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TIP 1
Aj v predvianočnom období sem tam 
chceme niekoho obdarovať. Či už je to 
k jeho sviatku, pri pozvaní na návšte-
vu alebo ako poďakovanie kamarátovi. 
Vianočné dekorácie do domácnosti 
určite každého potešia a prídu v tomto 
období vhod. V HalfPrice máte na vý-
ber z množstva štýlov a farieb dekorá-
cií, ktoré prinesú vianočnú náladu do 
našich domovov.

TIP 2 
Najvďačnejšie sú pri stromčeku vždy 
deti. Niet rozžiarenejších očiek ako 
keď si spod stromčeka vytiahnu ten 
svoj balíček. V HalfPrice nájdete ob-
rovský výber hračiek, ktoré v iných 
obchodoch nenájdete. Spravte svojim 
deťom jedinečné prekvapenia a navyše  

 
za skvelé ceny. Naším tipom sú stolové 
hry a skladačky, s ktorými im navyše 
vytvoríte krásne spomienky na spoloč-
ne trávené chvíle.

TIP 3
Vybrať darček pre ženu v HalfPrice 
nemôže byť problém, veď  každá žena 
potvrdí, že topánok, kabeliek a šperkov 
nikdy nie je dosť. A ak viete, ktorá znač-
ka je jej obľúbená,  váš výber rozhodne 
ocení. Túto sezónu síce letí ružová, ale 
aj všetko čo sa ligoce. Ak si neviete vy-
brať, siahnite po elegantnej značkovej 
bižutérii v jej obľúbenej farbe. Jej zaru-
čený úsmev bude vašou odmenou.

TIP 4 
Mäkké darčeky už u mužov dávno ne-
znamenajú automatické sklamanie. 
Naopak, z elegantných rukavíc ale-
bo štýlovej kravaty dokážete u svojho 
partnera vyčariť ten pravý sviatočný 
pocit. Ak však máte doma predsa len 
skôr milovníka neformálnych outfitov, 
tak značkové športové doplnky alebo 
štýlový pánsky obal na telefón vyčaru-
jú radosť aj v jeho očiach.

TIP 5
Naši domáci miláčikovia majú tiež pod 
stromčekom nejaké prekvapenie. Vý-
hodou je, že čokoľvek vyberiete, oni sa 
určite potešia. Z našich noviniek odpo-
rúčame určite novú hračku a veselý pe-
lech alebo štýlové oblečenie na zimné 
prechádzky. Alebo oboje ♥.

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

Prajeme vám šťastné 
a veselé sviatky!

VIANOČNÉ DARČEKY IHNEĎ K ODBERU: 
MÁME TIPY NA KÚSKY, KTORÉ ZARUČENE POTEŠIA!

Chcete niekomu urobiť radosť a dať mu najavo, že vám na ňom záleží? Často postačí malič-
kosť, ktorá vyčaruje úsmev na tvári. My vám to však ešte uľahčíme. V HalfPrice nájdete dar-
čeky pre každého na jednom mieste a navyše nepotrebujete na ich získanie ani obrovské 

investície. Pozrite si naše tipy na značkové darčeky za skvelé ceny!
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

Opäť nastal čas Vianoc. Pre nás to je najmä ob-
dobie pohody – užiť si voľné chvíle s rodinou, 
priateľmi, potešiť sa navzájom. Vieme ale aj to, 

že zháňanie darčekov môže byť občas drina. Príďte na 
vianočné nákupy k nám do OC MIRAGE – všetko potreb-
né nájdete pod jednou strechou. A popri vybavovaní dar-
čekov sa na chvíľu zastavte na kávu, čaj alebo obed. Alebo 
si doprajte kvalitný filmový zážitok. V decembri sme si 
pre vás navyše pripravili stretnutie s Mikulášom a so-
botné tvorivé dielne v Detskom svete. Tu môžete zájsť aj 
na besedu o tvorení šťastného domova. Viac sa ako vždy 
dozviete na našej webovej stránke, sociálnych sieťach 
a stránkach vianočného čísla nášho časopisu. 

Na záver roka vám v mene celého tímu OC MIRAGE želám 
krásne sviatky plné pohody a šťastný nový rok 2023. 

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!



PREŽILI SME SPOLUZA
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Môžeme si od-
škrtnúť ďalší 
skvelý rok. Sme 

radi, že ste stále s nami.      
Prvý tucet – toľko sme 
už nazbierali úspešných 
rokov fungovania. Preto 
sme si pripravili narode-
ninovú párty, ako sa patrí. 
Naše 12. narodeniny sa 

podarili – deti si oslavu 
skutočne užili. 

