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Milé zákaznice a zákazníci,
většina z nás tráví čas převážně ve spěchu – rychle
do práce, na úřad, do školy, vyzvednout děti,
nakoupit, zacvičit si, nachystat večeři a zase dokola.
Chceme být neustále v obraze, vypadat dobře,
držet krok s ostatními, případně být ještě o krok
napřed. Často se snažíme před okolím vypadat
co nejlépe a vše mít perfektně zvládnuté a pod
kontrolou. Bohužel si ale neuvědomujeme, že
nejdůležitější je, abychom uvnitř sebe byli šťastní.
Zvolněme. Uspěchané okolí nás učí pořád se
něčemu přizpůsobovat, udržovat krok s módními
trendy – a přitom každý z nás je nejhezčí tehdy,
když z něj vyzařuje štěstí a spokojenost.
Právě z tohoto důvodu jsme nové číslo
magazínu ŠANTOVKA zaměřili na tipy, jak si

vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru, teplo
domova a jednoduše si udělat Vánoce po svém.
Pokud nemáte rádi kapra, nedělejte ho. Pokud
nechcete péct cukroví, nepečte ho. Pokud se
nechcete na Štědrý den dívat na Tři oříšky pro
Popelku, vypněte televizi a užijte si společnou
chvilku se svými blízkými.
V Šantovce se stále snažíme o to, abyste se
zde cítili příjemně a každý z vás si tady našel
místo, kde mu bude dobře. Nejde jen o nákupy,
ale i o zážitky, které vám centrum nabízí.
Nechcete dětem pod stromeček dát ponožky?
Stavte se v Lobsteru pro poukaz na „Školu
vaření“. Chcete rodiče překvapit a nenadělit
jim zase nerozbitné skleničky? Dopřejte jim
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zážitek a kupte pro ně předplatné do divadla.
Má váš partner plno vánočních trenýrek?
Přijďte do ateliéru Art studia a vytvořte mu
něco od srdce.
Jak říká Milan Peroutka v našem rozhovoru:
„Nejkrásnější je svátky trávit doma a udělat si je
hezké podle sebe, od toho přece Vánoce jsou.“
Přejeme vám tedy, ať jsou vaše Vánoce
přesně takové, jaké si přejete, a ať vám magazín
ŠANTOVKA tyto chvíle klidu a odpočinku
zpříjemní.
Kateřina Zemánková
marketingová koordinátorka
OC Galerie Šantovka

Kde nás najdete

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

Jak se k nám dostanete

TRAMVAJ
3, 5 (stanice Šantovka)
AUTO
2000 parkovacích míst
výhodné sazby parkování, ruční mytí aut

12–16

Otevírací doba

OBCHODY
Po–Ne 9.00–21.00
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
Tel.: + 420 588 883 902
Info@galeriesantovka.cz

Vánoční
speciál
plný tipů
str. 17

Záchrana pro nekuchtíky
str. 21
Vkročte do kuchyně restaurace Lobster
Atmosphere, která otevírá své dveře
všem, kdo chtějí umět vařit.

Novinky z centra
Co se děje pod naší střechou?
Otevírají se nové obchody!
• Nautica
• Mr. Donut
• Gant
Na nové místo se přestěhovala mBank
a 5D Cinema Maxim.

Magazín Šantovka, časopis Galerie Šantovka, Polská
1201/1, 779 00 Olomouc. Tel.: +420 588 883 900,
info@galeriesantovka.cz. Více informací na www.galeriesantovka.cz a fb.me/GalerieSantovka. Vydavatel: Galerie
Šantovka s.r.o., se sídlem Washingtonova 1624/5, 110 00
Praha 1 – Nové Město Výroba: Face up, a. s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, šéfredaktorka: Karolína Němcová,
artdirector: Petr Šilha, styling: Martina Kaufmannová,
foto: Lucie Robinson, David Bruner, fotoarchiv: Galerie
Šantovka, Shutterstock. MK ČR E 21 389.
Vychází: 11. října 2017, samostatně neprodejné.
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Šantovka žije
Neschovávejte se před zimou doma, přijďte se raději ohřát k nám! Připravili jsme si pro vás hned celou
řadu výjimečných akcí, které rázem promění vaši návštěvu obchodního centra v jedinečný zážitek.

Festival
POHÁDEK
Fanoušci pohádek a divadla pozor!
Všechny říjnové neděle patří v Divadle na Šantovce Pohádkovému festivalu. Připravili jsme si
pro vás pět fantastických představení od nejlepších českých divadel, které do Šantovky přivezou spoustu legrace a zábavy! Těšit se můžete
na Kouzelnou školku, Jů a Hele, pohádkový
muzikál Princové jsou na draka a mnoho dalších. Navíc ke každé vstupence dostanete zdravou svačinku od společnosti Zdrawomls.
Čekají na vás ale i zábavné tvořivé dílničky
s Pevností poznání. Vyšlete tedy maminky,
tatínky, babičky nebo dědečky, ať koupí na některou říjnovou neděli vstupenky, a přijďte se
společně podívat na show, kterou byste normálně v Olomouci nenašli!

CASTINGY

MARATON
V ŠANTOVCE V LÍČENÍ

Vlna castingů je opět tady!

Pokud jste v minulosti neměli dost odvahy
nebo jste casting promeškali, nyní máte jedinečnou příležitost. V říjnu budete mít v Šantovce hned dvě příležitosti ukázat, co ve vás je.
12.10. od 15 hodin Casting
Czechoslovak Topmodel
20.10. od 14 hodin Casting LOOK BELLA

Druhý ročník charitativního projektu
s názvem Maraton v líčení.

Tým zkušených kosmetiček, kadeřníků
a masérů pod vedením Miloslavy Koutné
se rozhodl uspořádat akci, kterou podpoří
organizaci Mamma HELP. Ta v Olomouci
pomáhá ženám s rakovinou prsu již sedmým rokem.
Každá žena chce být krásna, i když „prochází“ onkologickou léčbou, chcete se
líbit sama sobě i ostatním! Proto budeme rádi, když si najdete čas a přijdete
nás podpořit 21. října od 10 do 18 hodin
do Šantovky. Svou účastí můžete vyjádřit
podporu ženám, které právě bojují s tímto
onkologickým onemocněním.
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VĚRNOSTNÍ ŠANTÍKOVY NEDĚLE
PROGRAM
Nejkrásnější období v roce, Vánoce, je již před
námi, tak pojďte využít jedinečné příležitosti a získejte pro
své blízké zajímavé
produkty se slevou až
78 %. Šantovka přichází s novou vlnou
věrnostního programu, který je tentokrát zaměřený na dárky.

SLEVA
AŽ 78 %

PRAVIDLA
Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 1 bod (mimo Albert), seznam obchodů najdete na webových stránkách www.galeriesantovka.cz.
Body zákazník získá v INFOCENTRU proti
předložené účtence. Účtenka nesmí být staršího data vydání než 1. 10. 2017.
Produkty je možné koupit za zvýhodněné
ceny pouze s 4, 5, 6, 7, 10 nebo 15 nasbíranými body.
V infocentru zákazník předloží kartičku
s příslušným počtem bodů. Zde získá buď
produkt za sníženou akční cenu, nebo poukaz na produkt z věrnostního programu
za sníženou akční cenu. Na základě poukazu si produkt zákazník vyzvedne u jednoho
z partnerů věrnostního programu.
Akce trvá od 1. října do 31. prosince 2017
nebo do vyčerpání zásob jednotlivých produktů ve věrnostním programu podle toho,
která z těchto skutečností nastane dříve.

Outdoorová
Šantovka
14. a 15. října – atraktivní event
s outdoorovou tematikou
Během těchto dvou říjnových dnů se všichni návštěvníci budou moci zapojit do připravených aktivit, které jsme pro vás pečlivě přichystali. Uvidíte
exhibice v oblasti těchto sportů a můžete si vyzkoušet vybavení od různých výrobců s širokým zaměřením právě na outdoor. Adrenalinové atrakce doplní
bohatý doprovodný program na pódiu, kde proběhnou také soutěže.
Pokud se zajímáte o outdoorové trendy, chcete se
zúčastnit Mezinárodního festivalu outdoorových
filmů nebo se přijít jen tak bavit, sbalte batoh a přijďte 14.–15. října do Galerie Šantovka v Olomouci.

Neděle v Šantovce patří dětem! Chodíte rádi do divadla, kina nebo chcete děti
naučit něco tvořivého? Využijte již tradičních dětských nedělí v Šantovce a navštivte Šantíkovo tvoření, divadlo či kino za zvýhodněnou cenu.

