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Lámete si hlavu, ako ozvláštniť 
tento deň pre svoju polovič-
ku? Máme pre vás niekoľko 

tipov, s ktorými rozhodne netrafíte 
vedľa. Ak chcete ísť na istotu, roz-
hodne nesmie chýbať darček. Mô-
žete využiť nákup v širokej ponuke 
našich prevádzok: kvetinárstvo, 
drogérie, parfumérie, kníhkupec-
tvo, klenoty, potraviny a sladkosti, 
alebo vsaďte na oblečenie a doplnky, 

napríklad kabelky, v prevádzkach 
s oblečením či obuvou v našom ob-
chodnom centre. 

Ak máte skôr na mysli príjemný 
zážitok, rezervujte si večeru v našich 
reštauráciách, alebo si doprajte vyni-
kajúcu kávu v príjemnom prostredí 
našich kaviarní. Spoločný výber dob-
rého filmu v kine je už len dokonalou 
bodkou za romantickým dňom, ktorý 
zažijete iba u nás. 

Strávte deň zamilovaných 
spolu s nami. 

Prežite Valentín 
s nami

U nás na najromantickejší deň v roku rozhodne nezabúdame. 
Prežite Valentín v OC MIRAGE. 
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V rozhovore s cukrárkou Jarkou Kotovou Bačinskou 
z cukrárskej výroby v Dolnej Tižine odkryjeme tajom-

stvo jej koláčov, ale zistíme aj, aké kombinácie sú najideál-
nejšie na Valentína, či počas leta.
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Jarka Kotová 
Bačinská:
„Stačí sa mi pozrieť na 
suroviny a už viem, aký 
zákusok z toho bude.“
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z drahých kameňov
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Horoskop
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Chutná bodka 
za vaším dňom
Navštívte novú 
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na 3. podlaží
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Recept 
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Pripravte si 
s nami jedlo 
MUHARADA

06
Ing. Ivan Solenský 

manažér obchodného centra

Február je mesiac lásky. To všetci veľmi dobre vieme, 
preto vás pozývame k nám, kde nájdete množstvo 
inšpirácií, ktorými potešíte svoje polovičky. Prí-

padne si doprajte u nás celý romantický večer s dobrým 
jedlom, prípadne kinom. Všetko pre dokonalého Valentí-
na nájdete u nás pod jednou strechou. 

K tomu sme si pre vás počas februára pripravili aj podu-
jatia v Detskom svete s fašiangovou tematikou, ako aj za-
ujímavú výstavu o mineráloch. Viac informácií sa dozvie-
te z našich sociálnych sietí a na stránkach tohto časopisu. 

Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám veľa roman-
tických zážitkov.  

PRÍHOVOR
Milí návštevníci 
OC MIRAGE!

MESAČNÍK OBCHODNÉHO CENTRA MIRAGE   ČÍSLO 2 | ROČNÍK XIV. 2023

FE
B

R
U

Á
R

MINERÁLOVO
PREDAJNEJ VÝSTAVY1.

minerálov, skamenelín a výrobkov z .

17. - 18. 2.  2023



ZA
UJ

AL
O N

ÁS
ZA

UJ
AL

O 
NÁ

S

04     |  

MINERÁLOVO
PREDAJNEJ VÝSTAVY1.

minerálov, skamenelín a výrobkov z 

17. - 18. 2.  2023



Návštevnícky príťažlivý zá-
žitok ponúkne viac ako 30 
vystavovateľov, ktorí na 110 

metroch výstavných plôch ponúknu 
nielen svoje minerály, ale aj šperky 
a  výrobky z drahých kameňov naj-
rôznejších farieb, veľkostí a druhov. 
Tie nielen uchvátia na pohľad, ale pre 
mnohých návštevníkov predstavujú 
symbol magickej sily prírody, ktorý si 
radi odnesú so sebou.

