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Ostrov
jarní inspirace

platnost magazínu od 25. 3. do 30. 5. 2016

Vyhlášení
soutěže
o auta
Škoda Fabia
26. 3. 2016

Národní
Cirkus
Originál
Berousek
17. 3. 2016
– 10. 4. 2016

BMX & MTB
závod
16. 4. 2016

NOVINKY V CENTRU
+ ŠATNA
Otevĵeno od 13. 2. 2016
Spoleènost Pietro di Martini zastupuje výrobce vysoce kvalitní módy vyrobené výhradnö v Itálii.
Stöžejním programem nabídky je v první ĵadö luxusní dámská a pánská obuv, dále široký výbör
módních doplĥkŉ jako jsou dámské a pánské kabelky, penöženky nebo pásky. Pro spoleènost
hraje od poèátku hlavní roli kvalita nabízených výrobkŉ a spokojenost klienta.

Otevĵeno od 1. 3. 2016
Pánský módní dŉm Blažek smöle vstupuje do nové sezóny jaro/léto 2016. Hlavním
posláním nové kolekce je zprostĵedkovat mužŉm prvotĵídnö zpracované odövy
z töch nejkvalitnöjších materiálŉ s{promyšlenými detaily. Inspiraci pĵi její tvorbö
designéĵi èerpali v temperamentní a proslunöné jižní Itálii. Následnö se ve svých
kreativních myšlenkách pĵesunuli do Stĵedomoĵí a na Azurové pobĵeží, odkud
do své umölecké dílny pĵinesli do kolekce svöžest, eleganci a široké spektrum barev
a vzorŉ symbolizujících jarní a letní období.
Pánská odövní znaèka i nadále zŉstává u vyštíhlených a pĵiléhavých linií
se zkrácenými délkami, které podtrhují siluetu muže. Barvy hrají ve všech
odstínech modré, od azurové až po navy, ale nechybí ani odstíny béžové
a burgundy. Dominují geometrické vzory, kára a puntíky. Mezi pĵedními výrobci
tkanin použitých na výrobu kolekce se objevují zvuèná jména jako Cerruti,
Loro Piana, Vitale Barberis èi Marzotto.
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DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Nevíte si rady s nákupem dárkŉ? Udölejte radost
svým blízkým a dejte jim možnost vybrat si dárek
sami! Dárkovou poukázku do obchodŉ v galerii
Šantovka mŉžete zakoupit na infostánku
dennö od 9.00 do 18.30 hodin.

PňJçOVNA DEŠTNÍKň

ÚLOŽNÉ
BOXY
Chcete si v klidu užít nakupování
a nevláèet se se svými zavazadly
nebo nákupními košíky? Využijte našich
nových úložných boxŉ! Najdete je v -1PP
u toalet a vchodŉ do galerie.
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Pĵekvapil Vás ranní déšĿ a deštník zrovna dosloužil?
Na infostánku pro Vás máme pĵipravenou pŉjèovnu deštníkŉ! Za vratnou zálohu
100 Kè si jej zde mŉžete zakoupit nebo pŉjèit.

KDE NÁS NAJDETE

STYLISTKA
NA ŠANTOVCE

Polská 1, 779 00 Olomouc
www.galeriesantovka.cz
facebook.com/GalerieSantovka
http://blog.galeriesantovka.cz

Vážené zákaznice a zákazníci,
osobní styl není o penözích.
Skvölé fashion kousky nemusí být drahé,
pĵípadnö se vyplácí poèkat si, šetĵit
a poĵídit si kvalitní a nadèasové kousky.
Styloví lidé èasto ani nevödí, jak to dölají,
ale jejich outƬty mají vždy šmrnc. Pokud
vašemu looku ještö nöco chybí a stále
se hledáte, zaènöte se oblékat kvŉli
sobö a nezapomínejte na to, že móda
je hra. Užívejte si módu, bourejte pravidla
a využijte rady osobní stylistky.

JAK SE K NÁM DOSTANETE
TRAMVAJ
3, 5 (stanice Šantovka)
AUTO
2 000 parkovacích míst
Výhodné sazby parkování
Ruèní mytí aut

K promönö, radám èi pomoci
se pĵihlaste zdarma mailem
na stylistka@galeriesantovka.cz

PROMõNA

OTEVÍRACÍ DOBA
aní Eva si pĵála
Promöny jsou v plném proudu. Paní
zmönit úèes, poradit s jeho úpravou a denním
líèením. Díky kadeĵnictví KLIER a parfumerii
MARIONNAUD mŉžete na Evö vidöt úžasný,
ale zároveĥ decentní výsledek.

Nová sezóna jaro/léto 2016 je tady
a je ve znamení pohody, lehkosti
a kombinovatelnosti.
Co by Vám urèitö nemölo v této sezónö
v šatníku chyböt?
Vintage
halenky, které jako by vypadly ze šatníku našim
babièkám, ovládly pĵehlídková mola. Vyberte
si ty s vázankou a doplĥte je sexy áèkovou
minisukní a stylovými dĵeváky.
Pruhy
vodorovné, svislé, tenké, široké,
barevné - proužky všeho druhu patĵí k nejvötším
hitŉm letošního roku.
Trendy neutrál
objevte kouzlo základních odstínŉ béžové
nebo pudrové barvy. Letos si poĵiête alespoĥ
jedny lodièky v tölových odstínech.

HYPERMARKET
PO – NE
7.00 – 22.00
RESTAURACE
PO – SO
11.00 – 23.00
NE
11.00 – 22.00

KONTAKTY
INFOSTÁNEK
PO – NE
9.00 – 21.00
Pĵízemí Galerie Šantovka
(vchod od Tržnice)

Pro další promöny, tipy a nové trendy
sledujte náš blog

Tel.: +420 588 883 902
info@galeriesantovka.cz

http://blog.galeriesantovka.cz

OSTRAHA OBJEKTU
Tel.: +420 607 059 528

Magazín Šantovka
èasopis Galerie Šantovka, Polská 1201/1, 779 00 Olomouc
Více informací na www.santovka.cz a fb.me/GalerieSantovka.
Vydavatel: Galerie Šantovka s.r.o., se sídlem Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1 – Nové Mösto
Produkce a graƬcké zpracování: CZECH Plus s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
Právo na tiskové chyby a zmönu cen vyhrazeno.
Tisk: Finance media a.s., Holanská 859/3, 639 00 Brno - Štýĵice
Vydáno v Olomouci dne 25. 3. 2016

OBCHODY
PO – NE
9.00 – 21.00

Management centra Galerie Šantovka
Tel.: +420 588 883 900
E-mail: info@galeriesantovka.cz
MK çR E 21389
Vydavatel neruèí za obsah inzerce. Pokud není uvedeno jinak, nabídky platí do vyprodání
zásob. Právo na zmönu uveĵejnöných nabídek je vyhrazeno. Vydavatel neodpovídá za chyby
vzniklé pĵi sazbö a tisku.
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Takko
Dámské kalhoty

VOLNÝ ç
çAS
AS

599,-

Bushman
Dámské triko

Bushman
Dámské triko

699,-

Diamonds Fashion
Dámská košile

699,-

Gate
Dámská košile

1 370,-

448,Le Shoes
Dámská obuv

Le Shoes
Dámská obuv

1 399,-

1 399,-

Grand Optical
Brýle

2 100,-

Diamonds Fashion
Dámské kalhoty

1 274,-

LEŽÉRNÍ
& TRENDY

Paradox
Naušnice Preciosa

2 125,-

Nebojte se, dámy, ukázat svoji super postavu
v úzkých riƮích (Takko) a košili (Gate). Obujte si k tomu pohodlnou
obuv (Le Shoes) a vychutnejte si tak jarní poèasí venku. Pánové,
uvolnöte se v pánské košili (House) a kožené obuvi (Deichmann)
a pĵedveête tak svŉj nedbalý styl na každý den.