Zapojili sa do 
tvori-

vých dielní, rôznych súťa-
ží, školy tanca, maľovania 
na tvár a rôznych ďalších 
aktivít od výmyslu sveta. 
A to všetko pod taktov-
kou skvelých animátorov 
a najmä pod dohľadom 
Marshalla a Chasa z ob-
ľúbenej Labkovej patroly. 
Bolo nám s vami tak dob-
re, že sa už teraz tešíme 
na ďalší rok.  

OSLAVOVALI SME 
12. NARODENINY
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PREŽILI SME SPOLU
K edy presne sa má 

začať vianočná 
atmosféra???  

Pokojne aj o čosi skôr.      
Počas celého novem-
bra sa začínajú naše 
prevádzky postupne 
sfarbovať vianočnými 
farbami. Červená, biela, 
zelená a zlatá rozhodne 

dominujú. A už po-
čas novembra 

ste sa  
 

u nás mohli naozaj cítiť, 
ako keby tu už Vianoce 
boli. Nielen kvôli tomu, 
že koncom mesiaca sem 
tam aj snežilo, ale u nás 
v OC MIRAGE vyrástlo 
aj skutočné vianočné 
mestečko. A môžete si 
ho pozrieť ešte aj v de-
cembri. 

MALÁ 
OCHUTNÁVKA VIANOC

V ždy sa potešíme, 
keď k nám zavítajú 
vzácni hostia. 

A títo potešili najmä deti.      
Podarilo sa nám, že sme 
hostili XV. ročník festivalu 
Vianoce s detskou knihou. 
Počas novembrovej besedy 
sa u nás predstavili spiso-
vateľky Gabriela Futová, Ka-

tarína Mikolášová a ilu-
strátorka Kateřina 

Nemcová.  
 

 

V rámci celého dňa sme 
sa mohli započúvať aj do 
známych klasických aj mo-
derných melódií v podaní 
žiakov zo SZUŠ Anima Li-
bera z Lietavskej Lúčky pod 
vedením Kataríny Hoštá-
kovej. A užili sme si aj 
maratón v čítaní detských 
kníh. Môžeme povedať, že 
sme predvianočnú atmo-
sféru odštartovali 
na výbornú. 

DETSKÁ 
KNIŽNÁ BESEDA
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„Každý hrdina či hrdinka 
má niečo zo mňa.“

Jej príbehy čítajú nielen deti, ale aj dospelí a ne-
trpezlivo čakajú na nové knihy. Obľúbená slo-
venská autorka Gabriela Futová sa v novembri 
zastavila aj v OC MIRAGE a my sme ju vyspo-
vedali. Ako vníma kritiku? S kým zo svojich kníh 
sa stotožňuje? Ako vyzerá jej domáca knižnica 
a ako vyzerajú Vianoce v jej rodine? Dozviete sa 
v exkluzívnom rozhovore pre náš časopis. 

Gabriela 
Futová: 
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Nedávno ste sa zastavili v OC MI-
RAGE na besede. Ako ste sa u nás 
cítili? 
Ďakujem za opýtanie, veľmi príjemne. 
Deti sú veľmi úprimné. 

Zaskočila vás niekedy nejaká otáz-
ka od nich? 
Teraz už málokedy a ak áno, priznám 
sa, že som zaskočená. Ale keď som za-
čínala chodiť po besedách, tak ma ve-
deli zaskočiť tak, že som strácala reč. 
Napríklad, keď sa ma tretiak opýtal, 
či poznám sex.

Sú deti väčšími kritikmi ako dospelí?
Deti sú úprimné a milé je, že niekedy 
nedomyslia, čo vravia. Ale to je práve 
to, čo na nich zbožňujem. Ak mi dieťa 
povie, že sa mu moja kniha nepáči-
la, neberiem to ako kritiku, skôr ako 
pripomenutie rôznorodosti mojich 

čitateľov. Lebo takto to má byť. Každý 
má mať svoj vkus a svoje preferencie 
a  nikto nemá právo diktovať ostat-
ným, čo sa im má páčiť a čo nie.

Pôvodne ste chceli písať pre dospe-
lých, nakoniec ste začali s detskými 
knihami. Nezamýšľate sa po toľkých 
detských knihách aj nad románmi 
pre vyššiu vekovú kategóriu?
Na knihy pre dospelých ani nepomys-
lím. Na to som stále príliš veľké dec-
ko. Aj keď strašne staré (smiech). To 
parafrázujem dievčatko, ktoré mi na 
besede povedalo, že vyzerám ako žiač-
ka. Ale ako taká strašne stará.