DIVADLO PRO DĚTI
Divadlo na Šantovce nabízí pestrý program
pro děti. Nedělní pohádková představení patří dětem a po skončení máme pro naše nejmenší připravené doprovodné dílničky – ať už
hudební, divadelní, kouzelnické či kuchařské,
pokaždé jsou jiné. Dále můžete získávat za jednotlivá představení razítka, díky kterým získáte vstupenku na desátou pohádku zdarma.
Přesný program pohádek najdete na webu Divadla: www.divadlonasantovce.cz/program/

KINO PRO DĚTI
Kino každý týden pořádá od 14.00 hodin tzv.
Pohádkové neděle, kde mají malí diváci vstup
na projekci za zvýhodněnou cenu, obdrží malý
dárek a mohou se těšit na bohatou tombolu
o pohádkové ceny. U vybraných titulů se
děti mohou těšit i na „živé“ maskoty
z pohádek.
Přesný program kina najdete na:
olomouc.premierecinemas.cz

ŠANTÍKOVO TVOŘENÍ
Každou neděli od 14.00 hodin probíhá v Šantovce tvořivá dílnička, kde děti mohou pustit
uzdu své fantazii a společně se Šantíkem, maskotem centra, a výtvarnicemi zažijí spoustu
legrace. Tvoření je propojeno s programem divadla i kina tak, aby děti mohly zhlédnout film
před dílničkou nebo naopak jít na divadelní
představení po dílničce. Dílna je také vždy zaměřena k tématům daného období, například
v lednu jsme dělali přáníčka do nového
roku, v únoru jsme vyráběli masky na karneval
a další.

Dílničku najdete
před prodejnou
H&M v přízemí!
Je zdarma pro
všechny děti.

Autogramiáda skupiny SLZA
Ve středu 8. listopadu navštíví již potřetí Šantovku vítěz Českého slavíka
roku 2015 v kategorii Objev roku a Hvězda internetu – skupina Slza.
Zpěvák a oblíbený youtuber Petr Lexa alias Hoggy společně s kytaristou Lukášem Bundilem budou od 16 hodin k dispozici všem fanouškům. Ti se před zahájením samotné autogramiády mohou těšit i na jejich
akustický minikoncert.
Zastávka bude spojená s uvedením nového
alba skupiny Slza s názvem Ani vody proud.
Návštěvníci si budou moci zakoupit reklamní předměty u pódia již hodinu před zahájením autogramiády nebo po celý den v prodejně Bontonland v přízemí Šantovky.
Slza se do povědomí veřejnosti dostala již
v roce 2014 , kdy jí představila svůj první singl Lhůta záruční. Tato skladba se ihned stala
hitem a zařadila se mezi nejúspěšnější videa
na YouTube (téměř 18 000 000 zhlédnutí).
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Triko, CROPP, 329 Kč, Džíny, H&M, 899 Kč, Boty, vlastní
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MILAN
PEROUTKA:
Miluji vánoční hru
dospělých na pohádkový svět
Diváci ho znají především jako účastníka soutěže Tvoje tvář má známý
hlas, v níž si vydobyl jejich srdce svou energií i nezaměnitelným hlasem.
Milan Peroutka je ale i ve skutečnosti mužem mnoha tváří – je nejen
zpěvák, ale i herec, student a především mladý muž plný ideálů a snů.
A nejen o ně se s námi podělil v našem rozhovoru.
Autor: Karolína Němcová, Foto: David Bruner
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Léto už je nadobro za námi. Jak sis letošní
horké dny užil?
Hlavně pracovně. Ale vůbec mi to nevadí,
naopak, jsem vděčný za každou příležitost.
Dokonce jich je už tolik, že se mi stalo něco,
co doposud ještě nikdy – nestíhám už všechny přijímat. Byl jsem na dovolené na Islandu
tři dny a rovnou jsem tam natočil videoklip,
plánuju také návštěvu Kodaně, kde si zase
pro změnu střihnu focení. A další pracovní
dovolená byla v pevnosti Boyard ve Francii.
Jsem za to rád, nejsem ten typ, co jen někde
leží a pak večer před zrcadlem srovnává, jak
se kde opálil.
Kdybys ve svém plném diáři přece jen našel mezeru a mohl si užít dovolenou podle
svých představ, jak by vypadala?
Momentálně tak, že bych byl doma. Alespoň jeden den, abych tam konečně nebyl jen
za účelem přespání, vyřízení e-mailů a vyprání oblečení. Líbilo by se mi to užít prostě
jen takhle. Ale nestěžuju si, že je toho tolik,
pořád je to lepší stav, než když takzvaně není
do čeho píchnout. Snažím si teď užívat i to
hektické období, vím, že na něj budu jednou

Vánoce jsou vždycky ten kouzelný čas, kdy se na chvilku zastavím a vzpomenu si, že mám doma i televizi, gauč a také krb.
vzpomínat moc rád. V rámci duševního i tělesného odpočinku se snažím také pravidelně cvičit. Většinou mou oblíbenou posilovnu
v jedenáct večer zavírám, spát chodím okolo
druhé a vstávám před osmou. A víkendy bývají někdy ještě horší – kromě zkoušení muzikálů během nich i jezdím s kapelou, moderuji
akce, koncerty a podobně.
Co ti v tvém nabitém programu momentálně nejvíce bere čas?
Teď momentálně muzikály, zkoušíme od rána
do šesti do večera, zkouším ve dvou současně
s premiérou ve stejném měsíci, konkrétně jde
o Krysaře a Iago. Cítím se, jako kdybych chodil znovu do školy. Zpočátku jsem byl navíc
velmi nervózní, ale doufám, že už se mi prostor a scénář zaryly pod kůži natolik, že jsem
dorovnal svůj výkon s mnohem zkušenějšími
kolegy.
A nesmím zapomenout ani na školu, musím je
přijít na podzim alespoň pozdravit. Zbývá mi
poslední magisterský rok, aby ze mne byl inženýr Peroutka. Zní to sice vtipně, ale myslím,
že má smysl dotahovat věci do konce. Nechci
se kvůli práci vykašlat na školu. Věřím, že to
zvládnu, jsem v tomto dost zásadový.
Hodně času mi také zabírá kapela, jen přes léto
jsme odehráli 24 koncertů, také natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. A nesmím

zapomenout ani na rozhovor, focení, moderování akcí či nejrůznější promo aktivity.
Jaký máš vztah k Vánocům, slavíš je rád?
Miluji je! Miluji tradice, miluju svátky a tyhle
hry dospělých na něco dětského a pohádkového. Moc mě baví balit dárky či zdobit stromeček, jen cukroví ještě péct neumím, to mě
teprve čeká. Čeká mě rekonstrukce kuchyně, tak doufám, že mě to popostrčí k tomu
tam začít kutit něco dobrého. Ale v tomto
svém hektickém tempu zatím přežívám spíše
na krabičkách.
Vánoce jsou vždycky ten kouzelný čas, kdy se
na chvilku zastavím a vzpomenu si, že mám
doma i televizi, gauč a také krb. Užívám si
starosti, na jakém kanále dávají lepší pohádku
a jestli mám na tácu dostatek cukroví a jestli
už nemám přihodit dříví do krbu. Nejkrásnější je svátky trávit doma a udělat si je hezké
podle sebe, od toho přece Vánoce jsou. I když
my vysokoškoláci to máme bohužel ještě spojené s tím, že po tom sladkém čase nicnedělání
už klepe na dveře doba plná zkoušek a učení.
Vzpomeneš si na dárek, který ti udělal největší radost?
Nejvíce mě potěšil pejsek Hugo z útulku, peruánský naháč, přinesla ho ségra s mašličkou
okolo krku a rázem se stal miláčkem celé rodiny. Je to takový lízal, olizuje nám obličeje, jakmile je má v dosahu, a nepřestane, dokud ho
nedáme pryč. Ale od toho koneckonců mazlíčky máme, aby nám dávali najevo lásku. Takže
se s ním samozřejmě každý večer před spaním
musím řádně pomazlit. Ale máme i jednoho
dalšího, to je větší hlídač. Pak máme dva kocoury, papouška a slepice, takže je u nás veselo.
Zbožňuji Arabelu, rád jsem si jako dítě hrával
s nejrůznějšími plášti či prsteny a představoval jsem si, že mají stejně jako v tom pohádkovém seriálu kouzelnou moc.
A teď si snad splním jeden ze svých velkých
snů – Anička Slováčková, dcera Dagmary Patrasové, představitelky pohádkové Xenie, mi
slíbila, že mi přinese prsten. Slibuji, že čtenáři se o tom dozvědí ze všech mých sociálních
sítí, jakmile se to stane, moc se na to těším.
Zároveň jsem měl čest spolupracovat s Jiřím
Lábusem, poznal jsem právě i Dádu a pro mne
jsou tihle lidé jako svatí. Mám velkou radost,
že tak postupně pronikám do toho, co mě
vždy tolik fascinovalo – jak to vlastně vypadá
za kamerou.
Tvoje maminka je spisovatelka, tatínek býval slavný bubeník v kapele Olympic. Věděl jsi už v dětství, že se chceš také vydat
po umělecké dráze?
Ovlivnilo mě to v tom smyslu, že mě rodiče
nevedli ke sportu, ale k uměleckým zájmům
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Triko, CROSS JEANS, 949 Kč, Bomber, RESERVED, 1 299 Kč,
Džíny, H&M, 599 Kč, Boty, DEICHMANN, 1 799 Kč
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– tancování, malování, zpěv. Mamka nás podporovala v kreativitě, mohli jsme si doma vytvořit vlastní manéž, s bratrem jsme pořádali
doma cirkusy a podobně. Ale neřekl bych, že
mě rodiče někam tlačili. Naopak, věděli, jak je
ta branže nejistá a zrádná, měli na mě přísnější
metr a byť jsem měl už nějaké zpívání za sebou,
nikdy to nebrali tak, že by právě to měla být
moje cesta.
Proč sis zvolil právě zpěv a herectví, čím tě
právě tyto dvě umělecké oblasti tolik nadchly?
Baví mě hra lidí na něco jiného. V lecčems si
jsou tyto oblasti dokonce podobné. Jde o předávání emocí lidem a v tom pro mne tkví ta
největší krása a přitažlivost. A kapela vznikla
tak, že jsem chtěl dělat vlastní písničky, jedním
z hlavních motorů byla silná potřeba sebevyjádření v textech. Předtím jsem býval hodně
stydlivý a necítil jsem se v roli zpěváka dobře,
ale nakonec to přebila touha po osobní zpovědi. A od té doby datuju své hudební počátky,
byl jsem hodně mladý, hodně smutný a nevěděl
jsem, kam ty emoce dávat. A nastalo období,
kterému říkám zpěvníkové – skoro každý den
jsem vytvořil nějakou písničku.
Máš teď ještě nějakou trému, když popadneš
mikrofon a zpíváš?
Svazující tréma už to není, v téhle oblasti už
mám docela dobré sebevědomí, ale zároveň
moc dobře vím, že ony ty pochybnosti zase
někde časem vyplavou. Nastává totiž takové
příjemné období, kdy s kapelou sklízíme plody své práce poté, co jsme byli neustále zavření
ve zkušebně, tvořili jsme songy a nikdo o tom
nevěděl, nikoho to nezajímalo. Teď je to naštěstí jinak, promotéři akcí nás zvou, lidé nás chtějí slyšet, což je za tu práci ta nejlepší odměna.
Po létě ale musíme zase zpátky na zem a musíme začít makat, chceme totiž nahrát naše první
cédéčko. Chceme tvořit dál, nesmíme usnout
na vavřínech. Na pódiu se momentálně cítím
skvěle. U muzikálů asi budu více nervózní, ale
cítím, že se mi už podařilo se s těmi postavami ztotožnit. Nejsem namachrovaný ani v jednom, beru nabídky z různých směrů a uvidíme,
v čem se ukážu být lepší a v čem třeba naopak