C&A
Dámský šátek

C&A
Dámský overal

798,-

E
ELEGANCE

225,-

Cross Jeans
Dámská halenka

1 049,-

Tamaris
Dámská obuv
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2 899,-

Cross Jeans
Dámské kalhoty

2 125,-

OODJI
Dámský svetr

549,-

Loap
Dámská mikina

1 199,-

Takko
Dámské kalhoty

599,-

Tamaris
Kabelka

1 959,-

Tamaris
Dámská obuv

1 699,-

V HYPERMARKETU ALBERT

POHODLNÉ NÁKUPY

United Colors of Benetton
Dámská košile

699,-

Gas
Dámská košile

3 990,-

Gas
Dámské laclové kalhoty

4 990,House
Kabelka

349,Promod
Dámské kraĿasy

749,BaĿa
Kabelka

2 699,-

Wojas
Dámská obuv
Wojas
Dámská obuv

3 999,-

3 299,-

CORIAL
Šperky

Retro Jeans
Pánské kalhoty

od 490,-

House
Pánská košile

2 299,-

599,-

Tally Weijl
Dámská bunda

799,-

BaĿa
Pánský pásek

499,CCC
Dámská obuv

1 299,Tally Weijl
Dámské šaty

559,-

Deichmann
Pánská obuv

899,-

5

Storm
Hodinky

Tamaris
Kabelka

5 890,,

Top Time
Náhrdelník Zu-Zu

Deichmann
Kabelka

1 849,-

699,-

320,, 640,-

Gran Optical
Grand
Brýle Gucci
Brý

7 499,-

Diamonds Fashion
Dámská tepláková souprava

Deichmann
Dámská obuv

OSVõŽ SE

Nastartujte svŉj šatník a tölo
na jarní aktivity. Vyražte ven
a{nadechnöte se èerstvého
vzduchu ve slušivé mentolové
bundö (Terranova). A{pokud zasvítí
sluníèko, sáhnöte po{sluneèních
brýlích (Grand Optical).
Terranova
Dámské kalhoty

359,-

2 193,-

599,-

JARNÍ
DETOX

Terranova
Dámský šátek

NA CESTY

219,-

Terranova
Dámská bunda

829,-

OƯce Shoes
Dámská obuv Skechers

1 890,-
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Lara Bags
Cestovní kufr

2 010,-

Retro Jeans
Dámská mikina

1 299,-

Cropp
Dámská obuv

499,-

Retro Jeans
Dámské tepláky

1 099,-

1 699,-

Tally Weijl
Kabelka

899,-

BUé FRESH!

House
Dámský kabát

Reserved
Dámský kabát

1 999,-

Reserved
Pánská bunda

1 699,-

Reserved
Kabelka

1 199,Reserved
Batoh/taška

BaĿa
Dámská obuv

899,-

1 399,Cropp
Pánské kalhoty

599,-

C&A
Dámské džíny

798,-

Wojas
Dámská obuv

Cropp
Pánská obuv

2 999,-

599,-

Klenotnictví Présence
Hodinky Daniel Wellington
Cropp
Pánské tepláky

3 550,-

Oodji
Pánská mikina

799,-

749,-

Gate
Pánská mikina

798,Loap
Pánské triko

449,-

Eiƪel Optic
Brýle Otto Miro

2 290,-

PRO MUŽE
ŽE

Le Shoes
Pánská obuv

1 899,-
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PRO DÁMY

LUXUSNÍ
MÓDA
Desigual
Dámský kabát

4 899,-

CCC
Dámská obuv

1 199,-

Fashion Outlet
Dámské šaty

499,- 1 899,Diamonds Fashion
Dámská košile

DOTEK ELEGANCE
E
çervená znovu
vystrkuje drápky.
Obleèení v této
barvö oživí jakýkoliv
model, napĵ. dámská
bundièka (Fantazim),
kterou prostö musíte
mít. A pokud máte
rádi spíše decentní
barvy, sáhnöte po
béžové nebo modré.
Pánŉm budou jistö
slušet kraĿasy (Tommy
HilƬger) a ženám
se urèitö zalíbí obuv
a kabelka od znaèky
(John GarƬeld).

976,-

Desigual
Dámské šaty
John GarƬeld
Psaníèko

2 199,-

559,-

John GarƬeld
Dámská obuv

1 349,-

Eiƪel Optic
Brýle Brendel

4 390,-

Fantazim
Dámská bunda

1 390,-

Klenotnictví Présence
Hodinky Pierre Lannier

Wojas
Psaníèko

5 590,-

Diamonds Fashion
Dámské kalhoty

1 084,-

Promod
Dámská obuv

2 199,-
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SILVER DRIVE

2 499,-

Tommy HilƬger
Dámská košile

2 290,-

CCC
Kabelka

499,-

Fantazim
Dámský kabát

2 590,-

Klenoty Aurum
Hodinky Michael Kors

9 300,-

Friends & Rebels
Pánský svetr

1 150,499,-

PRO PÁNY

Fashion Outlet
Pánská košile

999,-

Friends & Rebels
Pánská košile

890,-

Napapijri
Pánské polo triko

UVOLNõNÉ JARO
UVOL

1 670,-

Cross Jeans
Pánská bunda

Tommy HilƬger
Pánské kraĿasy

2 490,-

Klenoty Aurum
Hodinky

10 120,-

çERVENÁǖçERNÁ

7 640,-

1 790,-

3 499,-

1 799,-

Top Time
Hodinky Diesel

OƯce Shoes
Pánská obuv Tommy HilƬger

Ecco
Pánská obuv

Gas
Pánské triko

1 190,Marionet
Pánská košile

1 290,-

Marionet
Pánská košile

1 290,-

CORIAL
Hodinky

9 130,-

Gas
Pánské kalhoty

Dr. Kubba
Pánská obuv

3 990,-

1 890,-

Otto Berg
Pánské kalhoty

1 690,Otto Berg
Pánské sako

4 690,-

GO OUT
UT

Dr. Kubba
Pánská obuv

1 890,-

Wojas
Pánská obuv

2 290,-

Lara Bags
Pánská taška

1 000,-
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1 FABIE STÁLE çEKÁ

5 NOVÝCH
FABIÍ JIŽ MÁ
SVÉ MAJITELE
Obĵí soutöž o 6 nádherných mazlíkŉ jede do Ƭnále! Böhem uplynulých
5 mösícŉ jsme z 5 návštövníkŉ udölali šĿastné majitele auta ocenöného
prestižní cenou Red Dot Award i Auto roku 2015 v çeské republice!
To šesté možná èeká ještö na Vás!

„Našim zákazníkŉm jsme touto cestou chtöli podökovat za jejich
loajalitu, kterou nám v èím dál vötší míĵe projevují. I z tohoto dŉvodu
jsme se rozhodli dát do soutöže takto atraktivní ceny“, ĵíká o vzniku
myšlenky soutöže manažer centra Petr Navrátil. Od ĵíjna loĥského roku
máte možnost za každou úètenku z Galerie Šantovka v minimální hodnotö
500 Kè získat na infostánku soutöžní kupon, tipnout si na tipovací otázku
a hodit ho do sbörného boxu. Na konci každé etapy, která trvá zhruba
mösíc, organizátor pod dohledem státního notáĵe všechny kupony
ze sbörného místa vybere a seĵadí. Pĵímo na pódiu v den vyhlášení každé
etapy se všichni pĵítomní (vèetnö poĵadatele i organizátorŉ)
dozví správnou odpovöê, a pokud je dotyèný tipér na místö, mŉže
u nöj propuknout radost min. na 6 000 otáèek/min-1.
Co ĵíká o celé soutöži organizátor?
„Pro naše partnery a klienty jsme již realizovali mnoho soutöží o vöcné ceny
i automobily v mnohasettisícové hodnotö a pokaždé je to krásný pocit,
když vidíte, jak se z böžného návštövníka, který si šel nakoupit a vönoval
navíc trochu èasu zamyšlením se nad tipovací otázkou, böhem chvilky
stane šĿastný výherce takto hodnotných výher. Zároveĥ bych chtöl všem
doporuèit, aby se zapojili do poslední etapy, protože když si spoèítáte
pravdöpodobnost výhry pĵi poètu hlasujících napĵ. k jakékoliv loterii,
tak šance na výhru v této soutöži je opravdu jedineèná“, ĵíká
za organizátory majitel komunikaèní agentury Shake Marketing
Pavel Kratochvíl.

Závöreèná etapa o poslední 6. Škodu Fabii
konèí již 25. 3. 2016 ve 21.00 hod.,
ale do té doby se stále mŉžete zapojit
a zaĵadit se k našim 5 šĿastným výhercŉm!
TIPOVACÍ OTÁZKA ZNÍ:
Tipnöte si, jaká je celková váha korálkŉ v gramech
(vzorek korálku najdete na infostánku),
které se nacházejí v zavazadlovém prostoru
vystaveného výherního automobilu Škoda Fabia?

Výherce bude vyhlášen 26. 3. 2016
od 17.00 hod. v Galerii Šantovka.
Pĵipravujeme pro Vás bohatý
doprovodný program, böhem
kterého se mŉžete töšit napĵ.
na komika Lukáše Pavláska.
Hlavním partnerem akce je
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SOUTõŽ O AUTA
ROZHOVOR S VÝHERCI

1.

Kolik jste möl
kuponŉ?
Nakupoval jste
zámörnö nebo
jste šel
jen zkusit štöstí?

MICHAL
Möl jsem zhruba 20 kuponŉ.
Tipování výsledku jsem
propoèítával, neponechal
jsem to na náhodö.
ONDĴEJ
Kupony jsem möl tĵi.
Nakupoval jsem zámörnö,
avšak následnou úèastí
v soutöži jsem jen pokoušel
štöstí bez vötších nadöjí
na úspöch.
HONZA
Kuponŉ jsem v tomto
kole möl pouze pöt, v kole
pĵedcházejícím jsme jich möli
dokonce dvacet. Na množství
ovšem nezáleží, staèí jeden
tip. Ovšem musí to být
ten správný. Že bychom
nakupovali zámörnö, se ĵíct
nedá, ale ta možnost vyhrát
auto k nákupu nökdy
urèitö pĵispöla.
PETRA
Kupony jsem möla 3.
Zámörnö jsem nakupovala
v Galerii Šantovka, abych
se mohla soutöže úèastnit.