Návštevníkov OC MIRAGE poteší-
me bohatým zastúpením vystavova-
teľov zo Slovenska, Čiech, ale aj Poľ-
ska a Maďarska. Na mieste si budú 
môcť pozrieť aj výnimočnú vzorku 

drevného opálu z Povrazníka starú 
okolo 12 miliónov rokov. Váži až 40 kg 
a má okolo 60 cm. Okolie tejto obce, 
ale aj ostatných obcí v okolí kedysi 
aktívnej sopky Poľany, je nálezis-
kom tohto minerálu. „Kmene stromov 
boli počas sopečných explózií prudký-
mi dažďami strhávané, odplavované 
a neskôr prekryté spolu s tufitickým 
materiálom a vulkanickým popolom. 
Preniknutím a vplyvom roztokov, naj-
mä kyseliny kremičitej bol tento drevný 
materiál silicifikovaný. Po vychladnutí 
roztoku zostala v materiáli opálová 
hmota, ktorá prebrala všetky vlastnos-
ti pôvodnej drevnej hmoty, to znamená, 

že na vzorkách drevných opálov vidíme 
letokruhy, hrče a aj kôru. Silicifikácia 
dala podnet k vytvoreniu najrôznejších 
variantov drevných opálov,“ približuje 
jeden z vystavovaných skvostov To-
máš Bancík, predseda predstaven-
stva o.z. Slovenský Mineralogický 
Spolok.

Žilina a špeciálne OC MIRAGE je 
jediné miesto, kde sa môžete tretí 
februárový víkend stretnúť s touto 
krásnou akciou, ktorá sa stane ob-
ľúbenou nielen medzi návštevníkmi 
nášho centra, ale nájde si svojich 
obdivovateľov aj v radoch širokej ve-
rejnosti.

OBJAVTE S NAMI 
MINERÁLOVO

Prvý ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých ka-
meňov sa vám predstaví v dňoch 17. až 18. februára 2023 v OC MIRAGE a poteší 

všetkých, ktorí sa radi obklopujú magickými klenotmi z hlbín našej Zeme.
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„Stačí sa mi pozrieť 
na suroviny a už viem, 

aký zákusok z toho bude.“

Je tu Valentín a k nemu určite patrí aj niečo 
sladké – napríklad zákusok. Bez týchto dobrôt 
si však nevieme predstaviť ani obyčajné pose-
denie pri káve. Čo sa skrýva za lahodným ume-
ním pečenia? V rozhovore s cukrárkou Jarkou 
Kotovou Bačinskou z cukrárskej výroby v Dol-
nej Tižine odkryjeme tajomstvo jej koláčov, ale 
zistíme aj, aké kombinácie sú najideálnejšie na 
Valentína, či počas leta. 

Jarka 
Kotová 

Bačinská: 
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Máte dobrý tip na valentínsky zá-
kusok? 
Samozrejme: jahody a šľahačka. Asi 
nikto si nedokáže predstaviť Va-
lentína bez tejto kombinácie. Takže 
pokojne to môže byť aj jahodovo-šľa-
hačková torta. Či už bude korpus 
čokoládový, alebo pavlovka – to je 
jedno, ale na Valentína tie jahody 
a šľahačka musia byť. To je romanti-
ka. To je základ. 

Akú ponuku má teraz vaša cukrár-
ska výroba? 
Každý deň pripravujeme nové koláče. 
Teraz je to minimálne 40 druhov ko-
láčov + bezlepkové. 

Aké je tajomstvo vašich koláčov?
100% kravská šľahačka. 

Ktorý koláč si zákazníci pochvaľu-
jú najviac?
U nás každý (smiech). Aby som bola 
úprimná, v skutočnosti sa to naozaj 
ťažko určuje. Záleží od preferovanej 
chuti. Keď má niekto rád neovocné 
koláče, tak je tam jasná voľba – čo-
koláda. Asi 80 % ľudí má čokoládu 
rado všeobecne. Ale, ak si dáte tortu 
od nás – zo 100% kravskej šľahačky, 
je úplne jedno, ktorú si vyberiete. 
Či s ovocím, či bez. Zákazníci u nás 
však preferujú aj torty s parížskym 
krémom alebo ovocné ako mango či 
mandarínka. Obľubujú aj perníkové, 
mätové či škoricové príchute. Naozaj 
sa to ťažko určuje. 

Ako dlho sa venujete pečeniu? Čo 
vás k tomu priviedlo?