Vaše knihy sú o reálnych deťoch. 
Nikdy ste nechceli písať rozprávky 
o princoch a princeznách?
Ale ja mám rozprávky o princeznách. 
O princeznej Bezvláske, o voňavej Jel-

ke (v knižke Dokonalá Klára), aj v ďal-
šej rozprávke, ktorú som napísala už 
skôr, ale tá sa medzi deti ešte poriad-
ne nedostala.

S ktorým svojím knižným hrdi-
nom/hrdinkou sa najviac stotožňu-
jete a prečo? 
Na túto otázku je ťažké odpovedať, 
pretože takmer každý hrdina, či hr-
dinka, má niečo zo mňa. Niekedy 
majú zo mňa čosi rodičia mojich hr-
dinov alebo vedľajšie postavy.

Okrem vlastných kníh ste sa aj po-
dieľali na mimoriadnej knihe Kvap-
ky na kameni o významných slo-
venských a českých ženách. Ktorý 
príbeh vás zaujal najviac? 
Nedá sa povedať, že by ma najviac 
zaujal jeden jediný príbeh. Všetky 
príbehy sú o tom, aké sú ženy silné, 
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húževnaté, odhodlané, odvážne atď... 
Veľmi ma oslovili príbehy Chavi-
vy Reikovej a Gisi Fleischmannovej, 
možno preto, že vojna je niečo, z čoho 
mám obavy po celý život a tieto ženy 
ukázali, že sa neboja ničoho.

Najnovšie vám vyšlo pokračovanie 
série Očko Špehúň. Aké príbehy 
môžeme očakávať najbližšie?
Pravdou je, že mám rozpísaný ďalší 
príbeh, ale zvyčajne dopredu nepre-
zrádzam o čom. Pretože keď to pre-
zradím, nebude mať zmysel, aby som 
ho dokončila, keďže už bude vonku 
(smiech).

Ako vyzerá vaša domáca knižnica? 
Aké sú vaše srdcovky?
Moja knižnica je plná kníh, z ktorých 
sa nedokážem vzdať ani jednej. Kni-
hy pre deti, pre dospelých, rôznych 

žánrov, veľkostí a farieb. Veľa z nich 
som prečítala, mnohé čakajú na svoj 
správny čas. Veľa z nich od sloven-
ských autorov a s venovaním, na to 
som pyšná. Takže zas neodpoviem 
presne, lebo keď spomeniem jednu 
knihu, ostatné sa urazia.

Poďme na vianočnú tému... Ako 
u vás vyzerajú Vianoce? Tradičný 
zhon, alebo skôr relax a pohoda? 
Vianočnému zhonu sa mi darí vyhý-
bať. Na upratovanie kašlem, veď po 
Vianociach, v januári sa dá upratovať 
tiež. Darčeky nakupujem cez internet. 
Pečiem postupne a potom som na Via-
noce prekvapená, koľko sa toho nazbie-
ralo. Štedrovečernú večeru chystám 
tiež postupne, takže v deň D už len do-
rábam jedlá, ktoré musia byť úplne čer-
stvé, pozerám pritom filmy a teším sa 
na stretnutie pri večeri s celou rodinou.

Celý váš život sa takpovediac točí 
okolo kníh. Koľko si ich zvyčajne 
nájdete pod stromčekom? Čím vás 
zaručenie potešia vaši blízki? 
Knihy si pod stromček nakupujem 
sama. Lebo vtedy som maximálne 
spokojná. Aj si ich zabalím, aj si ich 
položím pod stromček. A čítam ich 
až po Vianociach, aj keď pravdou je, 
že moje knihy prvá vždy číta moja 
sestra, lebo mi ich berie rovno z ba-
líka. Blízki ma však zaručene potešia 
termoponožkami, lebo tých nikdy 
nie je dosť.

A na záver – čo by ste popriali náv-
števníkom OC MIRAGE a čitateľom 
nášho časopisu k Vianociam a na 
nový rok? 
Všetkým prajem hlavne pokoj v duši, 
zdravie, lásku a rozvahu.
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CBDpredajna.sk je slovenský 
e-shop a sieť kamenných pre-
dajní s konopnými výrobkami, 

kde zákazníci nájdu kvalitné produkty 
s obsahom látok CBD, CBG a CBN od 
overených značiek, výrobcov a pesto-
vateľov z Európskej únie a USA. 

Značka vznikla v roku 2020 a v jej 
sortimente sa okrem iného nachá-
dzajú takzvané vapovacie perá, e-ci-
garety, certifikované oleje, kvapky 
a taktiež konopné kvety pre zbera-

teľov či na poľnohospodárske účely. 
Priestor dostala konopná kozmetika 
a aj potraviny – napríklad cestoviny, 
konopný proteín, čokolády alebo su-
šienky. 