2.

Už jste
nökdy pĵedtím
v soutöži vyhrál?

MICHAL
Zatím ne, tohle je moje
první výhra.
ONDĴEJ
V soutöži podobného
formátu ještö ne,
ale vzpomnöl bych si na pár
menších výher v tombolách
vesnických plesŉ.
HONZA
Dĵíve jsme s kolegyní
ze zamöstnání obèas volali
do rádia Haná (tímto zdravím
Lukáše) a tam jsme sem
tam nöco vyhráli, ale to byly
výhry spíše symbolické.
Ale i ty udölají radost.
PETRA
Ne. Soutöž o Fabii v Galerii
Šantovka byla první
soutöž, které jsem
se aktivnö úèastnila.

3.

Když jste vyjíždöl
novým autem
ze Šantovky,
jak jste se cítil,
co Vám
böželo hlavou?

4.

MICHAL
Bylo to pĵíjemné, poĵád jsem
tomu nemohl uvöĵit,
že se to stalo a hlavnö
jsem doufal, že pĵi vyjíždöní
ze Šantovky nepojede
tramvaj. :-)
ONDĴEJ
Vzhledem k absenci
zkušeností s výhrou podobné
hodnoty, byly mé pocity
töžko popsatelné. Dlouho
jsem vstĵebával fakt, že jsem
opravdu vyhrál nové auto.
HONZA
Samozĵejmö jsem möl
velikou radost, protože
je to vöc, která se nestává
každý den a každému.
Ale jak se ĵíká:
„Když se štöstí unaví...“
PETRA
Cítila jsem se skvöle. Vöĵila
jsem v to a vyšlo to.
Velká radost.

4.

Jak jste
se o soutöži
dozvödöl?

MICHAL
Procházeli jsme Šantovkou
a všiml jsem si auta,
tak jsem se zaèal zajímat,
o co jde.
ONDĴEJ
Vŉbec poprvé jsem
se o soutöži dozvödöl, když
jsem vidöl vystavený vŉz
u informaèního stánku.
Soutöže bych se však
nejspíš nezúèastnil, kdyby
se mi v den nákupu soutöž
nepĵipomnöla reklamou
v podobö kartonového
„muže“ na chodbö galerie.
HONZA
Auta jsem si v Šantovce
sice všiml, ale jako první
nám o soutöži ĵekla paní
prodavaèka v prodejnö
Columbia (tímto jí ještö
jednou dökuji), kde jsme
s pĵítelkyní nakupovali
dárky k Vánocŉm.

5.

Kam smöĵovala
Vaše první jízda?

MICHAL
První jízda smöĵovala
po Olomouci nakoupit,
vyzvednout mamku a pak
domŉ udölat pĵedvádöèku
rodinö a pĵítelkyni.
ONDĴEJ
Vŉbec první jízda smöĵovala
k rodièŉm mé pĵítelkynö,
která möla nemalý podíl
na výhĵe. Hned poté jsme
zamíĵili domŉ, respektive
k mým rodièŉm.
HONZA
Jako první jízdu jsme zvolili
okruh po rodinö, abychom
se o tu radost podölili.
A první delší jízda vedla
do skláren Strání Kvötná,
kde byl zrovna den
otevĵených dveĵí.
PETRA
Moje první jízda smöĵovala
domŉ, kde proböhla malá
rodinná oslava.

PETRA
O soutöži jsem se dozvödöla
z letáku. Zaujala mö vöta
„möjte uši otevĵené“.
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A3 SPOR
SPORT
Dámská bunda

1 99
990,90,,

Intersport
Dámská bunda
TIMEOUT
Pánská
nská vesta

NORDBLANC
Pánská sportovní bunda

1 499,499,

1 999,-

SPORT

Relax
Brýle
B
ýl

899,-

ZAŽIJ
DOBRODRUŽSTVÍ

SPOLEHNI
NI SE
E

2 695,-

Vitaland
Slim Master Premium 120 cps

699,-

A3 SPORT
Pánské tepláky

NORDBLANC
Pánské tepláky

Intersport
Dámské kalhoty

1 140,-

1 095,-

2 199,-

Napapijri
Pánská bunda

4 330,-

Cropp
Pánské kalhoty

899,-

Vitaland
Iont Star 1 000 ml

Dokonalé spojení módy
a{sportu, každý si najde ten
svŉj kousek obleèení.
Nechte vpadnout jarní kvöty
do své skĵínö trièkem Adidas
(Molo Sport and Lifestyle)
a{povzbuête tak své
nasazení iontovým nápojem
(Vitaland).

469,-

Draps
Dámské triko

570,-

SPORTOVNÍ ELEGANCE
GANCE
Relax
Brýle

659,-
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Intersport
Dámská obuv

1 799,-

Draps
Dámské legíny

790,-

Lindex
Dámské legíny

899,Sinsay
Dámské legíny

449,-

Molo Sport and Lifestyle
Dámské triko

949,-

Sinsay
Dámské triko

199,Lindex
Dámský svetr

899,Nugget
Ruèník

Sinsay
Dámská bunda

590,-

499,Molo Sport and Lifestyle
Pánské triko

549,-

Nugget
Kšiltovka FOX

620,-

HANNAH V POHYBU
H

Stan
Falcon

Pánská bunda
Horton

6 990,-

3 290,-

Dámská bunda
Elia

3 190,Pánská mikina
Thacker

2 190,-

Šátek
Matt

499,-

Spacák
Bivak

1 990,-

Dívèí bunda
Hannah Lemuza

Lahev
Sigg

1 490,-

499,Dámské kalhoty
Meya

Pánské kalhoty
Thumble

2 190,-

1 990,Dívèí kalhoty
Twin

Stolek
Coleman

640,-

Dívèí obuv
Keen Koven
Pánská obuv
Keen Koven MAN

Batoh
Osprey Aether 70

2 799,-

5 999,-

1 799,-

1 179,Dámská obuv
Keen Koven Lady

2 799,-
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CENTRUM

LUXUSNÍ MÓDY
GEOX
Italská patentovaná dámská,
pánská, dötská obuv a odövy.

Modely podle nejnovöjších
trendŉ s vysokou kvalitou
za dobrou cenu.

9.00 – 21.00 HODIN

9.00 – 21.00 HODIN

NAPAPIJRI

UNITED COLORS
OF BENETTON

Znaèka odövŉ pro milovníky
aktivního života, sportu
a cestování.
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LIU•JO
ARMANI JEANS

Znaèka pĵináší jak nejnovöjší
módní trendy, tak klasické
a èasem provöĵené stĵihy
a barevné kombinace.

9.00 – 21.00 HODIN

9.00 – 21.00 HODIN

BUGATTI

ECCO

Kvalitní a elegantní obleèení
pro volný èas i obchodní
jednání, podtrhuje osobnost
nositele a jeho životní styl.

Znaèka je po celém svötö
známá díky svým botám
a kabelkám z pravé kŉže,
které jsou navíc ruènö šité.

9.00 – 21.00 HODIN

9.00 – 21.00 HODIN

GAS

BRUNO FASHION

Znaèka klade dŉraz
na stĵihy, kvalitu materiálu,
a nápaditost ji èiní atraktivní
pro všechny, kteĵí se zajímají
o módu.

Originální, kvalitní
a exkluzivní obleèení
pro každý den
a každou pĵíležitost.

9.00 – 21.00 HODIN

9.00 – 21.00 HODIN

TOMMY HILFIGER

GLAM

Jedna z nejznámöjších
premiových lifestylových
znaèek na svötö pro ženy
a muže.

Znaèka se zamöĵuje
na italskou módu,
pánské košile a italské
kožené kabelky.

9.00 – 21.00 HODIN

9.00 – 21.00 HODIN

C&A
Klobouk

275,ClaireŞs
çelenka

359,-

ClaireŞs
Naušnice

CORIAL
Šperky

DOPLĤKY,

CORIAL
Prsten

KAM SE PODÍVÁŠ

od 1 490,-

Glam
Dámská bunda

CORIAL
Hodinky

3 990,-

269,-

249,-

od 1 960,-

Storm
Hodinky

ClaireŞs
Oèní stíny

Vymazlete svŉj outƬt trendy doplĥky
v podobö šperkŉ, kabelek, páskŉ, kloboukŉ, šátkŉ
a{bot. Nebojte se tak zvýraznit svŉj osobitý styl
a být originální.