Cukrársku výrobu mám už 12 rokov. 
Už od 19-tich rokov som žila v zahra-
ničí, 12 rokov v Nemecku. Pracovala 
som v gastre ako čašníčka, výpomoc 
v kuchyni, v pizzérii, ale aj v  ka-
viarňach. A práve tu ma to uchvátilo 
– zákusky z kravskej šľahačky. V tom 
čase na Slovensku prevažne použí-
vali rastlinnú šľahačku, ktorá bola 
lacnejšia. Ale chuť koláčov z  pravej 
kravskej šľahačky je nenahraditeľná, 
fantastická. A pritom je to obyčajná 
šľahačka – akurát bez rastlinného 
tuku. A ako som k tomu „pričuchla“, 
už vtedy som vedela, že si raz na Slo-
vensku otvorím svoju cukráreň. 

Menia sa chute Slovákov?
Samozrejme, áno. Chute sa menia 
často, napríklad podľa ročných ob-
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dobí. V lete sú skôr obľúbené svieže 
ovocné, v zime je to škorica a čokolá-
da. Alebo aj tiramisu alebo káva, kto-
rých chute sú upokojujúce. 

Aký je váš obľúbený recept? 
Mám radšej neovocné zákusky s prí-
chuťou kávy, mandlí, amaretta. Ak by 
som si však mala vybrať jeden, zrejme 
to bude mandľové tiramisu z  našej 
ponuky. Ak by to nemusel byť výber 
od nás, tak potom originál tiramisu, 
čo je vôbec jeden z najlepších zákus-
kov, aké existujú. 

Kde hľadáte inšpiráciu? 
Teraz už inšpirácie na zákusky nehľa-
dám. Za tie roky už tom mám v hlave 
tak naprogramované, že sa mi sta-
čí pozrieť na suroviny a  už viem, čo 

z  toho bude. To prišlo s  praxou. Na 
začiatku som veľa hľadala na inter-
nete a v zahraničných kaviarňach 
– Francúzsko, Belgicko, Taliansko. Ale 
napríklad aj Poliaci sú v tomto veľmi 
dobrí. Majú vynikajúce zákusky.

Kto je váš najväčší kritik? 
Klienti sú najväčší kritici. Doma si to 
nedovolia (smiech). A ak niečo skri-
tizujú, poviem im, nech si to upe-
čú sami. A takto to je aj s varením 
(smiech).

Koľko toho upečiete za jeden deň?
To je veľmi ťažké povedať. Záleží na 
tom, aký je deň, či je začiatok alebo 
koniec týždňa, či sú sviatky apod. Ale 
pečieme každý deň, aj v soboty a ne-
dele, aj cez sviatky. 

Viete si predstaviť deň bez pečenia? 
Teraz už áno. V minulosti to však bolo 
o niečom inom. Neustále som skúšala 
novinky a rada experimentovala. Te-
raz som sa už od toho trošku odosob-
nila, viac si užívam voľno.  

Čomu sa venujete, keď nepečiete? 
Cvičím jogu, teda venujem sa jej profe-
sionálne. Robím aj Joga víkendy s Jar-
kou, nájdete ma na Facebooku. V marci 
a v júni sme si pripravili víkendový po-
byt v Zázrivej s cvičeniami a prednáš-
kami. Som inštruktorka power jogy, ale 
návštevník sa zoznámi aj s ajurvédou, 
fyziojogou, hathajogou a podobne.  
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Najlepšia rozprávka 
o Červenej čiapočke 

Najlepšia rozprávka 
o Červenej čiapočke 

Najlepšia rozprávka 
o Červenej čiapočke (3+)
Veselá štvorica hercov sa rozhodne narýchlo zahrať rozprávku 
o Červenej čiapočke. Kde však tak narýchlo vziať rekvizity a kulisy? 
Stačí len trochu porozmýšľať. Šikovní herci sa rýchlo vynájdu. Zahrajú 
divadlo s dáždnikmi, ktoré si v divadelnej šatni zabudli zábudliví diváci. 
Rozprávka plná veselých scén, vtipov a pesničiek.