CBDpredajna.sk spolupracuje s veľ- 
kými značkami, ktoré sú známe po 
celom svete, nielen v Európe alebo 
USA. Produkty neraz vyberá na zá- 
klade osobného testovania. O konop-
ný priemysel a všetko, čo s ním súvisí, 
sa zaujíma dlhé roky.

Súčasťou služieb kamenných ob-
chodov je okrem iného aj odborné 
poradenstvo, našich predajcov, ktorí 
sa v  tejto oblasti neustále vzdelávajú. 
Každý jeden má osobné skúsenosti 
s konope a jej účinnými látkami, ako 
je napríklad CBD (Kanabidiol) alebo 
CBG (Kanabigerol). Práca ich v prvom 
rade baví, čo sa podpisuje pod kladnú 
spätnú väzbu zo strany zákazníkov.

CERTIFIKOVANÉ KONOPNÉ 
VÝROBKY NÁJDETE  

AJ V OC MIRAGE

www.cbdpredajna.sk

CBDpredajna.sk otvára svoj už tretí kamenný obchod. Po Piešťanoch 
a Bratislave prichádza rad i na Žilinu. V OC MIRAGE budú k dispozícii stov-

ky kvalitných a starostlivo vybraných produktov nielen z konope.
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6. 12.
15.00 h 

– 
18.00 h

„M ikuláš, čo mi dáš?“ – bude 
znieť aj v priestoroch OC MI-
RAGE. Tešiť sa môžete nielen 

na samotného Mikuláša, ale aj na jeho tradič-
ných pomocníkov. Príďte sa s nimi stretnúť, či 
už ste poslúchali, alebo trochu hnevali. Samo-
zrejme, nebude chýbať bohatý program a veľa 
sladkostí. 
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9. 12. 17.00 h

18. 12. 15.30 h

Č o by to bol za december, keby aj nás v Detskom svete 
nenavštívil Mikuláš s anjelom a čertom? Využite mož-
nosť objednať si balíček na recepcii alebo telefonicky 

na čísle 0911 390 064.
Program sa uskutoční v Detskom svete na 4. podlaží.

B logerka Zuzana Richtáriková má veľa skvelých tipov na to, ako si 
doma vytvoriť pohodu. Nie je to len o správnom upratovaní, ale 
o celom nastavení fungovania v domácnosti. Príďte si vypočuť jej 

tipy a rady, ako mať šťastný domov a nechajte sa inšpirovať. 
Beseda sa uskutoční v Detskom svete na 4. podlaží.

DECEMBROVÝ 
PROGRAM PODUJATÍ 

V OC MIRAGE
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MIKULÁŠ 
V DETSKOM SVETE

AKO MAŤ ŠŤASTNÝ DOMOV
BESEDA V DETSKOM SVETE

Milé deti, čakáme na vás 
v priestoroch Detského sve-
ta na 4.  podlaží pri zábav-

ných tvorivých dielňach s vianočnou 
tematikou. Vyrobte si s nami krásne deko-
rácie alebo darčeky, ktorými môžete obdaro-
vať svojich najbližších.

Každú decembrovú sobotu 
od 16. do 18.00 h. 

3. 12. | 10. 12. | 17. 12.

TVORIVÉ 
DIELNE



Perinbaba

Smelý zajko Smelý zajko (3+) 
Smelý Zajko svoj osud skúsil osedlať ako divokého koňa, a teraz 
na ňom cvála v ústrety svojej budúcnosti. Príďte sa na vlastné oči 
presvedčiť, ako hravo a ľahko sa dokáže stať človek hrdinom, a premôcť 
svojho najväčšieho nepriateľa - vlastný strach.

Perinbaba (6+) 
Jedna z najznámejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke, ktorá 
zasype malých i veľkých nielen snehom, ale aj láskou... A príde aj 
Zubatá! 

Perinbaba (6+) 
Jedna z najznámejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke, ktorá 
zasype malých i veľkých nielen snehom, ale aj láskou... A príde aj 
Zubatá! 

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

Perinbaba (6+) 
Jedna z najznámejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke, ktorá 
zasype malých i veľkých nielen snehom, ale aj láskou... A príde aj 
Zubatá! 

4. 12. 16:00
MIKULÁŠSKE  

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

11. 12. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

17. 12. 10:00
HRAVÉ ČÍTANIE 

PRE DETI 
OD 3 ROKOV

Sála BDŽ

18. 12. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

14. 12. 18:00
VEČERNÁ STREDA PRE 

DETI A ICH RODIČOV 

Sála BDŽ

Bábkové divadlo Žilina 
praje všetkým - malým i veľkým

ROZPRÁVKOVÉ Vianoce a nový rok 
plný ZÁZRAKOV!