10 350,-

5 530,-

TRENDY

KAB
KABELKY

C&A
Šátek

225,Reno
Penöženka

499,-

Glam
Dámský overal

C&A
Kabelka

3 950,-

698,-

Dama kabelky
Penöženka

Dama kabelky
Kabelka

890,-

Albi
Lahev 400 ml

890,-

Geox
Dámská obuv

199,-

Dr. Kubba
Dámská obuv

2 690,-

1 890,-

çERNÁ JE „IN“

Albi
Powerbank

299,-

Reno
Pásek

499,-

Orsay - I am
Náhrdelník

279,C&A
Pásek

350,-

Albi
Vibraèní masážní záhlavník

349,-

Reno
Dámská obuv

749,- 1 699,-

Dr. Kubba
Dámská obuv

1 690,-
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-20 %
Sleva 20 % na nezlevnöné zboží a 5 % na zlevnöné zboží. Slevy nelze
kombinovat. Neplatí na poukázky. Nelze použít zákaznickou kartu
A3 SPORT. Platí pouze v Galerii Šantovka.

-15 %
Sleva 15 % na nákup 1 ks nezlevnöného produktu s logem Albi.
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi

Platnost kuponu 25. 3. – 17. 4. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

1+1
1+1 velký FROZEN KUMQUAT.

-10 %
Sleva 10 % pĵi nákupu nad 10 000 Kè. Slevy nelze sèítat, nevztahuje
se na již zlevnöné zboží.

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 3. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 30. 6. 2016

-15 %
Sleva 15 % na stĵíbrné šperky. Slevy nelze sèítat s jinými, nevztahuje
se na znaèku PANDORA.

-25 %
Sleva 25 % na nezlevnönou kolekci.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

Platnost kuponu 25. 3. – 3. 4. 2016

Sleva platí na 1 zakoupený pár obuvi.

1+1

ZDARMA
Nuxe Nuxuriance 1+1 ZDARMA. Platí do vyprodání zásob.

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – do vyprodání zásob

-250,Sleva 250 Kè na nezlevnöné dioptrické obruby a sluneèní brýle
pĵi nákupu nad 1 999 Kè.
Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

-200,Slevu 200 Kè lze uplatnit na výrobky ETA nad 2 500 Kè ve znaèkové prodejnö
ETA v Galerii Šantovka. Nelze uplatnit na eshop.eta.cz. Neplatí na zlevnöné
nebo akèní zboží nebo dárkové poukazy, není možné ji kombinovat s dalšími
slevovými nabídkami nebo dárky.
Platnost kuponu 25. 3. – 15. 4. 2016

-20 %

DÁREK

ZDARMA
Pĵi nákupu nad 1 000 Kè DÁREK.

-20 %
Sleva 20 % na bundy Hannah ELIA women
a bundy Hannah HORTON men.
Platnost kuponu 25. 3. – 17. 4. 2016

Kód slevy: A8X2WD

Platnost kuponu 1. 5. – 30. 6. 2016

-20 %
Sleva 20 % na Espresso + dezert dle vlastního výböru.
Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

-10 %
Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

-50 %
1 kus zaplatíte a na druhý dostanete 50% slevu.
Akce platí pouze na kolekci DRAPS - podzim/zima 2015 !
Slevy nelze sèítat.

Platnost kuponu 25. 3. – do vyprodání zásob

-25 %
Sleva 25 % na tváĵenku Revlon Highlighting Palette.
Böžná cena 324 Kè, akèní cena 243 Kè.
Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

-50 %
Sleva 50 % na voskování auta (vosk Super Resin Wax).

Sleva 20 % na velký sezónní drink.
Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

Sleva 10 % pĵi nákupu nad 10 000 Kè. Slevy nelze sèítat.
Nevztahuje se na již zlevnöné zboží.

Sleva 10 % na nezlevnönou obuv a kabelky. Sleva se nevztahuje na
zlevnöné, jiné akèní zboží a nákup dárkových karet. Slevy nelze sèítat.
Platí pouze v prodejnö Deichmann v Galerii Šantovka.
Platnost kuponu 1. 4. – 30. 4. 2016

-100,-

-10 %

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 3. 2016

-20 %
Sleva 20 % na nezlevnönou kolekci.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

-30 %
Sleva 30 % na celý sortiment kolekce jaro-léto. Sleva platí
i na Amadora šperky. Sleva platí pro držitele zákaznické karty.

Platnost kuponu 1. 4. – 30. 4. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 3. 4. 2016

-15 %
Sleva 15 % na vše. Nelze kombinovat s jinou slevou èi akèní nabídkou ani s výkupem zlata
protihodnotou. Neplatí na produkty znaèky Mt. Blanc, Festina, snubní prsteny, opravy,
zakázkovou výrobu a dárkové šeky. Sleva se nevztahuje na výmönu zboží.
Platnost kuponu 29. 3. – 7. 4. 2016

-20 %
Sleva 20 % na celý nákup. Slevy nelze sèítat. Neplatí na již zlevnöné
zboží a nákup v e-shopu.

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

Sleva 20 % pĵi koupi dvou a více kusŉ. Slevu není možné kombinovat
s jinými slevami a není ji možné uplatnit na nákup
v e-shopu Marionnaud.

-10 %
Sleva 10 % platí na produkty z ĵady Pohlreich Selection.
Sleva se nevztahuje na akèní, èi jinak cenovö zvýhodnöné zboží.

-150,Sleva 150 Kè pĵi nákupu nad 799 Kè.

Platnost kuponu 14. 4. – 24. 4. 2016

-10 %
Sleva 10 % na pĵikrývky, polštáĵe, zdravotní polštáĵe.
Neplatí na již zlevnöné zboží, akce nelze kombinovat.

Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 3. 4. 2016

-25 %

-15 %
Sleva 15 % k nákupu nad 500 Kè. Sleva se nevztahuje na akèní
a již zlevnöné zboží.

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 3. 4. 2016

-200,Sleva 200 Kè k nákupu nad 2 000 Kè. Akce platí na nezlevnöné zboží.
Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

EXPERT NA ZDRAVÝ SPÁNEK

çeský výrobce
postelí a klinicky
hodnocených matrací.

POSTEL SOFIA

5 990,-

Masivní postel SoƬa 200 x 180 cm nebo 200 x 160 cm + rošty Anton
+ matrace Kerol za 9 990 Kè + klíèenka zdarma.

-20 %
Sleva 20 % na 1 kus z nákupu všech znaèek.
Slevu nelze kombinovat s jinou èlenskou slevou èi akcí.
KPF 520

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

-10 %
Sleva 10 % na nezlevnönou kolekci.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

-20 %

Sleva 25 % na nezlevnöné zboží.

Sleva 20 % na nezlevnöné zboží, slevy nelze sèítat.
Platí pouze v Galerii Šantovka.

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

-20 %

Sleva 20 % na novou kolekci. Sleva se nevztahuje na již zlevnöné
zboží. Slevy nelze kombinovat. Neplatí na nákup dárkové karty.

-20 %

Platnost kuponu 25. 3. – 10. 4. 2016

Platnost kuponu 25. 3. – 31. 5. 2016

Sleva 20 % na polarizaèní brýle všech znaèek, neplatí na zlevnöné zboží,
slevy nelze kombinovat.

Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

-20 %

-20 %
Sleva 20 % platí na Ƭltraèní konvice znaèky Brita.
Sleva se nevztahuje na akèní, èi jinak cenovö zvýhodnöné zboží.

Sleva 20 % na 1 ks. Neplatí na již zlevnöné zboží a online shop.
Slevy nelze kombinovat.

Platnost kuponu 25. 3. – 10. 4. 2016

-30 %
Sleva 30 % na camping.

-20 %

Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

Platnost kuponu 1. 4. – 30. 4. 2016

-15 %
Sleva 15 % na veškerý nezlevnöný sortiment, slevy nelze sèítat
a kombinovat s{jinými nabídkami.
Platnost kuponu 25. 3. – 31. 8. 2016

-20 %
Sleva 20 % na kolekci Spring and Summer 2016. Sleva se nevztahuje
na již zlevnöné zboží.
Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016

3 ŠAMPONY

ZA 189,3 šampony dle vlastního výböru z ĵady Rostlinná péèe o vlasy (300 ml)
za cenu 189 Kè. Slevy a nabídky se nekumulují.
Platnost kuponu 25. 3. – 30. 4. 2016
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E-mail
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DIVADELNÍ NOVINKY NA ŠANTOVCE
Kvalitní a různorodý program z celé České republiky, známé osobnosti i zábava pro
dospělé a pro děti – to je Divadlo na Šantovce. I letos vás bude přesvědčovat o tom, že
právem patří k olomoucké divadelní špičce. Proto pro vás připravilo novinky, které vás
pobaví, potěší a obohatí nejen kulturně. Přijďte se o tom na vlastní oči i uši přesvědčit
do divadla mnoha tváří.

EXKLUZIVNÍ TALKSHOW
PŘIVEZE OBLÍBENÉ OSOBNOSTI
HVĚZDY JAK
JE NEZNÁTE
13. 4.