zase slabší. Největší smysl mi momentálně ale
dává kapela, protože v ní jsem to doopravdy
já. Nejvíce to mám ve svých rukou a záleží jen
na mně, jak to na tom pódiu bude vypadat a co
budu zpívat.
Ruku v ruce s úspěchem v show businessu kráčí i sláva. Je ti příjemná?
Slávu vlastně ani moc nevnímám, neprožívám
to tolik. Po Tváři se toho zase tolik nezměnilo,
a když mi někdo napíše, pošle pohledy, obrázky,
tak mi to udělá radost. Pak si vždycky vyčlením
den pro fanoušky, kdy jim posílám zpátky podpisy, natáčím na Instagram odpovědi a podobně. Na koncertě máme autogramiádu a tam mi
často říkají maminky, že třeba jejich děti plakaly,
když jsem nevyhrál. Tak to mě vždy potěší.
Každý týden jsi ve Tváři byl v nové tváři. Jak
tě bavilo je měnit? Jaká pro tebe byla stylizace
do role ženy, zpěvačky Amy Winehouse nebo
Tiny Turner?
V roli Amy jsem se paradoxně cítil nejvíc mužně
ze všech proměn, protože tam najednou vylezlo
všeho moc, či jak to říci. Ale těšil jsem se na to
a moc jsem si to užil. Nakonec se povedla i Tina
Turner. Na jednu stranu jsem strašně rád, že už
to mám za sebou, rád se dívám na nové soutěžící a fandím jim, už bez nějaké trémy, která tady
samozřejmě byla obrovská. Nejvíce jsem pyšný
na dvojmasku italské legendy Andrea Bocelliho
a anglické pěvkyně Sarah Brightman. Něco takového ještě soutěž nepamatovala a sklidilo to
mezi lidmi velký úspěch. Celkově na to vzpomínám rád, byla to skvělá příležitost, jak se ukázat
spoustě lidem.
Jakou tvář by sis navlékl, kdyby sis mohl vybrat? Máš nějaké hudební vzory, ke kterým
vzhlížíš?
Nakonec je vždy lepší nechat výběr tváře na osudí, protože to, že si chci zkusit nějakou roli, ještě
neznamená, že v té roli ve výsledku budu opravdu dobrý. Mezi mé největší vzory patří hvězdy
Bruno Mars a Robbie Williams.
Jaké to je být mladým moderním mužem? Sleduješ módu, zajímáš se o ni?

Pro mne je to přirozené, baví mě být hezky
oblečený. Oblečení o člověku vypoví opravdu
hodně, je to důležitá vizitka každého z nás – už
jen z toho hlediska, jestli je čisté a podobně. Ale
zase na druhé straně je to každého věc, co si kdo
chce oblékat. Řešili jsme to nedávno v rámci
kapely, každý člen má svůj styl, je to věc vkusu.
Jenže jsme se nemohli shodnout alespoň na podobném stylu oblékání, abychom dohromady
alespoň trochu vizuálně ladili. Každý byl samozřejmě přesvědčený, že právě jeho styl je ten nejlepší, včetně mě. Ale už jsme to naštěstí vyřešili,
máme stylistku, která nám s tím pomáhá, a je to
super, dbáme na její rady a cítíme se v tom oblečení fajn, a to je důležité.
Sám vím, co je moderní, prohlížím si novinky
v obchodech a někdy se i s úsměvem nevěřícně ptám – to se opravdu nosí, taková šílenost?
Móda je vlastně tak trochu karneval, přehlídka nejrůznějších stylů oblečení od klasických
až po ty bláznivé. Já sám asi žádný šílený kousek nemám. Oblíbím si nějakou věc a tu jsem
schopný nosit pořád dokola. Navíc nakupuju
v normální konfekci, domnívám se, že obléci
se hezky není otázka peněz, ale spíše estetického cítění.
Mohl bys prozradit, jaký módní styl preferuješ?
Mám rád britskou módu – více upnuté kalhoty,
košile a celkově oblečení s lehce rebelským nádechem. Mou oblíbenou kombinací je třeba bílé
tričko a černé kalhoty, tedy klasika, která nikdy
nevyjde z módy. Rád také nosím dobře padnoucí oblek, který by podle mne měl mít každý
chlap ve svém šatníku. Dobře se cítím i v teniskách, v pevné sportovní obuvi se silnou podrážkou, protože rád a hodně chodím. A pak nedám
dopustit na přívěsek se jménem kapely, bez něj
neudělám ani krok, i když na to třeba zvukaři
nadávají, vždycky si to prosadím. Je to můj nejoblíbenější doplněk a zároveň i talisman.
Dokážeš ocenit, když je dívka vkusně oblečená?
Samozřejmě! Líbí se mi, když se holka umí hezky obléci i celkově upravit. Líbí se mi, když je
taková… upravená a voňavá, vkusně upravená
s příjemným parfémem. Zkrátka taková ta kytička, na kterou je radost se podívat.
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Košile, HOUSE, 499 Kč, Kalhoty, RESERVED, 799 Kč,
Ponožky, GANT, 279 Kč

12 Fashion story

Romantika,
která zahřeje

Nepusťte si k tělu žádnou nepříjemnou přeháňku. Letošní podzim
a zima se nesou v duchu vintage stylu, který se inspiruje historií nedávnou i dávnou a doprovází jej nostalgie, něžnost a hravost. Rozkveťte
i v chladných dnech díky květinovým motivům, užijte si domácí pohodu
v přívětivých tónech a střizích, jež zkrátka nikdy nezestárnou.
foto: Lucie Robinson
stylistka: Martina Kaufmannová
make-up: Katarina Stevková
modelové: Anzhelika a David

Ona: Šaty, UNITED COLORS OF BENETTON, 1 899 Kč
On: Svetr, GANT, 4 799 Kč, Kalhoty, H&M, 699 Kč

Fashion story 13

14 Fashion story

Ona: Svetr, MOHITO, 549 Kč, Džíny, CROSS JEANS, 2 299 Kč,
On: Košile, TIMEOUT, 999 Kč, Kalhoty, RESERVED, 699 Kč, Hodinky, Tommy Hilfiger, 5 670 Kč

Fashion story 15

Ona: Šaty, CROPP, 599 Kč
On: Košile VENTI, LUGGI MEN´S, 1 999 Kč, Kalhoty, H&M, 699 Kč,
Hodinky, Tommy Hilfiger, 5 670 Kč

16 Fashion story

Ona: Blůza, HOUSE, 549 Kč,
Šaty, HOUSE, 499 Kč,
Boty, Baťa, 1 199 Kč
On: Svetr, GANT, 5 799 Kč,
Džíny, H&M, 499 Kč,
Boty, Dr. kubba, 1 990 Kč

Fashion story 17
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PRŮVODCE KUCHYNĚ INTERIÉR
Nadělte si pohodu
a radost

Upečte si
Vánoce po svém

Vykouzlete si
hřejivý domov
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TIPY

Kouzlo
dárkových šeků

18 Průvodce

Nadělte si pod stromeček

POHODU & RADOST

Kalendář nemilosrdně každý den připomíná, že svátky jsou už za rohem… A vám vstávají vlasy hrůzou při
představě, kolik dárků musíte koupit, co vše musíte navařit a napéct, jaký kout doma ještě čeká na vysmýčení.
A pak když Vánoce konečně přijdou, schváceně se složíte na pohovce a na žádné radování už nemáte sílu.