2022
december

6. 12. 2022

15:00 - 18:00
V OC MIRAGE

MIKULÁŠ



Perinbaba

Smelý zajko Smelý zajko (3+) 
Smelý Zajko svoj osud skúsil osedlať ako divokého koňa, a teraz 
na ňom cvála v ústrety svojej budúcnosti. Príďte sa na vlastné oči 
presvedčiť, ako hravo a ľahko sa dokáže stať človek hrdinom, a premôcť 
svojho najväčšieho nepriateľa - vlastný strach.

Perinbaba (6+) 
Jedna z najznámejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke, ktorá 
zasype malých i veľkých nielen snehom, ale aj láskou... A príde aj 
Zubatá! 

Perinbaba (6+) 
Jedna z najznámejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke, ktorá 
zasype malých i veľkých nielen snehom, ale aj láskou... A príde aj 
Zubatá! 

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

Perinbaba (6+) 
Jedna z najznámejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke, ktorá 
zasype malých i veľkých nielen snehom, ale aj láskou... A príde aj 
Zubatá! 

4. 12. 16:00
MIKULÁŠSKE  

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

11. 12. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

17. 12. 10:00
HRAVÉ ČÍTANIE 

PRE DETI 
OD 3 ROKOV

Sála BDŽ

18. 12. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

14. 12. 18:00
VEČERNÁ STREDA PRE 

DETI A ICH RODIČOV 

Sála BDŽ

Bábkové divadlo Žilina 
praje všetkým - malým i veľkým

ROZPRÁVKOVÉ Vianoce a nový rok 
plný ZÁZRAKOV!

2022
december
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Kyslíkové centrum Oxy Spa sa 
vo všeobecnosti venuje sta-
rostlivosti o ľudské telo, re-

generácii, prevencii pred chorobami, 
posilnením imunity, zlepšovaním váš- 
ho zdravotného stavu a v neposled-
nom rade ozdravením a skrášlením 
pokožky. Naším cieľom je vytvoriť 
miesto plné oddychu a príjemných 
zážitkov, o ktoré sa vám postará 
profesionálny tím s individuálnym 
prístupom. Relax a psychická poho-
da vám zaručí harmóniu celého tela 
– a to je naším cieľom.

Zdravotnému prínosu napomáha-
me formou hyperbarickej kyslíkovej 
terapie, ktorá podporuje liečbu celé-

ho spektra diagnóz od športu, krásy, 
wellness, až po lekármi indikované 
diagnózy. Formou významného prí-
sunu medicínskeho kyslíka pri zvý-
šenom atmosferickom tlaku, pomá-
hame zlepšiť prirodzené regeneračné 
schopnosti nášho organizmu. Základ-
nou príčinou všetkých degeneratív-
nych ochorení je nedostatok kyslíka 
na bunkovej úrovni. Všetko, čo musí-
te urobiť, je ovládnuť vaše dýchanie, 
a  tým ovládnete vaše zdravie. Staňte 
sa silnejším, mladším a zdravším kaž-
dým nádychom. Pretože všetci vieme, 
že lepšie je predchádzať, ako liečiť. 

Profesionálna francúzska kozme-
tika Guinot postavená na medicín-

skych princípoch, ktorá patrí medzi 
jednotku na trhu v 70-tich krajinách 
sveta a 11 000 salónoch po celom 
svete, sa postará o vašu čistú, žia-
rivú a mladšiu pokožku s okamži-
tým viditeľným výsledkom. Značka 
s 50-ročnou tradíciou je obľúbená 
aj v anglickej kráľovskej rodine a na 
poprednej omladzovacej klinike Le-
man vo Švajčiarsku. Pozícia, na kto-
rej sa Guinot vo svete umiestňuje, je 
dôkazom špičkovej kvality a okam-
žitých výsledkov  produktov a ošet-
rení z laboratórií Guinot.

Zažite maximálny pocit luxusu 
z ošetrenia svojej pleti.