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

Najlepšia rozprávka 
o Červenej čiapočke (3+)
Veselá štvorica hercov sa rozhodne narýchlo zahrať rozprávku 
o Červenej čiapočke. Kde však tak narýchlo vziať rekvizity a kulisy? 
Stačí len trochu porozmýšľať. Šikovní herci sa rýchlo vynájdu. Zahrajú 
divadlo s dáždnikmi, ktoré si v divadelnej šatni zabudli zábudliví diváci. 
Rozprávka plná veselých scén, vtipov a pesničiek.

Antarktída (7+)
Mrazivé šero prikrýva zmrznuté, snehové pláne. Zdá sa, že na tomto 
mieste nieto života. To je snáď i ťažko predstaviteľné. Je to však 
skutočne tak? Osamelé miesto je možno zaujímavejšie, než ste si 
kedykoľvek mysleli! 

Sobota s rozprávkou
Každé druhé sobotné doobedie vám naše herečky a herci prečítajú 
z rozprávkových knižiek. 
Podujatie organizujeme v spolupráci s kníhkupectvom Artforum Žilina. 
Hravé čítanie pre deti od 3 rokov.

Antarktída (7+) 
Mrazivé šero prikrýva zmrznuté, snehové pláne. Zdá sa, že na tomto 
mieste nieto života. To je snáď i ťažko predstaviteľné. Je to však 
skutočne tak? Osamelé miesto je možno zaujímavejšie, než ste si 
kedykoľvek mysleli! 

5. 2. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

11. 2. 10:00
HRAVÉ ČÍTANIE 

PRE DETI 
OD 3 ROKOV

Sála BDŽ

24. 2. 18:00
PREMIÉRA 

Sála BDŽ

25. 2. 10:00
HRAVÉ ČÍTANIE 

PRE DETI 
OD 3 ROKOV

Artforum Žilina

26. 2. 16:00
NEDEĽNÉ 

PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

12. 2. 16:00
DERNIÉRA 

NEDEĽNÉ 
PREDSTAVENIE 

PRE VEREJNOSŤ

Sála BDŽ

2023
február
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17. – 18. 2. 
P ozývame vás na prvý ročník unikátnej predaj-

nej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov 
z  drahých kameňov. Tešiť sa môžete na vysta-

vovateľov zo Slovenska, Čiech, Poľska aj Maďarska. Po-
tešte sa magickými klenotmi z hlbín našej Zeme.
Výstava bude nainštalovaná na -1.podlaží OC MIRAGE

12     |  

MINERÁLOVO
FEBRUÁROVÝ PROGRAM PODUJATÍ V  OC MIRAGE



18. 2. od 15.30 h

M ilé deti, príďte sa zabaviť na najfantastickej-
šom fašiangovom karnevale v skvelej spo-
ločnosti našich animátorov. Tešiť sa môžete 

na rôzne súťaže a šialené tanečné kolá. Nebude chýbať 
ani súťaž o najlepšiu masku rodič ‒ dieťa. Čaká na nás 
skvelá zábava. Tešíme sa na vás.
Karneval sa uskutoční v priestoroch Detského sveta 
na 4. podlaží.
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FAŠIANGOVÝ 
KARNEVAL 

FEBRUÁROVÝ PROGRAM PODUJATÍ V  OC MIRAGE

Milé deti, čakáme na vás v priestoroch Detské-
ho sveta na 4. podlaží pri zábavných tvorivých 
dielňach. Prípadné zmeny nájdete na webovej 

stránke DS.

4. 2.  |  11. 2.  |  25. 2.
od 16.00 do 18.00 h 

TVORIVÉ DIELNE
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Reštaurácia Level Up v OC MI-
RAGE na 3. podlaží ponúka 
príjemné posedenie, či už 

v  krásnych moderných priestoroch, 
alebo na vonkajšej terase. 

Našou víziou je, aby sme dokáza-
li uspokojiť vaše požiadavky v akej-

koľvek časti dňa a za akýchkoľvek 
okolností. Ponúkame chutné jedlá 
s večerným drinkom a výhľadom na 
krásu historického mesta Žilina. 

To všetko môžete zažiť a vychutnať 
si v štýlovom prostredí, s profesionál-

nym personálom, ktorý je pripravený 
splniť vám všetky vaše želania.

S LÁSKOU, 
JEDNODUCHO 
A DO BODKY. 