Vánoční pohody můžete dosáhnout i díky příjemné dece Warm hug, ke které je i polštářek
(dostupné v několika barvách) z obchodu DORMEO HOME (info o ceně v prodejně).
Zní vám to povědomě? Nechtěli byste si raději
užít Vánoce po svém? Není to tak těžké, jak
se může zdát. Zodpovíme vám otázky, které
vám s blížícími se svátky možná nedají spát.
A přitom je to škoda – svátky by měly být
za odměnu, abychom si mohli vychutnat jejich lesk i krásu.

Jak zvládnout Vánoce bez peněz? Vyrovnaní
sami se sebou. Netrapte se tím, co nemáte
a co byste chtěli všechno mít… Soustřeďte se
na všechno, co máte. Prohlédněte si stará alba,
zajděte si na procházku nebo na půlnoční,
dejte kaštany do krmelce, buďte chvíli sami
se sebou. Nechte v sobě rozkvést klid, který si
nikde za peníze nekoupíte.

Co si počít s nekonečným nepořádkem?

Každá hospodyňka chce mít na Vánoce pěkně
naklizeno. Ale opravdu to stojí za všechny
ty nervy? Napište si seznam základních
úkonů, které chcete a musíte stihnout. Pak
ho nelítostně proškrtejte a ponechte skutečně
jen to důležité. Myslete na to, že pouhý svícen
v okně či ozdobená větvička na dveřích
vykouzlí mnohem pohádkovější atmosféru
než perfektně naklizený a blýskající se byt.

Ruce od mouky, bolavá záda a vyhazování
spálených kousků… Jak přežít pečení
cukroví? Pokud nepatříte mezi nadšené

kuchařky, mohou se pro vás hodiny strávené
matláním cukroví stát noční můrou. Přitom
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postačí, když místo na kvantitu vsadíte
na kvalitu. Napečte cukroví méně, nebude
vás to tolik stresovat a budete mít větší
radost z vůně linoucí se vaším domovem.
Z jednoho připraveného těsta hravě můžete
napéct několik druhů cukroví, stačí jen
pozměnit náplň či polevu. Nebojte se třeba
vyměňovat svoje výtvory s kamarádkami či
příbuznými, nestyďte se případně i kvalitní
cukroví koupit. Není přece nutné mít kila
a kila cukroví, které pak už všem členům
rodiny leze i ušima.

proto, abyste vůbec v ruce nějaký dáreček
měli. A pro lepší motivaci nezapomínejte ani
sama na sebe – kupte si malou radost jen tak
jako odměnu za všechno snažení.

Kouzlo jménem klid. Jak ho
vyčarovat?
Najděte si svůj koutek, kde vás nikdo
nebude rušit a v němž se budete cítit
v bezpečí. Může to být hřejivá postel, útulné křeslo či třeba jen koutek s polštářkem,
záleží na vás.
Buďte aspoň na chvilku mimo dosah
telefonu i e-mailu. Řekněte bez ostychu
svým blízkým, že si potřebujete odpočinout, ať vás chvilku neruší. Nebojte se,
pochopí to.
Dopřejte si dobrý čaj, kávu a vychutnejte
si každý doušek.
Sáhněte po knize, kterou už jste
chtěli dávno dočíst, pusťte si oblíbený film nebo prostě zavřete oči
a nechce volný tok svým myšlenkám.m.
Zakažte si nyní všechny starosti a povinnosti. Tahle kouzelná chvíle patří jen vám!

Mým společníkem na Vánoce bude samota.
Přidá se k ní i smutek a zoufalství?
Nedovolte to! Na samotu lze pohlížet i z lepší
stránky – může to být luxus, o němž si spousta
lidí nechává na Vánoce jen zdát. Nikdo vás
nebude peskovat za neuklizený byt, nemusíte
se nikomu podřizovat. Prostě dělejte, na co
budete mít náladu, uvařte si své oblíbené
jídlo nebo vyrazte někam do restaurace,
vychutnejte si poloprázdné ulice města,
udělejte nějaký dobrý skutek, který vás
zahřeje, nebo sedněte na letadlo a odleťte
kamkoliv, kam vás to jen potáhne. Případně
zavolejte někomu, o kom víte, že je v podobné
situaci, a navrhněte společný program.
Smutné plíživé myšlenky pak nebudou mít
sebemenší šanci. Tak šťastné Vánoce!

Lze vůbec ustát davové šílenství a zběsilý
hromadný hon na dárky v obchodech?
Ano! A dokonce i s nadhledem a potěšením.
Stačí jen nenechávat nákupy na poslední
chvíli a nezapomínat při nich na sebe.
Nakoukněte do obchodů, i když jsou Vánoce
ještě daleko, a pokud vás něco zaujme,
vezměte to. Vyhnete se pak zoufalým davům
těsně před svátky a nakupování věcí jen

Tipy na pohodu!
3

4

2

1

Dobrá lahev vína,
napínavá kniha,
kvalitní čaj, tichý
spánek zaručující
polštář, teplé ponožky,
tlumené světlo svíčky...
i to je způsob, jak prožít
Vánoce v pohodě!

6

5

8
7

9

10

1. Pečicí tác na zákusky, Potten & Pannen cook shop, 1 270 Kč, 2. Polštář Air Smart Duo, DORMEO HOME, info o ceně v prodejně, 3. Lucernička, INDECOR, info o ceně v prodejně, 4. Hrnek se sítkem, Potten & Pannen cook shop, 789 Kč, 5. Ponožky, LINDEX, 149 Kč, 6. Skořicová svíčka, Albi, info o ceně v prodejně, 7. Čaje Kusmi Tea,
Potten & Pannen cook shop, 829 Kč, 8. Lucernička, Albi, info o ceně v prodejně, 9. Kniha Maskované město, Knihy Dobrovský, 349 Kč, 10. Víno, DARKA, 149 Kč/kus

20 Sváteční kuchyně

INSPIRACE Z HISTORIE:
UPEČTE SI VÁNOCE PO SVÉM
Zajídá se vám už kapr s bramborovým salátem? Nebojte se
vyzkoušet něco nového, nebo se naopak vrátit k dávným tradicím.
Oprašte recepty, na nichž si pochutnávali naši předkové, třeba
v nich i vy objevíte jejich dávné a zapomenuté kouzlo.
Hospodyně bývaly na nohou už od časného rána
a chystaly štědrovečerní pokrmy. Vařily čočku a rybí nebo hrachovou polévku, pekly kubu
z hub a krup. Součástí příprav bylo i pečení speciálního chleba a samozřejmě tradiční vánočky.
Ale pozor, neujídat! Ten, kdo totiž vydržel až
do večeře nejíst, měl šanci vidět zlaté prasátko.

1

Kdy připlaval kapr?

Na štědrovečerní tabuli se kapr zabydlel až ve
druhé polovině 19. století a tento zvyk k nám

2

doputoval z Vídně. Nejstarší dochovaný recept
z roku 1810 vypráví, že správně se kapr chystá
tři dny. Má se péct v omáčce z dušené cibule,
kořenové zeleniny, mandlí, rozinek, povidel
a sladkého piva se sušenými švestkami, ořechy
a strouhaným perníkem. Podává se s vánočkou
či šiškami, později s knedlíky. Snad kvůli složitosti přípravy ho ale nakonec nahradil kapr
smažený. Salát se k němu přidal až někdy během druhé světové války a jeho kořeny zřejmě
sahají do ruské kuchyně.