HARMÓNIA CELÉHO TELA

Kyslíkové centrum Oxy Spa nájdete na adrese: A. Rudnaya 9015/104 v Žiline. 
Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0908 694 246 

Viac informácií: www.oxyspa.sk

V súčasnej dobe plnej stresu je potrebné postarať sa o svoje telo, 
ale aj o svoju myseľ. Navštívte centrum Oxy Spa, kde sa vaše telo 

dokonale zregeneruje. 
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

121. diel

OPÄŤ UBEHOL ROK AKO VODA  
A OC MIRAGE MALO ĎALŠIE NARODE-
NINY. NAŠI KAMARÁTI SA ZHOSTILI 
NEĽAHKEJ ÚLOHY. MUSELI VYMYSLIEŤ 
DARČEK A ZORGANIZOVAŤ CELÚ NA-
RODENINOVÚ OSLAVU TAK, ABY BOLI 
VŠETCI SPOKOJNÍ. A PREDOVŠETKÝM 
TÍ NAJMENŠÍ... PODARILO SA IM TO?
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
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V Detskom svete v OC MIRAGE sa už nevieme 
dočkať Vianoc. A nielen dospelí sa na tento 

čas pripravujú. Preto sme pre deti zorganizovali 
hneď niekoľko akcií. Tešíme sa na vás.

VIANOČNÝ ČAS 
ČAKÁ AJ NÁS
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Už sa blížia Vianoce, 
ten čas rýchlo letí. 

Na stromčeku sviečky svietia, 
šťastím žiaria deti.

Starý rok už odchádza 
a nový ide za ním, 

nech vám len radosť prináša, 
to je našim prianím.  

Šťastné a veselé Vianoce 
a pohodový nový rok 2023

želá tím Detského sveta

Vianočné 
tvorivé dielne

Vyrobte si s nami krásne dekorácie 
alebo darčeky, ktorými môžete  
obdarovať svojich najbližších.

Každú decembrovú 
sobotu 16. – 18.00 h. 
(3. 12. | 10. 12. | 17. 12.) Beseda 

o Šťastnom 
domove

Viete, aké je tajomstvo vyraďovania 
vecí? Odpovie vám blogerka 

Zuzana Richtáriková
V nedeľu 18. 12. 

o 15.30 h.

Mikuláš 
v Detskom 

svete 
Čo by to bol za december, keby 

nás nenavštívil Mikuláš 
s anjelom a čertom? 

V piatok 9. 12. 
o 17.00 h.  
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SAHLAB

POSTUP:
Sahlab sa pripravuje ako náš tradičný puding, je o niečo redší 
a podáva sa v pohári ako teplý nápoj. Mlieko vymiešame spolu 
s gustinom a cukrom, a za pomalého varenia miešame, pokiaľ 
nezhustne. Na záver prilejeme vodu z kvetu a posypeme mle-
tou škoricou.

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

Reštauráciu 
HABIBI
nájdete 

na 3. podlaží
v OC MIRAGE



Divina je krásna obec, ktorá sa preslávila po 
celom svete. Časť z jej bohatstva sa nachádza 
v múzeu v Budapešti. Divinský meteorit je na-
ozajstná rarita. 

Považská Teplá je najväčšia mestská časť Po-
važskej Bystrice. Postupne sa rozširovala 
a v súčasnosti sa skladá z ďalších dvoch častí 
– Vrtižer a Záluž.   

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Prvé písomné zmienky o tomto území 
sú z roku 1244, kedy sa spomínajú rieky Divina 
a Malá Divina. Obce Divina a Lúky sa spomínajú 

tiež v roku 1325. Divina, ktorá sa tu spomína ako novozalo-
žená plantácia (lehota), bola krajinským sudcom Alexan-
drom potvrdená istému Salmanovi.

Pamiatka: Barokový Kostol svätého Ondreja z roku 
1779 prešiel renováciou v rokoch 1947 – 1948. Zaujímavos-
ťou sú napríklad slnečné hodiny na kostole, ktoré boli jedi-
nými hodinami na kostole do roku 1974 a správne ukazova-
li len letný čas. Vzácne sú aj zvony: najväčší a stredne veľký 
zvon sú z roku 1924. Na severnej strane veže visí najstarší 
zvon z roku 1774. V kostole zvonieva aj tzv. umieračik.

Atrakcia: Dňa 24. júla 1837 dopadol na začiatok obce me-
teorit, z mineralogického hľadiska chondrit. Tento meteor 
si vzala vdova grófka Ľudmila Čákyová, rodená Lažanská, 
do svojho hradu v Budatíne a v roku 1838 ho darovala Ná-
rodnému múzeu v Budapešti. V súčasnosti sa najväčšia časť 
nachádza v Prírodovednom múzeu v Budapešti. Nedávno sa 
na Slovensko dostalo päť verných kópií divinského meteoritu. 
Jedna je súčasťou Pamätníka divinského meteoritu, ktorý bol 
odhalený 29. novembra 2014 počas Ondrejovských hodov. Ide 
o jediný takto stvárnený geologický pamätník na Slovensku. 