Humor, adrenalin, zábavné rozhovory a ještě mnohem více vás čeká
pod taktovkou známého moderátora Václava Daniela Kosíka. Přibližte
se svým oblíbeným osobnostem ze světa divadla i hudby a poznejte je
v jiném kabátě. Těší se na vás například E. Holubová, P. Čtvrtníček či Jan
a David Krausovi. Garantujeme vám, že takovou show jste ještě neviděli!

REGIONÁLNÍ SOUBORY
PŘEDVEDOU SKVĚLÉ DIVADLO
Divadlo na Šantovce jistě patří výjimečným hereckým osobnostem
a divadelním souborům z celé republiky, ale na ty domácí nezapomíná.
Právě naopak - v letošním roce uvidíte výborná představení místních
divadel ještě častěji. Neváhejte a přijďte omrknout, že hrát umí i místní
soubory. Budete mile překvapeni!

S HLAVOU
V OBLACÍCH
21. 3.

NEDĚLE PRO DĚTI
OBOHATÍ CESTOPISY

TAJE THAJSKA
17. 4.

O tom, že naše neděle patří dětem, není pochyb. Každou neděli je pro děti
nachystaná pohádka a také doprovodný program, který skvěle zpestří
zábavné odpoledne. Nově mohou děti v divadle i cestovat. Cestopisy
plné barevných fotek, dobrodružných vyprávění a dechberoucích zážitků
předvedou všechny krásy světa. Zábavy pro děti není nikdy dost!

Galerie Šantovka, Polská 1 , Olomouc
info@divadlonasantovce.cz, +420 731 256 406

www.divadlonasantovce.cz
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VELKOLEPÁ NÁSTõNNÁ MALBA V ŠANTOVCE

ANOTHER WALL
Od ledna tohoto roku máte možnost podílet
se na vzniku jedineèné nástönné koláže, která
je nejvötší kolektivní malbou v Evropö.
Galerie Šantovka ve spolupráci s designovým
studiem Mamahu., spoleènostmi BTA Industry
a CETRIS pro Vás pĵipravila ojedinölý projekt,
díky kterému se i Vy mŉžete na chvíli stát
umölcem a vytvoĵit unikátní 64metrový obraz
pĵímo na pasáži obchodního centra. Každý,
kdo se bude chtít zapojit, dostane na papíĵe
velikosti A3 vytištöný barevný ètverec, který
je výsekem jednou z 1 600 èástí budoucího

monstrózního díla. Jednotlivé ètverce mají
své oznaèení, které udává jejich pĵesné místo
v celkové 256 m2 kompozici. Vaším úkolem
je co nejvörnöji pĵemalovat pĵedlohu z papíru
na destièku o rozmörech 40 x 40 cm, kterou
k tomu dostanete.
„Na konci každého týdne budeme jednotlivé
destièky lepit na pĵesné místo na stönö
a Vy tak budete moci sledovat vznik obrovské
koláže z rukou stovek a stovek lidí,“ prozradil
organizátor projektu, pan Marcel Hubáèek.
„Každý, kdo chce malovat, pĵijde do ateliéru

Art studia v 1. patĵe v Šantovce,
kde za symbolický poplatek 100 Kè dostane
destièku, barvy a další potĵebné materiály.
Celý výtöžek potom bude vönován útulku
pro opuštöné psy LOZ çR Olomouc
v Neĵedínö,“ doplnila za Galerii Šantovka
Kateĵina Ulehlová.
Malovat mŉže opravdu každý – nejmladší
malíĵ möl 4 roky a zároveĥ malovala i paní,
které bylo okolo 90 let. Jedinou podmínkou
úèasti je dobrá nálada a chuĿ tvoĵit.

Akce potrvá až do èervna 2016, ale destièky velmi
rychle ubývají. „Mnoho lidí také využívá možnosti
zakoupení dárkového poukazu a malování
tak nökomu pĵedplatí jako dárek,“
dodává pan Hubáèek.
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m
Za dobrým jídle
i zábavou opět
do Olomouce

6
14.–15. 5. 201

OLOMOUC

Vstupenky
íti
již v prodeji v s
TICKETSTREAM

CO VÁS ČEKÁ?

NEBUDOU CHYBĚT:

• dvacet vybraných restaurací z Olomouckého kraje
• zajímavé tuzemské i zahraniční kuchyně
• netradiční delikatesy, nové trendy v gastronomii
• vybrané regionální potraviny a značky
• pivní speciály, lahodná vína, prémiové destiláty
• špičkoví šéuchaři, odborníci a osobnosti na pódiu
• program pro dětské návštěvníky

Regionální kuchařské špičky Jaroslav Klár, Přemek Forejt,
Tomáš Levý, „lanýžový kuchař“ Radim Svačina nebo
„Chilliman“ Tomáš Nový.
Hvězdou sobotního programu bude spisovatelka
a moderátorka Halina Pawlowská. Nedělní program
vyvrcholí kuchařskou exhibicí Zdeňka Pohlreicha,
kterému bude stejně jako loni asistovat Eliška Bučková.

VSTUPENKY:
Vstupné v předprodeji: 100 Kč / 350 Kč vstup + 10 grešlí (festivalová měna).Vstupné na místě: 150 Kč / grešle budou k dispozici v areálu.
Zajistit si zvýhodněné vstupné v předprodeji můžete prostřednictvím sítě Ticketstream nebo osobně v Infocentru (podloubí radnice)
a v Bounty Rock Café na třídě Kosmonautů v Olomouci
Pod záštitou:

partneři

ministra zemědělství Mariana Jurečky

hejtmana
Olomouckého kraje

primátora
města Olomouce
mediální partneři
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KDO SI HRAJE,

Bambule
Nerf Doomlands Lawbringer

NEZLOBÍ
Udölejte radost dötem a poĵiête
jim novou koloböžku (Pompo)
nebo skateboard (Tempish).
Malé princezny urèitö potöší koèárek
pro panenky (Bambule) a do rukou
malých rošĿákŉ pĵijde traktor (Pompo).

1 449,-

H&M
Dívèí bunda

899,Pompo
Traktor se lžící

United Colors of Benetton
Dívèí triko

549,-

499,-

PRO KLUKY

United Colors of Benetton
Chlapecká mikina

549,-

Pompo
Koloböžka

699,-

United Colors of Benetton
Chlapecké triko

899,United Colors of Benetton
Dívèí suknö

349,-

Tempish
Long Board

2 650,-

849,Primigi
Chlapecké kraĿasy

1 139,-

Tempish
Skate Board

1 350,Reserved
Chlapecká obuv

399,Reserved
Dámská obuv

799,-

Bambule
Chlapecké kolo

3 299,-

PRO HOLKY
Bambule
Koèárek

1 999,-

Bambule
Dívèí kolo

3 299,-
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NÁRODNÍ CIRKUS

ORIGINÁL BEROUSEK

Od 17. 3. 2016
Do 10. 4. 2016

Národní Cirkus Originál Berousek pĵiváží do Olomouce zkušené artisty z Brazílie a více než stovku cizokrajných zvíĵat!
Své šapitó rozložil u Galerie Šantovka, kde se mŉžete töšit na každodenní pĵedstavení (mimo pondölí), a to až do 10. dubna.
„Olomouc je naše oblíbená destinace.
Odsud totiž rodina Berouskŉ pochází, takže
se sem každý rok vracíme,“ ĵekla jednatelka
Marie Berousková.
Národní Cirkus Originál Berousek chová
více než stovku cizokrajných zvíĵat, poèínaje
slony, velbloudy, dromedáry, pĵes zebry,
lamy, pöt druhŉ papouškŉ Ara, andaluské,
lipické a arabské plnokrevné konö, strakaté
oslíky, exotický skot a konèe napĵíklad mini
shatlendskými poníky.
„Samozĵejmostí je tradièní chov medvödŉ, který
Národní Cirkus Originál Berousek proslavil
nejvíce. Jako jediní se mŉžeme pochlubit také
vlastním chovem medvödŉ, ale i velbloudŉ,
lam, zeber a oslíkŉ,“ pokraèovala
Marie Berousková.

„Letos v lednu se po 2 letech narodila trojèata
medvíêat, se kterými se návštövníci mohou
po pĵedstavení vyfotografovat,“ prozradila.
V drezurním umöní patĵí rodina Berouskŉ
mezi svötovou špièku, a to pĵedevším kvŉli
ojedinölé drezuĵe medvödŉ, zeber, volnému
výcviku arabských hĵebcŉ, asijských
a arabských velbloudŉ, indických slonŉ,
poníkŉ a dalších zvíĵat.
Z artistických vystoupení se pak diváci mohou
töšit napĵíklad na jedineèné vystoupení
na koleèkových bruslích, které v çeské
republice nebylo dlouho k vidöní.
„Dále uvidí svötového klauna ze Španölska
nebo tĵeba akrobaty z{Brazílie. Naše
vystoupení nabízí i vzdušnou akrobacii
na létajících hrazdách, které nebylo v çR
k vidöní více než 30 let, a samozĵejmö
naši svötoznámou medvödí revue,“ lákala
jednatelka slavného cirkusu.
Poznamenala, že jejich umölecká
choreograƬe vèetnö celého programu
se pravidelnö möní a letos se mŉžete töšit
na nový, opravdu pestrý program.