Vyzkoušejte kouzla starých jídel:
Vánoční kuba (pro 4 osoby)

Rybí polévka (pro 4 osoby)

Ingredience:

Ingredience:

400 g krup
100 g vepřového sádla
1 velká cibule
100 g sušených hub
kmín
majoránka
pepř
1 palička česneku

3 rybí hlavy
1 větší mrkev
1 celer
1 kořen petržele
1 cibule
sůl
pepř
jikry a mlíčí
3 housky

Postup: Kroupy propláchněte vodou a nechte
povařit v osolené vodě s kmínem. Sušené houby ponořte do vody, nechte nabobtnat. Cibuli
nakrájejte na malé kousky, česnek rozmačkejte.
Cibulku i s houbami pak osmahněte v hrnci na
sádle. Vše smíchejte s kroupami a dochuťte kořením podle chuti. Poté připravenou směs vložte do
pekáče vymazaného sádlem a pečte po dobu asi
15 minut. Podávejte bez přílohy pouze s kyselou
okurkou.

Postup: Hlavy, kousky ryby a zeleninu vařte

v 1,5 litru vody po 45 minut. Vývar přeceďte,
maso z ryby, jikry a mlíčí i vařenou zeleninu naškrábněte nožem a vložte zpátky do vývaru. Polévku zahustěte světlou máslovou jíškou a nechte
ještě lehce provařit. Na másle dozlatova osmažte
na kostičky nakrájenou housku. Tou pak ozdobte
polévku spolu se snítkou petrželové natě. Nechte
si chutnat!

3
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1. Pečicí tác na minibábovky, Potten & Pannen cook shop, 1 650 Kč, 2. Sada odměrek (6 ks), Potten & Pannen cook shop, 335 Kč, 3. Tlakový hrnec, Tescoma prodejní
centrum, 4999 Kč, 4. Mlýnek na bylinky a koření, Tescoma prodejní centrum, 399 Kč, 5. Plechový hrnek, INDECOR, 189 Kč, 6. Cukřenka, Potten & Pannen cook shop,
270 Kč, 7. Polévková mísa, Potten & Pannen cook shop, 6 535 Kč, 8. Sada nožů + prkénko zdarma, Potten & Pannen cook shop, 7 999 Kč
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Záchrana PRO NEKUCHTÍKY
Rádi byste něco dobrého uvařili, ale s vařečkou se nekamarádíte a máte pocit, že při vaření spálíte
i vodu? Vkročte do kuchyně restaurace Lobster Atmosphere, která otevírá své dveře všem, kdo chtějí
umět vařit. Pod vedením zkušených šéfkuchařů se naučíte základní tipy a triky v kuchyni, Itálie vám
nebude cizí, v rybě nenajdete ani kost a slavnostní večeři připravíte levou zadní.
V každém kurzu vám bude naservírovaná špetka teorie, hodina u plotny a plná pozornost našeho šéfa. K ruce vám budou kvalitní čerstvé
suroviny i dostatečná dávka vody, kávy a vína.
A kromě znalostí si odnesete sadu receptů
a foto s šéfkuchařem na památku.
A z jakých kurzů třeba můžete vybírat?

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

Poznáte, jak nejlépe vybírat a používat ryby
a mořské plody v kuchyni. Naučíte se filetovat
pražmu královskou a také, jak správně udělat
chobotnici nebo tygří krevety. Objevíte výhody
pečení v solné krustě a naučíte se způsoby přípravy ryb guazzetto a monier. Neznámý vám nezůstane ani čokoládový fondán s višňovým ragú.
Od 22. 10. 2017 v 16 hodin

BEZLEPKOVÁ DIETA

V tomto speciálním kurzu, který věnuje šéfkuchař Jaroslav Klár neziskové organizaci
Mamma HELP Olomouc, se naučíte, jak uvařit
všemožné dobroty bez lepku. Poznáte přípravu
skotského lososa s rukolovým pyré, pohankový salát s hruškou a sýrem Taleggio nebo steak
z panenské svíčkové s černým kořenem. Na závěr si připravíte čokoládový dort bez mouky
s coulis z lesního ovoce.
Od 29. 10. 2017 v 16 hodin – tento kurz
není možné zakoupit. Přijďte 21. 10. podpořit
Mamma HELP do Galerie Šantovka a můžete
být zařazeni do slosování. Více informací naleznete na www.mammahelp.cz.

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE

Odtajníte, jak připravit slavnostní večeři a naučíte se udělat crostini s topinamburovým krémem nebo skotského lososa sous-vide s rukolovým pyré. Připravíte pohankový salát s hruškou
a světoznámý hovězí steak Wellington s houbami a černým kořenem. Večer potom završíte
italským tiramisu Amaretto Grappa.
Od 10. 12. 2017 v 16 hodin
Cena každého z kurzů je 2690 Kč (se zástěrou
2990 Kč). Jejich kapacita je 10 osob, proto neváhejte a rezervujte si místo prostřednictvím
níže uvedeného formuláře, případně na e-mailu lobster@lobster-restaurant.cz, telefonu
588 884 137 nebo u personálu naší restaurace.
Těšíme se na vás!

22 Domov

Vykouzlete si
hřejivý domov

1

Zimní vločky a ledové scenérie jsou nejkrásnější za našimi
okny. Doma naopak nechte vládnout útulnou atmosféru – stačí
vsadit na výzdobu z přírodních materiálů či přívětivých barev.
3
5
4

2

6

7
9

8

1. Proutěné srdce, INDECOR, 129 Kč, 2. Látkové srdce, INDECOR, 69 Kč, 3. Klíče z litiny, INDECOR, 179 Kč, 4. Srdce látkové, INDECOR, 59 Kč, 5. Anděl dřevěný (2 ks),
INDECOR, 49 Kč, 6. Kočka zarážka do dveří, INDECOR, 199 Kč, 7. Andělé, DARKA, (od největšího po nejmenšího): 319 Kč, 164 Kč, 137 Kč, 8. Svíčka, INDECOR, 59 Kč,
9. Houpací koník, INDECOR, 169 Kč
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ANOTHER WALL
potěší i opuštěné pejsky
Zřejmě největší kolektivní malba v Evropě vznikala v olomouckém obchodně-společenském centru
Galerii Šantovka od ledna loňského roku. Letos začátkem září byla na svoje místo dosazena poslední
deska obří koláže. Nevšední umělecké dílo má délku 64 metrů a výšku čtyři metry. Celkem se skládá
z 1600 desek o rozměrech 40 x 40 centimetrů. Lidé, kteří se na malování podíleli, mohli zakoupením
desky přispět na olomoucký útulek pro psy a kočky.

S jedinečným projektem společné malby s názvem Another Wall přišlo Art Studio v Galerii
Šantovka. Umělcem se alespoň na chvilku stalo
bezmála 1600 lidí, z nichž část si za symbolických 100 korun zakoupila desku, na kterou
namalovali připravenou předlohu. „Každý, kdo
se zapojil, dostal na papíře předlohu, kterou se
snažil co nejvěrněji namalovat na desku o rozměrech 40 x 40 centimetrů. Jednotlivé čtverce
byly označeny a měly přesně svoje místo. Postupně jsme je lepili na zeď naproti Art Studiu
a vznikl velkolepý obraz z rukou návštěvníků
Šantovky,“ vysvětluje vznik koláže Marcel Hubáček z Art Studia Galerie Šantovka. „Malovat

chodili školáci, rodiny, pracovní i sportovní kolektivy, ale i známé osobnosti. Akci podpořili
i návštěvníci ze zahraničí, například z Nového
Zélandu, Japonska, Austrálie, Kanady, Číny,
Německa nebo Anglie. Společně vytvořili koláž
z děl od světoznámých autorů, jako jsou Pablo
Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí, Edvard
Munch, Leonardo Da Vinci a mnoho dalších,“
dodává Marcel Hubáček.
Zájemci malovali na cementotřískové desky
olejovými barvami. Cena jedné desky byla symbolických 100 korun a díky těm, kteří přispěli,
poputuje celý výtěžek do olomouckého psího
útulku. „Už minulý rok před Vánocemi, v průbě-

Liga na ochranu zvířat ČR Olomouc
Olomouc provozuje útulek pro psy od roku 1996. Za tu dobu prošlo útulkem přes 14 tisíc psů
a zhruba 300 koček. V poslední době se zaměstnanci útulku starají i o pár opuštěných fretek,
papouška, gekončíka, králíčky apod. Většina z těchto zvířat byla navrácena původnímu majiteli nebo
byla dána do adopce. Těm, kteří takové štěstí neměli, se stal jejich posledním domovem útulek.

hu akce, jsme získali od Galerie Šantovka granule
a pamlsky pro naše psy a kočky v útulku za zhruba 15 tisíc korun. Zbytek vybrané částky použijeme opět na krmení a péči o naše svěřence,“ dodává Hana Dědochová z olomouckého útulku Ligy
na ochranu zvířat v Neředíně. Galerie Šantovka
již předala vedení psího útulku šek na zbývajících
55 300 korun.