CHUTNÁ BODKA 
ZA VAŠÍM DŇOM

Máte ťažký deň, alebo len hľadáte dobré miesto na večeru s priateľmi? 
Miesto, ktoré vás očarí výhľadom, chutným jedlom a skvelým personá-

lom? Level Up v OC MIRAGE vám istotne vyhovie. 
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti

123. diel

JANUÁR BOL MESIACOM PREDSAVZATÍ. 
NAŠI KAMARÁTI Z OC MIRAGE NEBOLI 
VÝNIMKOU A VYBRALI SI TAKÉ, O KTO-
RÝCH SI MYSLELI, ŽE SA IM NAJVIAC 
OPLATIA. PRÍPADNE IM ICH VYBRAL 
NIEKTO INÝ... TAK ČI ONAK, KAŽDÝ MUSEL 
NA NIEČOM ZAPRACOVAŤ. POĎME SA 
POZRIEŤ. :)
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



P očas tohto mesiaca sa u nás 
môžete tešiť na tradičné so-
botňajšie Tvorivé dielne. Len 

s jednou malou výnimkou. V sobotu 
18. februára sa totiž budeme venovať 
inej činnosti. Ale aj tu, samozrejme, 
budete môcť využiť vašu fantáziu. 
A  to nielen deti. Pozor, pozor! Pri-
pravte sa v dostatočnom predstihu 
na najfantastickejší Fašiangový kar-

neval. Okrem rôznych súťaží a šiale-
ných tanečných kôl sa môžete tešiť aj 
na hlavný bod podujatia. Je ním súťaž 
o  najlepšiu masku rodič – dieťa. Ví-
tame preto všetkých rodičov, ktorí sa 
chcú dobre zabaviť. Tešíme sa na vaše 
kreatívne výtvory. 

Vo februári čakajú deti prázdniny 
od 27. februára do 3. marca. Tie bývajú 
pre rodičov však aj dilemou, ak si ne-

môžu zobrať voľno z práce. My máme 
riešenie – počas prázdnin sme totiž 
otvorení a veľmi radi tu vaše deti pri-
vítame. Viac informácií získate pria-
mo v Detskom svete.

Želáme vám krásny február 
a prázdniny plné zážitkov. 
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Tohtoročný február bude v Detskom svete v OC MIRAGE poriadne pestrý. 
Naše priestory zaplnia nielen farby, ale aj hudba a kostýmy. 

FAREBNÝ FEBRUÁR 
V DETSKOM SVETE
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Tvorivé dielne  
od 16.00 do 18.00 h. 

4. 2.  |  11. 2.  |  25. 2.  

Fašiangový 

karneval   

18. 2.  od 15.30 h

Počas prázdnin 

máme 

OTVORENÉ! Možnosť platby už aj bezhotovostne. 



RE
CE

PT

10/2022T

MENU

MUHARADA

POSTUP:
Cesnak a cibuľku nakrájame na veľmi malé kúsky a orestuje-
me na oleji. Po chvíli pridáme strúhanku a krátko opražíme.  
Zmes preložíme do misky, pridáme zvyšné suroviny a dôklad-
ne premiešame. Predjedlo servírujeme s hriankami z arab-
ského chleba, posypané drvenými vlašskými orechmi.

INGREDIENCIE:
Strúhanka (200 g), cibuľa (1 ks), cesnak (2 strúčky), olivový 
olej (3 PL), paprika sladká (1 ČL), kamun – rímska rasca (1 ČL), 
soľ (½ ČL), paradajkový pretlak (1 PL), palivá paprika (½ ČL).

Reštauráciu 
HABIBI
nájdete 

na 3. podlaží
v OC MIRAGE



Obec sa nachádza v krásnej doline. Nie je zau-
jímavá iba tým, že je dlhá okolo 9 km, ale pre-
slávilo ju drotárstvo. V Dlhom Poli sú na svoju 
históriu pyšní, o čom svedčí aj múzeum. 

Vzdialenosť tejto mestskej časti od centra Po-
važskej Bystrice je 7,4 km. Preto sa razom 
z  mestského osídlenia ocitnete v prekrásnej 
prírode, ktorú stojí za to spoznať... aj na bicykli. 