„Naše pĵedstavení každoroènö zhlédne více
než 280 tisíc malých i velkých návštövníkŉ
ve 197 reprízách. Na provozu celého
cirkusového zázemí se podílí více
než 50ti èlenný tým,“ uvedla Marie
Berousková a doplnila ještö, že v jejich
cirkusovém objektu se nachází i rozsáhlý
zoopark, který je k vidöní každý den.

Národní Cirkus Originál Berousek mohou
návštövníci v prostoru u{Galerie Šantovka
navštívit až do 10. dubna, každý den kromö
pondölí. Ve všední dny pak od 17.30 hod.,
v sobotu od 14.00 hod. a{v{nedöli{od 11.00 hod.

Více informací naleznete na www.berousek.cz
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DõTSKÉ NEDõLE NA ŠANTOVCE
Chodíte rádi do divadla, kina nebo chcete döti nauèit nöco tvoĵivého?
Využijte již tradièních dötských nedölí v Šantovce a navštivte Šantíkovo tvoĵení, divadlo èi kino za zvýhodnönou cenu.

KINO
PRO DõTI
Kino poĵádá každý týden od 14.00 hodin tzv.
Pohádkové nedöle, kde mají malí diváci vstup
na projekci za zvýhodnönou cenu, obdrží malý
dárek a mohou se töšit na bohatou tombolu
o pohádkové ceny. U vybraných titulŉ se döti
mohou töšit i na „živé“ maskoty z pohádek.
Pĵesný program kina naleznete na:
www.olomouc.premierecinemas.cz

DIVADLO PRO DõTI

ŠANTÍKOVO TVOĴENÍ
Každou nedöli od 14.00 hodin probíhá pĵed Divadlem
na Šantovce tvoĵivá dílnièka, kde mohou döti pustit uzdu
své fantazii a spoleènö se Šantíkem, maskotem centra,
a výtvarnicemi zažijí spoustu legrace. Tvoĵení je propojeno
s programem divadla i kina tak, aby döti mohly shlédnout
Ƭlm pĵed dílnièkou nebo naopak jít na divadelní pĵedstavení
po dílnièce. Dílna je také vždy zamöĵena k tématŉm daného
období, napĵíklad v lednu jsme dölali pĵáníèka do nového
roku, v únoru jsme vyráböli masky na karneval a další. Tvoĵení
je pro všechny döti ZDARMA.

Divadlo na Šantovce nabízí pestrý program pro döti. Nedölní pohádková
pĵedstavení patĵí dötem a po skonèení máme pro naše nejmenší pĵipravené
doprovodné dílnièky – aĿ už hudební, divadelní, kouzelnické èi kuchaĵské,
pokaždé jsou jiné. Dále mŉžete získávat za jednotlivá pĵedstavení razítka,
díky kterým získáte vstupenku na desátou pohádku zdarma.
Již 27. 3. se mŉžete töšit na Pohádky o mašinkách, dále na Vílu Rusalenku,
Pinocchia nebo rodinnou science show s názvem Fyzika.
Pĵesný program pohádek naleznete na:
www.divadlonasantovce.cz/program/
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FREESTYLE ZÁVOD

BMX & MTB
Nejvötší nálož adrenalinu
letošního roku v Olomouci!

Do závodu se pĵihlásilo 16 neohrožených
závodníkŉ na MTB a 16 nesmrtelných riderŉ
na BMX. Dopoledne proböhnou kvaliƬkaèní
jízdy, odpoledne vypukne hlavní závod.
Pro návštövníky bude navíc pĵipraven
TV pĵenos prostĵednictvím velkoplošné
obrazovky i Livestream.com, abyste möli
dokonalý pĵehled o všech pádech po celé
délce trati. O poĵádnou dávku pumpující
energie se postarají i skvölí DJové, o estetický
zážitek street dance show a pĵipraveny
pro vás budou i atraktivní soutöže o velmi
zajímavé ceny. Töšit se mŉžete i na warm-up
a after párty v klubech Belmondo a S-klub.

Nový freestyle park
Ale to není vše! Tato unikátní akce
má i další rozmör. Ihned po závodö se celá
dráha rozebere a postaví se z ní v prostorách
našeho centra veĵejné sportovištö o velikosti
30 x 15 m s názvem Šantovka Freestyle
Park. To se stane volnö dostupným místem
pro všechny obyvatele našeho mösta. Budete
ho moci využít vy nebo vaše döti k tréninku,
k vlastním akcím èi k úèasti na pravidelných
campech a pĵímöstských táborech
pod vedením olomouckého rodáka, zkušeného
trenéra a v neposlední ĵadö mistra svöta
ve Freestyle BMX, Honzy Jílka. Ve spolupráci
se spoleèností Korený-Racing s.r.o., která
u nás provozuje motokáry, si zde budete moci
pŉjèit i kola a koloböžky.

JAN JÍLEK

Tak a je to venku! Všichni hned sáhnöte
do kapes a kabelek pro své štylové
smart-founy a do kalendáĵe si neprodlenö
naklikejte poznámku na datum: sobota
16. dubna 2016, protože do našeho
nákupního centra dorazí kotel adrenalinu
a velkolepé show. V pasážích Galerie Šantovka
vyroste úletová bikeová dráha, po které budou
lítat ti nejdrsnöjší rideĵi z celé çeské republiky.
Böhem šílené cesty z 2. patra
až do pĵízemí je bude èekat sešup
po eskalátorech, stav odstĵedivé beztíže
na klopené zatáèce, obrovský big air, vražedná
spina, onömující funbox i nökolik technických
vln, z kterých by se i zkušenému moĵeplavci
Kryštofovi Kolumbovi rozhoupal žaludek.
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Darka
Svícen velký

Darka
Svícen malý

257,-

Kadeĵnictví Klier
CC Cream Caviar

339,-

Kadeĵnictví Klier
Omega Oil Caviar

864,-

1 270,-

Kadeĵnictví Klier
Maska Caviar

1 521,-

Darka
Podnos

Curaprox
Kartáèek 2 ks

297,-

242,-

Curaprox
Zubní bölící pasta

570,-

ZDRAVÍ A KRÁSA

Kadeĵnictví Klier
Kondicionér Caviar

Kadeĵnictví Klier
Šampon Caviar

1 140,-

1 140,-

Manufaktura
Zjemĥující sprchový gel

139,-

VŠEHO
CHUľ

Yves Rocher
Fluidní make-up

540,Yves Rocher
Toaletní voda 100 ml

590,-

Manufaktura
Sprchový a koupelový gel

139,-

SEXY

Knihy Dobrovský
Skrytá töla

359,FAnn parfumerie
Lacoste L.12.12 Pour Elle Elegant EdT 30 ml

Intimmo
Dámské tílko

1 179,-

690,-

Maxidesign
Polštáĵek

1 340,SCANq
SCANquilt
Vlnöný p
pléd

3 390,Erotic City
Venušiny
ny kulièky

1 295,,-

Knihy Dobrovský
Grey

459,Intimmo
Noèní košilka
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1 390,-