DARUJTE SKRYTÁ PŘÁNÍ
Kdoví, co se skrývá v srdcích vašich nejbližších, po čem doopravdy touží… Chcete-li mít jistotu, že se svým dárkem skutečně zabodujete, sáhněte po poukázkách, s nimiž si u nás zaručeně splní i svůj nejtajnější sen.
Dárkové poukázky v hodnotách 200, 500, 1000
a 2000 korun můžete zakoupit v informačním stánku v přízemí
Galerie Šantovka každý den od 9 do 18.30 hodin. Vypadají, jak
se na dárek sluší a patří – jsou zahalené ve stylové dárkové obálce Galerie Šantovka.

DÁRKOVÁ
POUKÁZKA

hologram

Jak to funguje?
• Obchody v GŠ, které poukázku akceptují, nepřehlédnete, jsou
označeny „tento obchod přijímá dárkové poukázky“.
• Nákup na poukázku nelze rozdělit do více obchodů.
• Lze ale platit i více poukázkami současně.
• Není také povinností prodejce na poukázku vracet, vyšší útratu lze
k poukázce doplatit hotově nebo kartou.
• Každá poukázka musí být opatřena hologramem, unikátním
šestimístným číslem a datem prodeje dárkové poukázky.
• Dejte si pozor, ať vám nevyprší… Poukázky mají časově omezenou
platnost jeden rok od jejich vystavení.

DÁRKOVÁ
POUKÁZKA

hologram
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Uplatněním tohoto kuponu uděluji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem a zpracováním mých osobních údajů
k marketingovým účelům v rozsahu a za podmínek stanovených
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26 Slevové kupony

Zdarma Zdarma Zdarma 800 Kč
Ke každé zakoupené snídani
káva dle vlastního výběru
ZDARMA.

Ke každému zakoupenému
dezertu z hlavního jídelního
lístku káva dle vlastního
výběru ZDARMA.

Platí pro vybrané modely
celoroční dámské a pánské
modely celokožené obuvi.
Původní cena: 2699,-Kč.
Cena po slevě: 1899,-Kč

Ke každé službě masáž
ZDARMA.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

sleva na

200 Kč 110 Kč 100 Kč
Víno pozdní sběr 1 ks – 110 Kč.
Na kupon lze uplatnit max. 6 lahví.
Vinařství – Vajbar, Pfeffer, Čapka

Platí při nákupu nad
1 500 Kč.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Tento slevový kupon
opravňuje jeho držitele
k uplatnění slevy 10 Kč
na jakýkoli produkt v síti
Trdlokafe.

100 Kč na 1 zakoupený
pár obuvi.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

10 Kč
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

50 % 50 % 40 % 30 %

Ke každé zakoupené hodině
další hodina s 50% slevou

Na loňské kolekce NUGGET
a Meatfly (sleva se nevztahuje
na již zlevněný sortiment)

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí na čištění bytového
textilu – akce se nevztahuje na
čištění koberců, kůží a kožešin,
akce nelze sčítat = klient si
musí vybrat, kterou akci/slevu
chce využít.

Na novou kolekci.
Slevy nelze kombinovat
s jinými slevami a akcemi.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

30 % 25 % 25 % 25 %
Na celý sortiment.

Na koupi ochranného
tvrzeného sklo na mobilní
telefon + odborné lepení.
Sleva se nevztahuje na
objednávky přes e-shop.

zdrawomls
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Na kompletní dioptrické
brýle (obruba + brýlové
čočky). Nelze kombinovat
ani sčítat s dalšími akčními
nabídkami a slevovými
poukazy.

Sleva na celou kolekci
FW2017. Platí pro obuv,
kabelky, doplňky.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

20 % 20 % 20 % 20 %

Platí na sezonní drinky 0,5 l.

Na obuv a kabelky.
Nelze slučovat s jinou
akcí či nabídkou.

Na celý nákup. Slevy nelze
sčítat s jinými slevami, neplatí
pro e-shop.

Kód: GP7ETM

Platí na veškerou nezlevněnou
obuv. Akci nelze kombinovat
s jinými slevovými nabídkami
a akcemi.

Kód: KPF706
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

20 %

Platí na celý sortiment. Nelze
kombinovat s jinými akcemi
a slevami.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

až 20 % až 20 %
Sleva 10 % na 1 kus zboží,
15 % na 2 kusy
a 20 % na 3 a více kusů.
Platí pouze na novou kolekci.
Akce nelze sčítat.

Sleva 10 % na 1 kus zboží,
15 % na 2 kusy
a 20 % na 3 a více kusů.
Platí i na již zlevněné zboží.
Akce nelze sčítat.
Sleva se nevztahuje na rifle.
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

20 %

Na jeden vámi vybraný
produkt (sleva se nevztahuje
na akční a zlevněné zboží
a slevy nelze sčítat).
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017
PANTONE 1807 C

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017
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20 % 20 % 20 % 20 %

Platí na 1 kus
nezlevněného zboží.
Akci nelze kombinovat
s jinými akcemi a slevami.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

nezlevněné

20% / 5%
zlevněné

Platí na nezlevněný sortiment
pouze v OC Šantovka
Olomouc. Slevu není možné
kombinovat s jinými slevami
ani ji použít na nákup
v e-shopu a na nákup
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017
dárkových karet.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Sleva se vztahuje pouze na hodinky
a značkové šperky. Nelze kombinovat s jinou
slevou či akční nabídkou ani s výkupem zlata
protihodnotou. Neplatí na produkty značky Mt.
Blanc, Festina a Swarovski, snubní prsteny,
opravy, zakázkovou výrobu, dárkové šeky
Platí od 16. 10.
a limitovanou kolekci hodinek “Jaromír Jágr – 31. 10. 2017
68”. Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.

20 % 20 % 20 %

Neplatí na již zlevněné zboží,
kolekci Pink a online shop.
Nekombinuje se s jinými slevami a nabídkami. Platí pouze
v prodejně Lindex Olomouc
Šatovka.

Slevy nelze kombinovat.
Neplatí na poukázky. Nelze
použít zákaznickou kartu A3
SPORT.

Platí na všechny druhy káv
z nápojového lístku.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Na značku LOAP.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí na Samsung Galaxy
A3 a A5

Platí od 16. 10. – 22. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

20 % 15 % 15 % 15 %

Neplatí na kočárky a autosedačky.
Slevu nelze uplatnit na již zlevněné
nebo výprodejové zboží, slevy
nelze sčítat.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Kupon není možné sčítat.
Nelze kombinovat s jinými
akcemi či slevami.
Móda TaLeTi.

Platí na jeden výrobek dle
vlastního výběru. Neplatí na
akční a již zlevněné zboží.

Platí při nákupu nad 500 Kč.
Neplatí na akční a již zlevněné
zboží.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

15 % 15 % 15 % 15 %
Platí při nákupu nad 1 000 Kč
na celý nezlevněný sortiment
prodejny. Slevy se nesčítají.

Platí na veškerý nezlevněný
sortiment STORM. Slevy nelze
sčítat a kombinovat s jinými
nabídkami.

Nevztahuje se na modely
označené jako Excelent Price.

Platí na celý sortiment,
kromě již zlevněného
a akčního zboží.

Color: Black, Cmyk 0,0,0,100 or underprint 90,90,90,100

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

15 % 10 % 10 % 10 %

safe zone

Platí na všechny produkty
z řady Pohlreich Selection.
Sleva se nevztahuje na akční
a jinak zvýhodněné zboží
a platí v daném termínu nebo
do vyprodání zásob.

Platí na produkty OBAG.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Neplatí na akční a již zlevněné
zboží.

Slevy se nesčítají, neplatí na
nákup učebnic, dárkových
poukazů a nákup v e-shopu.
Kupon platný po předložení
na pokladně.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 15. 10. – 31. 10. 2017

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

10 % 10 % 10 % 10 %

Na malé domácí spotřebiče
a výrobky péče o tělo.
Sleva neplatí na akční a letákové
zboží. Slevy nelze sčítat.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí na výrobky ETA a VALERA
při nákupu ve značkové
prodejně ETA V OC Šantovka
Olomouc. Slevu nelze uplatnit
na akční, zlevněné výrobky
a kuchyňské roboty řady Gratus.
Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017
Slevy nelze kombinovat.

.Sleva platí při nákupu zboží
v hodnotě 10 000 Kč.
Nevztahuje se na již zlevněné
zboží.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017

Platí na nezlevněnou obuv
a kabelky. Sleva se nevztahuje
na zlevněné a jiné akční zboží
a nákup dárkových karet.
Slevy nelze sčítat. Platí pouze
v Galerii Šantovka.

