začiatkom mesiaca vaša mrzutosť z končiaceho 
leta mierne poľaví. Veď život ide ďalej aj s jeseňou. 
Aby vás depresia nezasiahla naplno, doprajte si 
skvelé nákupy. V každej predajni už postupne pri-
búdajú nové kolekcie. Smelo na nákupy!

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Snívate o zmene a túžite sa po-
sunúť v živote ďalej, no váhate, 
lebo neviete, aký má byť ďalší 
krok? Začnite veľmi jednoducho 
– zmenou účesu. V kaderníctve 
Evelyn style sa vám budú venovať 
profesionáli, ktorí zaručene ve-
dia, čo vám pristane.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Tento mesiac si nerobte žiadne veľké dlhy. Ťažko 
by ste sa z nich mohli totiž dostať. Vaša finančná 
situácia po dovolenke nie je veľmi ideálna. Nemu-
síte sa však uskromňovať. Dobre a lacno napríklad 
nakúpite v potravinách Billa.
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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: „apoštoli Slovanov.“
Výhercovia: Zuzana Krajňáková, Miriam Bugajová, Soňa Winková. Výhercom srdečne blahoželáme!
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yard (skr.)

dúšky direktor zodieraj kto chodí     
šibaťuchváť EČV 

Čadce

1.

2.
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(poet.)

ruské    
mužské    
meno

Pomôcky:  
Aľoša, 

cross, rapl

InstaGram   
(skr.)
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spájajú    
lepom

kríž,         
po angl.

plesneš

týčil sa

pašovaný    
tovar,      

po česky

EČV        
D. Stredy

záhada    
(kniž.)

popevok

alkohol

výstelka

hektár    
(zn.)

ajaj,       
ach jaj

vrstva    
nerastu

banková    
panika okálil šedá     

prikrývka
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Predajňu OVS 
nájdete na  
-2. podlaží 
OC MIRAGE.