Intimmo
Boxerky Diesel 3 ks

1 790,-

SCANquilt
Návlek Art Wool

Maxidesign
Pouf Catness

1 290,-

od 2 199,-

Hráè
PC StarCraft II Legacy of the Void

799,-

999,-

Hráè
PC StarCraft II Heartt of the Swarm

299,-

499,-

Euronics
Lenovo A536 Dual Sim

2 999,-

Znaèková prodejna ETA
Kuchyĥský robot Gratus Fresh

15 999,-

Znaèková prodejna ETA
Vysokootáèkový mixer Vital Bland

6 999,-

NAŠE POHODLÍ
Tchibo
CaƬssimo TUTTOCAFFÈ

2 999,-

VŠEHO
CHUľ

Oxalis
Termosklenice louka 350 - 400 ml

Bubblemania
Bubble tea

4 390,-

99,-

854,-

FRESH
Potten & Pannen
Polar Loop2 Crystal

dm drogerie
L-Carnitin Kapseln

dm drogerie
Bílkovinová tyèinka 45 g

17,90

od 29,-

Potten & Pannen
VacuVin sada Bread & Dip

Tescoma
Zdravá dóza na sendviè Dino

759,-

89,Tescoma
Lahev na nápoj Curity 0,5 l

199,bubblemania.cz

Tescoma
Lahev na nápoj Curity 0,7 l

249,-
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ROZHOVOR

TOMÁŠ
LEVÝ
„Pĵi vaĵení bych nikdy nepoužil vegetu
ani jiná ochucovadla!“ ĵíká pĵední èeský
šéfkuchaĵ Tomáš Levý.
Hledáte prvotĵídní restauraci, která bude
potöšením nejen pro vaše chuĿové pohárky,
ale i pro oko a duši? Pak navštivte restauraci
Atmosphere ve druhém podlaží Galerie
Šantovka. Restaurace se mŉže pyšnit novým
šéfkuchaĵem Tomášem Levým. Tomáš
své zkušenosti posbíral ve vyhlášených
podnicích, jako napĵíklad Kampapark, Hanavský
Pavilon nebo Café Fara. Stál také u zrodu
restaurace ocenöné michelinskou hvözdou
La Degustation a nyní mŉžete vyzkoušet
jeho vyhlášené kulináĵské umöní
v restauraci Atmosphere.
V oboru gastronomie pracujete již od svých
18 let, kde všude jste sbíral své zkušenosti?
„Pŉvodnö pocházím z Krkonoš a právö tam
zaèala i moje kariéra. Pŉsobil jsem v mnoha
möstech, napĵíklad v Trutnovö, v Hradci
Králové, ale i v Praze, na Pálavö a v neposlední
ĵadö v Brnö. Konkrétnö jsem pracoval
v restauracích Flambeé, Kampapark, InƬnity,
dále v restauraci ocenönou michelinskou
hvözdou La Degustation a také v Café Fara.“
Co Vás na kuchaĵinö nejvíce baví?
„Nejvíce mö baví okamžitý výsledek, ihned
své „dílo“ vidíte, cítíte a mŉžete ochutnat. Když
èlovök dölá, co umí, a navíc jsou kolem lidi, kteĵí
to ocení, z práce se stane zábava a radost. Jinak
je ale kuchaĵina pomörnö velká dĵina, bohužel
leckdy dost nedocenöná.“
Pod Vaším vedením je nyní restaurace
Atmosphere. Stanovil jste si zde nöjaké poslání?
„Ano, každé své pŉsobištö se snažím brát
jako poslání. V restauraci Atmosphere je mým
posláním vaĵit poctivö a být naprosto pĵístupný
všem hostŉm.“
Na co nás mŉžete do restaurace
Atmosphere pozvat?
„Restaurace Atmosphere vyniká svou intimní
atmosférou, pĵátelským a vĵelým pĵístupem
a také otevĵenou kuchyní, kde jste pĵímo
ve víru všeho döní. Tento pohled se vám
jen tak nökde nenaskytne.
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Navíc od 25. února máme nové Á la carte
menu, jenž je pod mou taktovkou. Mŉžete
okusit spojení èeských surovin, poctivého
pĵístupu a moderní techniky, to vše
s francouzským nádechem.“
Kde èerpáte inspiraci?
„Pĵiznám se, že ani pĵesnö nevím. (smích)
Samozĵejmö sleduji celý gastronomický
svöt, inspiruji se ale také naší krásnou zemí,
nádhernou pĵírodou, dále farmáĵi, kterým
vdöèíme za to, co jíme.“
V dnešní dobö ze všech stran slyšíme,
jak má vypadat správný, vyvážený a zdravý
jídelníèek. Jak vlastnö vypadá jídelníèek
šéfkuchaĵe Tomáše Levého?
„Mŉj jídelníèek vypadá velmi nezdravö,
uspöchanö a leckdy hladovö. Jinak
to ani nejde. Kuchaĵi se prakticky v pracovní
dobö nemají šanci zastavit a poĵádnö se najíst.
Když mám ale volno, rád navštövuji své
oblíbené restaurace a chodím tzv. na jistotu.“
Jste v jídle vybíravý nebo sníte vše, co padne
pod ruku? A jaké je Vaše nejoblíbenöjší jídlo?
„Jím naprosto vše. Jediné, co ale nepozĵu,
jsou dršĿky. Nemám ale problém je vaĵit a dölat
z nich pokrmy, jen je sám prostö nesním.“
Které ingredience byste v kuchyni nikdy nepoužil?
„Rozhodnö bych nikdy nepoužil vegetu
a další podobná konvenienèní ochucovadla.
Kladu dŉraz na poctivé vaĵení z kvalitních
surovin a tohle mezi nö rozhodnö nepatĵí.“

Co je podle Vás základem
pro úspöšnou restauraci?
„Základem pro úspöšnou restauraci
je podle mö výdrž, pokorný personál,
dostateèné Ƭnanèní zázemí a samozĵejmö
pĵízeĥ hostŉ, bez které by to nešlo.“
Závörem nám prozraête,
co byste nám jako šéfkuchaĵ v restauraci
Atmosphere doporuèil?
„Troufám si ĵíci, že všechna naše jídla
jsou výteèná a vöĵím, že budete opravdu
nadšeni. Pokrmy jsou inspirovány naší
krásnou èeskou zemí a Francií, takže
se máte na co töšit. Tímto vás srdeènö
zvu na návštövu restaurace Atmosphere.“
Autorizováno: Tomáš Levý

27
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PLATNOST AKCE
OD 1.2. DO
31.5. 2016

ŏ ROŠT
ANTON

Cena
postele
samostatnď
v akci

5 990 Kÿ

ŏ VŠECHNY PRODUKTY LZE ZAKOUPIT SAMOSTATNĎ
NA WWW.PURTEX.CZ A PRODEJNÁCH PURTEX

ŏ POSTEL SOFIE
Postel z jádrového buku
buku
k
0x180 cm
rozmČr 200x160 a 200x180

KLÍÿENKA
Z MASIVU
K SETU
ZDARMA

ŏ MATRACE
KEROL

100% vegan
100% bez cukru
100% bez lepku
200% RAW with love
Caƪe Opera

RAW dort 49 Kè
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çokoládový dort
s èerstvým ovocem

Cena 69 Kè

MATE ǟ TRADIçNÍ ŽIVOTNÍ ELIXÍR INDIÁNň,
V çAJOVÝCH SMõSÍCH OXALIS
Originální èajové smösi, jejichž hlavní souèástí je mate, si s oblibou dopĵávají všichni,
kdo prahnou po vötší vitalitö èi pracovní výkonnosti. Mate obsahuje ĵadu vitamínŉ
a pĵedevším kofein, který v kombinaci s ostatními látkami vzpruží organizmus vydatnöji
než èaj nebo káva.
Popíjení nápoje se speciƬckou chutí a unikátním složením má pozitivní vliv na èinnost mozku,
pŉsobí moèopudnö, podporuje trávení a pomáhá odbourávat tukové zásoby. V nabídce sítö
Oxalis èaj&káva naleznete celkem 14 jedineèných smösí, které stojí za vyzkoušení.
Mate Elixír mládí s plnou krémovou
chutí a višĥovým nádechem.

Mate Šamanŉv oheĥ s pĵíchutí
ostĵejšího koĵení a pomeranèŉ.

Cena: 89,-/60 g

Cena: 70,-/60 g

72,-/60 g

TIP:

Mate Energy Drink se svöží a tropickou pĵíchutí energetického nápoje.

NOVÁ KOLEKCE
JARO/LÉTO 2016
JIŽ V PRODEJI

OC Šantovka | Polská 1,
+420 725 434 214 | PO-NE: 09:00 - 21:00
OLOMOUC
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PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Servisní prohlídka
za 199 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku
letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění
pneumatik za výhodné ceny.
Nezapomeňte po zimě také včas
naplánovat servisní prohlídku svého vozu.
Provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
Myslíme i na Vaši bezpečnost.
K nové sadě předních stěračů, které si
po zimě zaslouží vyměnit, Vám jako bonus
přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 151 051
www.hlavacek.cz

VŠESTRANNÉÉ V KUCHYNI,
ELEGANTNÍ NA STOLE
200 Kč nákupu = 1 bod
30 bodů = sleva na nádobí až 97 %

A3 SPORT

Akce platí v prodejnách Albert od 9. 3. 2016 do 31. 5. 2016
nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Pro získání
bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené
obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.
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SEZNAM OBCHODň
-1 TOP TIME

Domácnost a doplĥky
1

H&M Home

588 881 250

-1 Pepco
0 Potten & Pannen
cook shop
-1 Purtex

730 872 113
588 881 209

0

TESCOMA

585 000 001

0

Tchibo

585 413 551

1

SCANquilt

246 058 176

581 110 331

Drogerie a parfumerie
0

dm drogerie markt

585 968 797

0

FAnn parfumerie

588 881 400

0

Marionnaud

733 673 340

-1 TETA DROGERIE

734 176 443

Elektro, multimedia a komunikace
-1 Bontonland
0 Apple Premium
Reseller iStores
1 Eta