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
TRENČIANSKY krajŽILINSKÝ kraj

História: Prvá písomná zmienka o obci Dlhé Pole 
(v  origináli Longus campus) pochádza z roku 
1320, ale začiatkom 13. storočia bolo územie  

Dlhého Poľa pravdepodobne vlastníctvom nitrianskeho 
biskupstva, ktorého zem Hričov (terra de RYZOI, RIZOI) 
na pravom brehu Váhu sa spomína v roku 1208. 

Pamiatka: Dominantou obce je Kostol sv. Martina 
z 2. polovice 19. storočia. Zaujímavý je najmä oltár z tohto 
obdobia, kde sa nachádza obraz sv. Martina biskupa z roku 
1926 od významného spišského maliara Jozefa Hanulu. 

Atrakcia: V obci sa nachádza drotárske múzeum v rod-
nom dome významného drotárskeho majstra Jozefa Holá-
nika – Bakeľa, ktorého preslávili pozlátené a postriebrené 
úžitkovo-dekoratívne výrobky pripomínajúce čipku. Maj-
ster vyzdobil fasádu domu zväčšenými kópiami medai-
lí, ktoré získal. Najcennejšou bola hlavné cena na výstave 
v Ríme v roku 1911. Múzeum otvorili v roku 2018. 

Turistika: Dlhé Pole sa nachádza v prekrásnej prírode, 
ktorá ponúka viacero turistických trás. Obľúbený je naprí-
klad smer na vrch Kamenité s Mikovčákovou rozhľadňou. 

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

História: Obec sa spomína v roku 1414 ako wil-
la Praznoucz (ďalšie názvy napríklad: Preznoch, 
Preznew, Praznolcz, Preznovecz, Preznoucz, Praz-

now, Preznow, Praznow, Praznou, Praznow, Prassnow, 
Prasznow, Praznó, Paraznó, Práznov). Súčasný názov sa 
používa od roku 1927, pochádza pravdepodobne od zemian-
skej rodiny Praznovskovcov, ktorej prislúchala časť až do 
roku 1519. Mestskou časťou je Praznov od 1. 1. 1980.

Pamiatka: V tejto mestskej časti stojí moderný Kostol 
povýšenia sv. Kríža z roku 1994. Praznov má však zaujíma-
vú pamiatku v podobe sušiarne, ktorá stojí pri kultúrnom 
dome. Je to drevená stavba s kamennými základmi. 

Atrakcia: V Praznove si veru pochutíte. Ako zaujímavú 
atrakciu totiž vyberáme salaš s vynikajúcimi syrovými vý-
robkami. Okrem tradičným zvierat, ktoré by ste na salaši 
čakali, vás tu ale prekvapia aj pávy a pštrosy.  

Turistika: Praznov má vynikajúcu polohu. Nájdete tu 
napríklad krásnu cyklotrasu, ktorá vedia až do susedného 
Kostelca. Krásna príroda vás určite očarí.  

Doprava: Do Považskej Bystrice sa odveziete autobusmi 
SAD zo Žiliny a v meste musíte potom nastúpiť na mestskú 
dopravu – autobus č. 32. 

KA
M

 ZA
 

KR
ÁS

AM
I

Predstavujeme obec: 
Dlhé Pole

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

Nasledujúce mesiace budú veľmi rušné a nebude-
te mať na priateľov toľko priestoru, ako by ste si 
želali. Radšej už teraz venujte pozornosť ich prob-
lémom a častejšie im volajte. Skvele vám na to po-
slúžia výhodné paušály z Telekomu.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Všetci od vás chcú nejaké nové nápady a vás to 
už poriadne unavuje. Kreativita má určité obme-
dzenia a nemôžete sa na ňu spoliehať neustále 
bez toho, aby ste si dopriali nejakú pauzu. Venujte 
sa preto kreativite ako relaxu vďaka pomôckam 
z Flying Tiger.

ČO VÁS ČAKÁ TENTO 

MESIAC V OC MIRAGE

?