Platí od 16. 10. – 31. 10. 2017
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Když krása bojuje proti rakovině
Už podruhé se sejdou půvabné ženy a vytáhnou proti zákeřné nemoci své zbraně – štětce, malovátka
a především naději a dobrou náladu. Jak celý projekt Maratonu v líčení vlastně vznikl, nám prozradila
Karla Otavová, koordinátorka Mamma HELP centra Olomouc, a vizážistka Miloslava Koutná.

la Otavová

Jaké na něj máte ohlasy z řad účastníků?
Karla Otavová: Samozřejmě jen ty nejlepší! Už
dnes mohu říci, že máme velkou podporu v olomoucké veřejnosti, která Mamma HELP v Olomouci vnímá velice pozitivně, a na druhý ročník
Make-up maratonu v OC Šantovka se moc těší.
Organizace Mamma HELP působí v Olomouckém kraji sedmým rokem a za dobu její působnosti si získala nemalé množství sympatizantů,

Je něco, co byste chtěly potenciálním účastníkům Maratonu
v líčení vzkázat, pokud ještě váhají?
Mil
os
Karla Otavová: Pokud můžete, věnujte kousek svého
času i ostatním. V současné době onemocní každá
osmá žena rakovinou prsu.
Nikdy nevíte, kdy budete
potřebovat pomoc právě
vy, proto za námi přijďte
v sobotu 21. října do OC Šantovka podpořit ty, které pomoc
v Mamma HELP centrech nalézají.
Miloslava Koutná: Každý příjemný okamžik,
který ženám alespoň na chvíli umožní zapomenout na onemocnění, je odměnou pro
všechny, kteří se na této akci podílejí.

a Koutná
lav

V čem podle vás tkví největší přínos Make-up
maratonu?
Karla Otavová: Na akci Make-up maratonu budou převážně ženy a my se v první řadě snažíme o to, abychom upozornily na fakt, že v České
republice žije více než 80 tisíc žen s tímto onemocněním a každoročně je dalších sedm tisíc
diagnostikováno. Snažíme se ukázat, že nemoc
se dá zvládnout, pokud se odhalí včas. Tím, že se
za svoji nemoc nestydíme a jsme ochotny o ní veřejně mluvit, dodáváme odvahu ostatním ženám.
Miloslava Koutná: Osvěty není nikdy dost. I proto naše akce probíhá v měsíci, který je vyhlášen
jako celosvětový měsíc boje proti rakovině prsu.

kteří nás velmi rádi přijdou podpořit. Pro mne je to důležitá
zpětná vazba. Když děláte
svoji práci dobře a poctivě,
vždycky se vám to musí
vrátit, a nám se to vrací
právě v podpoře našich
projektů.

Ka r

Jak jste k sobě našly cestu? Co vás přimělo ke spolupráci?
Miloslava Koutná: Na firemní dovolené jsem se dozvěděla od své
kolegyně z Mělníka o projektu
Make-up maraton. Ona už pořádá
pátý ročník. Její nápad mě natolik
zaujal, že jsem oslovila paní Otavovou s dotazem, jestli by měla o podobnou akci zájem. A tak proběhl loni
první ročník.
Karla Otavová: S paní Koutnou jsem se
poprvé osobně setkala na jaře minulého roku. Zavolala mi a požádala mě
o schůzku. Jako ženu mě samozřejmě projekt nadchl. Vždyť která
z nás si nerada povídá o líčení,
účesech, módních trendech a dalších holčičích věcech! Také jsem si
hned vzpomněla na dobu, kdy jsem
během své léčby rakoviny prsu zkoušela cokoli, abych vypadala lépe. Na spolupráci jsme se dohodly hned první den našeho setkání. Obě máme zkušenosti s nemocí, já
přímo a paní Miloslava Koutná ze svého okolí,
a obě velice dobře víme, jak důležitá je podpora
žen, které právě prochází léčbou rakoviny prsu.

Budete maminka?
Buďte půvabná maminka!
1

2

1. Těhotenské šaty, MÓDA TaLeTi, 1 190 Kč,
2. Těhotenská halenka, MÓDA TaLeTi, 850 Kč,
3. Těhotenské šaty, MÓDA TaLeTi, 1 950 Kč

3

30 Fashion story

foto: Lucie Robinson

la
NĚHA
Zasněná i vášnivá, nevinná i rafinovaná…
Letošním kolekcím vládne lehkost, jemnost
a hravost, které vás odpoutají od zbytečné
nejistoty a pomohou ukázat světu vaše pravé
já, křehké, a přesto tak silné zároveň.

Svetr, MOHITO, 549 Kč
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Džíny, CROSS

9 Kč

JEANS, 2 79

1. Svetr, Tommy Hilfiger, 2890 Kč, 2. Bunda, Tommy Hilfiger, 5 790 Kč, 3. Bunda, UNITED COLORS OF BENETTON, 2 199 Kč, 4. Košile, UNITED COLORS OF BENETTON,
749 Kč, 5. Kabelka, Lindex, 740 Kč, 6. Mobilní telefon Honor 9 Dual SIM 64 GB stříbrný, EURONICS, info o ceně v prodejně, 7. Parfém, Marionnaud, 2 199 Kč, 8. Pásek,
MOHITO, 199 Kč, 9. Hodinky Zuzori Crystal, STORM, 4 590 Kč, 10. Tričko, Bushman, 799 Kč, 11. Krém na obličej, FAnn parfumerie, 1 099 Kč, 12. Peněženka, SEMPRE
SHOE STORE, info o ceně v prodejně, 13. Boty, SEMPRE SHOE STORE, 2 590 Kč, 14. Obal na telefon, F-mobil, 699 Kč, 15. Hodinky Marc Jacobs, Klenoty Aurum, 7 650 Kč,
16. Boty, ECCO, 3 499 Kč
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Mějte pod čepicí!

15

Dobrá knížka je správným
parťákem do každého zimního (ne)času. Pobaví, potěší
i zahřeje. A navíc být sečtělá
a mít rozhled je prostě sexy.
„Shannarovy elfíny“ pořídíte
za 449 Kč, „Rychleji mluvit
nedokážu“ za 229 Kč.

Boty, Wojas, 3 299 Kč

16

1. Svetřík, C&A, 350 Kč, 2. Šátek, Fantazim collection, 290 Kč, 3. Pletená čepice, C&A, 225 Kč, 4. Pletená čepice, C&A, 225 Kč, 5. Klapky na uši, C&A, 175 Kč,
6. Rukavice, C&A, 750 Kč, 7. Kabelka, LINDEX, 199 Kč, 8. Kabát, Fantazim collection, 3 590 Kč, 9. Šaty, SiNSAY, 349 Kč, 10. Kabelka Crossbody, SEMPRE SHOE STORE,
info o ceně v obchodě, 11. Náušnice, Baťa, 139 Kč, 12. Externí disk, EURONICS, info o ceně v prodejně, 13. Náhrdelník Michael Kors, Klenoty Aurum, 3 810 Kč,
14. Prsten, LINDEX, 149 Kč, 15. Svetr, Bushman, info o ceně v prodejně, 16. Boty, Wojas, info o ceně v prodejně.

Tip na kosmetiku
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1. Paul Mitchell Instant Awapuhi Moisture Mist
250 ml, Kadeřnictví KLIER, info o ceně v prodejně,
2. Paul Mitchell Instant Moisture Shampoo
300 ml, Kadeřnictví KLIER, info o ceně v prodejně,
3. Paul Mitchell Instant Moisture Daily Treatment
250 ml, Kadeřnictví KLIER, info o ceně v prodejně, 4. Sprchový gel Cottage s argonovým
olejem 560 ml, FAnn parfumerie, 189 Kč, 5. Balea
Tajemství krásy, balzám 200 ml, více druhů,
dm drogerie markt, 59,90 Kč, 6. Balea Tajemství
krásy, hydratační vlasové mléko 200 ml, dm
drogerie markt, 59,90 Kč, 7. Balea Tajemství krásy
šampon 250 ml, více druhů, dm drogerie markt,
29,90 Kč, 8. Tělové mléko Cottage se zeleným
čajem, FAnn parfumerie, 189 Kč
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Klapy klap…
… otočí se za vámi každý chlap. Ať už s nadhledem vsadíte na lodičky
s vysokým podpatkem, či se raději budete držet při zemi, zvolte takové,
v nichž se budete zkrátka cítit dobře. Jen tak v nich naděláte nejvíce parády.
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1. Sandály, H&M, 899 Kč, 2. Lodičky s patinou, LE SHOES, 1 899 Kč, 3. Lodičky, Baťa, 1 799 Kč, 4. Lodičky, Baťa, 1 799 Kč,
5. Slipon s kožešinou, SEMPRE SHOE STORE, 2 490 Kč, 6. Slipon, SEMPRE SHOE STORE, 2 090 Kč, 7. Kotníkové boty,
Dr. kubba – zdravá obuv, 1 89 0 Kč, 8. Nízké kozačky, SEMPRE SHOE STORE, 2 790 Kč

8

DIVADLO NA ŠANTOVCE
VÁS BAVÍ UŽ PĚT LET
Zavedená olomoucká divadelní scéna vstoupila letos v září do své páté sezóny.
Divadlo na Šantovce sází na kvalitní program, atraktivní inscenace
a nadstandardní služby. Nezapomenutelné divadelní zážitky Vás čekají
v prostředí nejpohodlnějšího olomouckého hlediště.