797 972 222

0

Euronics

577 055 707

0

Mobil Pohotovost

777 499 288

0

Samsung

577 055 708

601 309 195

577 055 914

Gastronomie
1

BubbleMania

777 047 834

585 436 105

Móda a módní doplĥky
1

Blažek

220 873 100

1

BRUNO FASHION

722 171 115

1

Bugatti

725 979 249

1

Bushman

585 436 297

0

C&A

601 311 146

1

C&A

601 311 146

0

CLAIRE'S

731 672 838

1

CROPP

778 407 465

1

CROSS Jeans

702 048 967

0

Desigual

775 771 579

1

DIAMONDS FASHION

1

Evoco

1

Fantazim collection

1

0

TIMEOUT

725 852 177

-1 Ruèní mytí aut Šantovka

605 204 603

1

Tommy HilƬger

728 590 723

0

Smönárna UNNI

728 296 665

0

Triumph

774 759 769

0

Telefónica O2

585 155 421

1

UNITED COLORS
OF BENETTON

777 749 280

0

T-Mobile

800 737 373

0

UniCredit Bank

955 963 981

WAW

606 075 779

0

Vodafone

775 498 925

BaĿa

739 248 900

1

Art studio - galerie

728 252 747

-1 CCC

585 436 455

2

Bambule - koèárky

607 078 631

1

1

Obuv a kožené zboží
0

602 711 615

0

Erotic City

737 221 322

-1 DEICHMANN

585 751 311

0

FOTOLAB.cz

731 142 345

0

Dr. Kubba - zdravá obuv

720 994 710

0

Florcentrum Foltýnová

734 218 694

0

ECCO

588 881 404

0

777 080 809

Hráè

604 342 862

1

Geox

603 717 694

1

JRC Gamecentrum

910 057 678

585 000 005

-1 John GarƬeld

585 205 545

1

Kvötináĵství Deluxe flowers

778 436 428

606 194 842

0

LARA BAGS

702 278 979

1

MaxiDesign

733 712 508

Fashion Outlet Store

725 991 500

2

LE SHOES

730 581 416

-1 Papírnictví +

730 893 607

1

Friends & Rebels

773 300 951

0

OƯce Shoes

725 849 502

-1 Pet Center

583 033 361

1

GANT

734 752 226

1

Pietro di Martini

777 109 031

-1 Tabák Tisk GECO

601 312 046

1

GAS a MET, DIESEL

734 318 600

0

RENO

585 436 087

0

774 716 463

1

GATE

778 035 806

0

Tamaris

588 881 145

0

Wojas

588 881 401

0

H&M

588 881 250

1

H&M

588 881 250

1

House

778 407 468

0

Intimissimi

731 515 335

0

INTIMMO dámské a pánské
spodní prádlo

776 248 245

-1 Cafe Factory

607 085 484

1

Café Seneca

777 721 558

1

çervené jablko

602 711 768

1

Dési

778 759 056

0

Kara

730 893 202

1

Fruitisimo

775 420 081

1

La Martina

734 752 226

1

DaMa kabelky

Potraviny, delikatesy a speciality
-1 Hypermarket Albert
-1 Josef Filák
ĵeznictví a uzenáĵství
0 Káva a èaj Oxalis

775 018 739

-1 Moravská vinotéka

732 185 195
588 000 098
725 663 045

-1 Pekárna CERTAS

585 157 311

-1 Sýrárna Boutique Gurmán

777 580 851

-1 Veselá Veverka

773 233 222

1

LINDEX

585 436 274

Lobster Family Restaurant

730 892 286

1

LIU•JO

734 318 384

1

Mango

602 711 768

1

LUGGI

777 794 692

0

602 288 418

0

Marionet

732 266 858

724 058 888

0

MOHITO

778 407 466

0

McDonald's/McCafé
MEXICAN 818
RESTAURANT
Opera caƪe

725 663 058

1

NAPAPIJRI

732 132 209

Služby

2

Restaurant Atmosphere

730 892 288

0

New Yorker

585 731 450

0

0

Restaurace SUBWAY®

777 405 394

1

Nugget

725 984 536

-1 UGOVA çERSTVÁ ŠľÁVA

-1 CK Fischer

776 707 510

0

Oodji

775 590 601

0

ORSAY

585 436 240

1

Otto Berg

607 082 027

1

Primigi

0
1

Albi
Bambule

731 422 192

604 127 244

-1 Olomócké Špajz

724 611 078

Hraèky, knihy a dárky

800 402 402

-1 Ocean48

KFC

2

1

Specializované prodejny

Air Bank

Tabák Šantovka

Sport a volný èas
1

A3 SPORT

588 881 402

1

adidas

734 354 189

1

Columbia

774 113 986

1

DRAPS

608 777 712

1

Hannah

737 287 117

-1 INTERSPORT

724 447 750

1

LOAP

777 334 503

1

Molo sport & lifestyle

607 005 836

1

NORDBLANC

702 048 952

1

NUTREND store

739 220 670

1

TEMPISH sport

608 416 078

1

Vitaland

583 034 111

Zábava
725 344 742

1

5D cinema Maxim

773 003 014

731 427 058

2

Bambule dötský koutek

607 078 632

-1 CK Victoria

585 224 275

2

Bowland bowling center

730 892 285

-1 çedok

585 436 540

2

Divadlo na Šantovce

605 460 697

725 434 214

0

çeská pošta

954 370 242

2

KAJOT INTACTO

702 036 075

731 416 494

0

çeská spoĵitelna

956 758 510

2

PREMIERE CINEMAS

723 755 320

777 679 079

0

Promod

607 076 395

-1 çistírna odövŉ 5àSec

602 165 059

-1 KNIHY DOBROVSKÝ

585 436 110

0

RELAX

778 412 694

0

Equa bank

222 010 613

Zdraví a krása

-1 POMPO

585 000 590

1

REPLAY
& ARMANI JEANS

734 318 384

0

ERA

737 201 997

0

CURAPROX

1

778 407 464

581 580 380

0

RESERVED

-1 EXIM tours

Lékárna Dr. Max

-1 FIRO-tour

581 580 075

-1 Eiƪel Optic

585 436 282

-1 DARKA

Klenoty, hodinky a doplĥky

775 872 590
585 436 266

0 CORIAL – Pandora

778 523 511

1

Retro Jeans

605 066 317

0

585 731 611

0

Grand Optical

585 011 961

0 Klenoty Aurum

725 208 227

1

Sinsay

778 407 467

-1 GT Mobile

778 535 979

0

Manufaktura

601 310 669

0 PARADOX

585 436 120

-1 TAKKO FASHION

542 216 321

0

Kadeĵnictví KLIER

588 881 403

-1 NEWSTAR Nails

0 Klenotnictví Présence

587 114 954

0

Tally Weijl

583 031 931

0

Komerèní Banka

955 564 565

1

NEWSTAR Nails

773 501 902

1 STORM

778 411 134

0

TERRANOVA

725 780 606

0

mBank

733 142 014

0

Yves Rocher

607 053 559

GE Money Bank

773 501 902

31

PROGRAM
AKCÍ GALERIE ŠANTOVKA
Národní Cirkus
Originál Berousek

Svötový
den zdraví
7. 4. 2016

duben
7. du
uben je Svötovou zdravotnickou organizací prohlášen dnem Svötového
zdraví. Ve spolupráci s lékaĵskou fakultou UP jsme pro Vás proto
dne zdraví
pĵipravili
bohatý doprovodný program – 15 stanovišĿ (problematika oèkování,
pĵipr
ravili b
biomedicínské
inženýrství, fyzioterapeuti, první pomoc, ARCUS-Onko
biom
medicí
centrum
cent
trum – problematika karcinomu a prevence rakoviny prsu a mnohé další).

17. 3. – 10. 4. 2016

BM a MTB
BMX
fr
freestyle
závod
16. 4. 2016

nejlepších jezdcŉ çR, bikeová dráha skrz obchodní centrum, TV pĵenos,
16 ne
street dance show, soutöže, after párty v klubech a mnohé další vás
DJ, st
èeká jjiž 16. 4. 2016!
Od 17. 3. 2016 se mŉžete töšit na novorozená trojèata medvíêat, vystoupení
zkušených artistŉ z Brazílie, svötového klauna ze Španölska a jedineènou
drezuru cizokrajných zvíĵat. Šapitó najdete vedle dötského hĵištö
u Galerie Šantovka.

Výstava 3D iluzí
Od 1. 5. 2016

Vyhlášení soutöže o nové
Škody Fabie

Pĵijête nahlédnout do svöta iluzí! Töšit
se mŉžete na tzv. 3D anamorfózy – pĵedmöty
vytváĵející dojem 2D obrazu, napĵ. portrétu!

26. 3. 2016

Každou nedöli
Šantíkovo tvoĵení

Od 17 hod. slavnostní vyhlášení soutöže o nové Škody Fabie.
Soutöžili jste? Pak si pĵijête pro poslední ze 6 nových Fabií!
Töšit se tentokrát mŉžete na komika Lukáše Pavláska.

2× v mösíci pianotéka
Richarda Pogody
Pĵijête na tradièní vystoupení pana Richarda Pogody (klavír) a Miroslava
Švihálka (saxofon) böhem 2 nedöl v mösíci. Pĵesné termíny hraní sledujte
na našem webu.