Turistika: Divina je 
rozľahlá dedina v pre-
krásnej prírode, preto 
o turistiku tu rozhodne 
núdza nebude. Z centra 
obce vedie napríklad 
žltoznačený chodník 
na Sedlo pod Závrším. 
Ďalší rovnako farebný 
chodník sa nachádza 
v časti Hucerovci. Z jed-
nej strany vás zavedie do 
Dlhého Poľa a z druhej 
na Rudinskú.     

Doprava: Autobusy 
SAD jazdia z autobuso-
vej stanice v Žiline pria-
mo do obce.  

História: Prvá písomná zmienka o obci pochádza 
z roku 1439, kedy sa spomína ako Tepla (ďalšie názvy: 
Teppla, Thepla, Tepla Wazna, Wážná Teplá, 1920 Po-

važská Teplá). S obcou v minulosti splynula pôvodne samo-
statná obec Bodice, ktorá sa spomína v roku 1345 ako Bood. 
Súčasťou obce sú Vrtižer (od roku 1965) a Záluž (od 1888). Vr-
tižer sa spomína v roku 1388 ako Wertesel (ďalšie názvy: We-
rtosel, Wertyzer, Wrtesser, Wrtizer). Záluž sa spomína v roku 
1440 ako Záluschy (ďalšie názvy: Záluzzie, Zálwsye). Považská 
Teplá sa stala mestskou časťou od 1. 1. 1979. 

Pamiatka: Nachádza sa tu množstvo pamiatok naprí-
klad drevená zvonica v časti Vrtižer. Sú oveľa staršie než 
novopostavený Kostol Sedembolestnej Panny Márie 
z roku 1991. Základný kameň požehnal pápež Ján Pavol II. 
dňa 22. apríla 1990 počas svojej prvej návštevy Slovenska. 

Atrakcia: Vilu na rázcestí v Považskej Teplej dala v roku 
1874 postaviť barónka Popperová. Prvý tam býval barón-
kin sekretár Havais, neskôr patrila županovi Trenčianskej 
župy Dr. Jozefovi Minárikovi, bývalému lekárovi z Veľkej 
Bytče. V rokoch 1922 – 1923 vo vile býval aj jeho spolužiak 
a priateľ Martin Kukučín, ktorého pobyt tu pripomína aj 
pamätná tabuľa.

Turistika: V jej katastrálnom území sa nachádza jedno 
z najkrajších miest na 
Slovensku – Manínska 
tiesňava. Vyberte sa na 
náučný chodník, ktorý 
vám poskytne neopako-
vateľný zážitok. Nájde-
te tu ale aj symbolický 
cintorín obetiam hôr 
z mesta a regiónu.

Doprava: Do Považ-
skej Bystrice sa odveziete 
autobusmi SAD zo Žiliny 
a v meste musíte potom 
nastúpiť na mestskú 
dopravu – autobus č. 5. 
Alebo osobným vlakom 
zo Žiliny, nachádza sa tu 
železničná zastávka.     
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Predstavujeme obec: 
Divina

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

Máte v sebe dar vždy vybrať ten správny darček. 
Ste citlivý na vonkajšie podnety a vždy vás zaují-
mali dokonalé vône. Presne viete, ktorá kombi-
nácia sa hodí k danej osobnosti. Túto schopnosť 
určite využijete v predajni Fann Parfumérie na 
-1. podlaží OC MIRAGE.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Patríte k ľuďom, ktorí majú všetko vopred napláno-
vané a pripravené. Na nákup vianočných darčekov 
ste si vyhradili začiatok mesiaca, aby ste sa vyhli 
predvianočnému zhonu. Skvelé darčeky v podobe 
veselých ponožiek pre viacerých členov rodiny náj-
dete v stánku Dedoles. 

ČO VÁS POČAS LETA 

ČAKÁ V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Všetci sa na Vianoce tešia, len vy akosi nemáte ná-
ladu. Predvianočný zhon vám ide doslova na nervy. 
Mali by ste vypnúť negatívne emócie a rozveseliť sa. 
Skúste navštíviť 5D kino na 3. podlaží OC MIRAGE. 
Ale vyhnite sa hororovej sekcii, skúste napríklad 
horskú dráhu. Zlá nálada bude hneď preč.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Veľmi sa ochladilo a vy patríte k milovníkom tepla. 
Zimnú bundu a kabáty ste vytiahli už v novembri. 
Zatepliť však treba aj nohy. Hrubé zimné ponožky 
a  teplé pančuchy nájdete v predajni Bepon, ktorá 
sa nachádza na -3. podlaží. Už vám vonku rozhod-
ne taká zima nebude. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Milujete darčeky a obdarovávanie. Tento rok ste 
opäť raz štedrý k svojim blízkym. Robí vám radosť, 
keď ich môžete potešiť. K dokonalosti vám už chýba 
len zabalenie darčekov. To si doslova vychutnávate. 
Baliace papiere a krabice nájdete napríklad v pre-
dajni Flying Tiger.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Vianoce akoby sa vás netýkali. Všetko beriete 
s nadhľadom. Darčeky ste vybavili ešte v novembri, 
upratovali ste priebežne počas jesene. Pečenie vám 
robí radosť a venujete sa mu postupne. Kým ostatní 
majú zhon, vy si pokojne môžete zájsť do kina Ster 
Century Cinemas.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Ste vášnivý hráč a rád súťažíte. 
Šport vám prúdi v krvi. Môžete 
si dopriať všetky dobroty, lebo 
viete, že to pri najbližšej návšte-
ve posilňovne spálite. Ale aj pri 
cvičení treba mať pohodlie, kto-
ré dosiahnete kúpou oblečenia 
v predajni 4F.