HOROSKOP

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Najlepšie urobíte, ak sa nebudete k ničomu vyjadro-
vať a prijmete veci tak, ako sa udejú. I keby sa vám to 
v daný moment zdalo ako tragédia. Vyložte si preto 
doma nohy a užívajte si domácu pohodu aj vďaka 
doplnkom z predajne HalfPrice.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zo všetkého najviac sa sústreďte na svoju intuíciu. 
Dostanete sa pred viacero dôležitých rozhodnutí, 
ktoré inak nebudete vedieť vyriešiť. Musíte byť od-
vážnejší a veriť si. Sebavedomie vám dodá aj nové 
oblečenie z predajne Reserved.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Zbytočne lipnete na veciach, na ktoré momentálne 
nemáte žiadny dosah. Zamerajte sa radšej na prí-
tomnosť, inak vám ujdú všetky dôležité momenty, 
ktoré sa práve okolo vás dejú. Zvečnite ich vďaka 
modernej foto technike z predajne Planeo Elektro.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Mali by ste sa viac zamerať na súkromný život. 
Ak vám to trochu škrípe, pretože partnerovi ve-
nujete len veľmi málo času, v polovici mesiaca je 
tu Valentín. A vďaka ruži z Flamengo kvety mô-
žete prelomiť ľady a začať rozhovor a možno aj 
niečo viac.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Už od začiatku mesiaca budete 
v bruchu pociťovať lietajúce mo-
týle a stretnete človeka, ktorý vo 
vás prebudí romantické city. Opäť 
dostanete chuť sa o  seba viac 
starať. Zájdite preto do predajne 
Dermacol a doprajte si viac. 

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Február bude vo vašom prípade priať najmä dlho-
dobým vzťahom. Máte veľkú šancu na počatie spo-
ločného potomka alebo sa rozhodnete pre nejaký 
veľmi dôležitý krok. Ak potrebujete motivačnú kni-
hu, zájdite do kníhkupectva Martinus.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vo februári bude okolo vás panovať romantická at-
mosféra, ktorá vám pomôže nadviazať nový vzťah. 
Nebude to láska na prvý pohľad, ale o to intenzív-
nejšie bude potom vaše ďalšie spolunažívanie. Ro-
mantiku vám zaručí aj krásna vôňa z L´Occitane.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Po turbulentnom začiatku roka ste už túžili po 
pokojnejšom období. Ale až teraz sa vám podarí 
dostať sa mimo centra pozornosti niektorých ľudí. 
Už sa môžete sústrediť na vlastné projekty a roz-
behnúť napríklad prerábku kuchyne vďaka štúdiu 
Oresi. 

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Vaše rozhodnutia budú mať 
tento mesiac cenu zlata. Vždy 
sa vám akoby zázrakom podarí 
nájsť to správne riešenie, kto-
ré rozuzlí aj náročné problémy. 
Stres zo zodpovednosti z vás 
určite opadne, ak si doprajete 
chvíľku v Nail Institute.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Teraz konečne príde vytúžený relax, ktorý vám 
pomôže odosobniť sa od viacerých vašich ťažkos-
tí. Keď sa na ne potom pozriete takto s odstupom, 
podarí sa vám nájsť na vhodné riešenie. Zapíšte si, 
čo vás trápi, do diára z papiernictva ŠEVT.
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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: „...plnom akcií a zliav.“
Výhercovia: Miroslava Legerská, Dana Štrbová, Božena Zúriková. Výhercom srdečne blahoželáme!
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1.3.

otec    
(hovor.)

vyčkávala

Teodor   
(dom.)

venuje

účinný    
predmet    

priťahujúci    
kovy

peň (expr.)

citoslovce   
zachovania   

ticha
filipínsky    

ostrov pokiaľAntonov   
(zn.) lahodnosť mravouk

zaťažiť   
(zriedk.)

Pomôcky:  
Iloc,    

Oka, YK.

okamih

znížený    
tón „E“

osobné    
zámeno

MPZ   
 Slovenska

mláka,    
 po česky

2.

po spodnej   
časti

ruská rieka

ruský   
panovník

predložka

označenie   
liet. Sýrie

kyslá  
pochutina

želá si

niečo

severské   
zviera

popíjali

Iveta (dom.)

dokonca

recitovanie   
v rytme    
hudby

Olympic   
Games    

(skr.)
model   

auta FIAT

FEBRUÁR 2023      |      21

zväzok  
 slamy

vo svojom   
byte





10 %

10 % 5 % 15 %

10 % 15 %

10 %

15 %

10 % 20 %