Lev (23. 7. – 23. 8.)

December pre vás znamená zhon. V práci musíte 
dokončiť množstvo povinností, doma sa chystá-
te piecť, upratovať a pripraviť vianočný stromček. 
Nehovoriac o nákupe darčekov pre všetkých členov 
rodiny. Mali by ste však zvoľniť tempo a dopriať si 
dobrú večeru v reštaurácii Habibi.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vianoce vás určite nerozhodia. Máte ideálnu pred-
vianočnú náladu. Tešíte sa na pokojné leňošenie 
v spoločnosti rodiny. K tej pravej domácej poho-
de patrí aj vianočná výzdoba. Domov vám bude 
žiariť ako nikdy predtým, ak navštívite predajňu 
HalfPrice, kde nájdete naozaj všetko. 

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Ak ste sa v ostatnom čase cítili ako obeť, vypusti-
te tento pocit zo svojho života. Vedzte, že môžete 
zvládnuť naozaj všetko. Vaše sebavedomie by malo 
vďaka prehodnoteniu stúpnuť. A k tomu vám do-
pomôže aj nové oblečenie z predajne Big Star.

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

O vianočných darčekoch máte 
prehľad, ale starosti vám robí 
partner. Chcete mu darovať nie-
čo výnimočné. Niečo praktické, 
ale zároveň krásne. Na tomto vý-
bere vám nesmierne záleží. Záj-
dite do predajne Šperk Holíč, kde 
nájdete to, čo hľadáte.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

V decembri sa vám akoby vytratil všetok čas. Ne-
viete, čo skôr dokončiť. V práci máte toho vyše 
hlavy a doma už nemáte zvyšné sily na prípravu 
Vianoc. Ak tento rok nestihnete napiecť koláče, 
dá sa to vybaviť veľmi jednoducho. Objednajte si 
zákusky a torty v cukrárni Cake Bar na 3. podlaží.
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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: „...dvanáste jubileum...“
Výhercovia: Marek Zvara, Jaroslava Beňáková, Ján Bočínec. Výhercom srdečne blahoželáme!
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:

pokrop

úradníci     
v štátnej     
správe

okália

opojenia    
mysle

nit (zn.)

smrť      
(kniž.) kúsok hrdze,      

po česky nalep
meno    

nórskych    
kráľov

alebo

2.

1.

ocino

žalobca    
(práv.)

Pomôcky:  
EAN,    
nicht,     
Rodin

indium (zn.)

osobné   
zámeno

zásnuby   
(hovor.)

ani,         
 po nem.

Verneho   
kapitán

pôvodca

Česká     
republika

kontra   
(pôvod.)

kazil (expr.)

český   
súhlas

citoslovce   
syčania

zástup

1001 (rím.)

zeleninové    
jedlo

osuška

plošná    
miera

francúzsky    
sochár

skinhead

čiarový     
kód parlament
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Výpredaje až do -80 % 
Vianoce sa nezadržateľne blížia a ako každý rok sa vynára otázka, aké vianočné darčeky potešia 
našich najbližších. Pokiaľ hľadáte originálne kvalitné vianočné darčeky od svetových značiek pre 
deti a dospelých, tak u nás ste na správnom mieste. Značkové oblečenie, obuv a doplnky máme 
za bezkonkurenčné ceny. Nájdete u nás známe  svetové značky ako napríklad Guess, Moschino, 

Tommy Hilfiger, Twinset, Calvin Klein a mnoho ďalších. 

Nenechávajte si preto darčeky na poslednú chvíľu 
a využite zľavy až do -80 % na všetko. 

Predajňu OVS 
nájdete na  
-2. podlaží 
OC MIRAGE.

Tešíme sa na 
vašu návštevu



10 %

10 % 5 % 15 %

10 % 15 %

10 %

15 %

10 % 20 %