KOMEDIE O DIVADLE
Komedie „šitá na míru“ Činohernímu klubu o pohledu
do divadelního zákulisí. Co téměř každá divadelní herečka
hodlá nedarovat téměř každému divadelnímu režisérovi
a téměř všem kolegyním? To vše a mnohem víc se dozvíte
v komedii s Veronikou Žilkovou, Lenkou Skopalovou,
Ivanou Uhlířovou a Sárou Venclovskou.

URNA

8. 11.

PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT!

SEZNAMME SE
10. 11.

Show Jana Budaře aneb jak by to vypadalo, kdyby muži
mluvili pravdu. Koncertní zábavná show spojená s autorskými
písněmi a výstupy známého herce. Můžete se těšit na známé
i utajené projekce, můžete Janu Budařovi položit jakoukoliv
otázku a dokonce si můžete zatančit přímo na jevišti!

DARUJTE KULTURNÍ ZÁŽITEK
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým exkluzivním
divadelním předplatným, které je rozdělené do dvou skupin,
které obsahují sedm žánrově pestrých titulů od silných
příběhů až po komedie. Ke každému zakoupenému
předplatnému získáte navíc zdarma další skvělý zážitek.
Předplatné JARO 2018 bude v prodeji od listopadu.

JARO 2018

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

www.divadlonasantovce.cz
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Pusťte z hlavy
všechny zajeté
zvyky, tradice
i styly. Vytvořte si
vlastní! Bláznivý,
netradiční, originální
i odvážný, který zboří
nudné stereotypy a perfektně vyjádří vaši osobnost.
Nebuďte tím, kdo napodobuje ostatní, staňte se
vy tím vzorem…
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6

foto: Lucie Robinson

Všechny brýle Eiffel Optic:
1. 4 430 Kč,
2. 4 460 Kč,
3. 4 480 Kč,
4. 4 180 Kč,
5. 4 390 Kč,
6. 4 390 Kč
Svetr, Blažek,
2 990 Kč
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V řeči módy
18

Vyšňořit se na speciální příležitost zvládne skoro každý, ale
právě váš styl během
chvil volného času
a odpočinku lidem
okolo vás napovídá,
kým vlastně jste. Nepodceňte proto řeč
vašeho oblečení!

19

1. Triko, H&M, 299 Kč, 2. Parfém, Marionnaud, 2 199 Kč, 3. Mikina, Tommy Hilfiger, 3 790 Kč, 4. Mikina, INTERSPORT, 1 699 Kč, 5. Chytrý telefon SAMSUNG, EURONICS,
info o ceně v prodejně, 6. Bunda, NORDBLANC, 2 199 Kč, 7. Pásek, LARA BAGS, 710 Kč, 8. Hodinky Vaultron, STORM, 5 390 Kč, 9. Kniha Blackout, Knihy Dobrovský,
399 Kč, 10. Opasek LUGGI, LUGGI MEN´S, 990 Kč, 11. Zastřihovač vousů, EURONICS, info o ceně v prodejně, 12. Obal na telefon, F-mobil, 499 Kč, 13. Džíny, RESERVED,
699 Kč, 14. Hodinky, Tommy Hilfiger, 3 875 Kč, 15. Batoh, A3 SPORT, 490 Kč (původně 790 Kč), 16. Pánský parfém Trussardi Riflesso EdT 50 ml , FAnn, 1 769 Kč,
17. KT PARKER URBAN a zápisník, Papírnictví +, 1 399 Kč, 18. Volnočasová obuv, Blažek, 9 990 Kč, 19. Volnočasová obuv, A3 SPORT, 990 Kč (původně 1 490 Kč)
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Bunda, BUSHMAN

, 3 999 Kč
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„Rozdíl mezi
MÓDOU &

STYLEM?
KVALITA.“
- Giorgio Armani
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1. Košile, TIMEOUT, 999 Kč, 2. Čepice zimní, Blažek, 990 Kč, 3. Čepice zimní, Blažek, 990 Kč, 4. Tričko, C&A, 198 Kč, 5. Pánské Hodinky Emporio Armani,
Klenoty Aurum, 10 150 Kč, 6. Svetr, C&A, 550 Kč, 7. Pásek, Blažek, 2 990 Kč, 8. Pánské Hodinky Emporio Armani, Klenoty Aurum, 10 700 Kč, 9. Peněženka, RETRO
JEANS, 699 Kč, 10. Šála, GANT, 2 990 Kč, 11. Pánský sprchový gel 3 v 1 Cottage s chilli, FAnn parfumerie, 129 Kč, 12. Volnočasové boty, Wojas, info o ceně v prodejně,
13. Batoh, CROPP, 499 Kč, 14. Džíny, H&M, 899 Kč, 15. Volnočasové boty, Wojas, info o ceně v prodejně, 16. Přenosný reproduktor, EURONICS, 3 990 Kč
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Zašněrujte se
S tkaničkami letos v zimě prostě vedle nešlápnete. Zavazovací boty jemně
obejmou vaše chodidla a dodají vašemu kroku jistotu, eleganci i šmrnc.
Navíc jsou univerzálními parťáky – jejich společnost si užijete na obchodním
jednání i na schůzce s přáteli.
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1. Polobotky, Baťa, 2 199 Kč, 2. Polobotky, ECCO, 3 499 Kč, 3. Tenisky, ECCO, 2 899 Kč, 4. Tenisky, ECCO, 2 999 Kč, 5. Celokožené společenské
polobotky, LE SHOES, 2 100 Kč, 6. Polobotky, H&M, 1 299 Kč, 7. Polobotky, Dr. kubba – zdravá obuv, 1 99 0 Kč, 8. Polobotky, SEMPRE SHOE STORE 3 690 Kč

40 Family

Kdo si hraje

NEZLOBÍ

Nic na světě nenahradí radost v dětských očích, když se po návštěvě
od Ježíška nedočkavě vrhnou na všechna ta zabalená tajemství. A se
správnými dárky se každý zimní den promění v jedno velké dobrodružství.
foto: David Bruner
stylistka: Martina Kaufmannová
make-up: Katarina Stevková
modelové: Jakub a Madlenka

Ona: Tričko,
5.10.15., 369 Kč,
Legíny, LINDEX,
249 Kč, Sukně,
5.10.15., 619 Kč,
Kolečkové brusle,
INTERSPORT,
1 399 Kč
On: Košile, H&M,
399 Kč, Džíny,
H&M, 299 Kč,
Boty, INTERSPORT, 1 099 Kč,
Batůžek, INTERSPORT, 359 Kč,
Koloběžka, INTERSPORT, 999 Kč

Family 41

Ona: Šaty, 5.10.15., 679 Kč
On: Svetr, 5.10.15., 469 Kč, Kalhoty, 5.10.15., 299 Kč
Na posteli (zleva doprava): Kšiltovka, INTERSPORT, 419 Kč, Batůžek, INTERSPORT,
359 Kč, Legíny jednorožec, LINDEX 449 Kč, Vak s jednorožcem, RESERVED,
199 Kč, Sluchátka SiNSAY, 99 Kč, Bačkory blikací, SiNSAY, 449 Kč

42 Family

Ona: Bunda, UNITED COLORS OF
BENETTON, 1 249 Kč, Mikina, UNITED COLORS OF BENETTON, 599 Kč,
Kalhoty, UNITED COLORS OF BENETTON, 399 Kč, Boty, Baťa, 999 Kč
On: Bunda, UNITED COLORS OF
BENETTON, 1 249 Kč, Džíny, UNITED
COLORS OF BENETTON, 649 Kč,
Boty, DEICHMANN, 699 Kč

Family 43
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VZHŮRU
NA VĚŽ!
V kouzelném světě hraček
Pompo na všechny zvídavé
a hravé děti čeká nový koutek
plný dobrodružství a zábavy.
Naprosto největším lákadlem
v něm je tajuplná věž. Po vystoupání na její vrchol čeká na
každého malého dobrodruha
odměna – jízda až dolů po nekonečné točivé skluzavce. Ale
pozor! Kdo na ni jednou vstoupí,
už nikdy smutný nevystoupí…

Hraví kamarádi do (ne)pohody
Parťáků na hraní není nikdy dost! Roztomilých společníků na zimní večery je řada. Když
se u vás doma zabydlí jedna z veselých a upovídaných příšerek Cheeki Mees, na nudu už
nezbude místo. Letní víla Lily se se svým květinovým domečkem zasadí o to, aby i v zimě
u vás vykvetl kousek léta.

Cheeki Mees: Neúnavní žvatlalové
Vyberte si z kolektivní řady roztomilých Cheeki
Mees svého žvatlavého kamaráda rošťáka Huga,
fešandu Patty, drsňáka Rendyho, rebelku Becky,
bručouna Dannyho nebo showmana Bobbyho.
Každý z nich je originální, každý z nich žvatlá
spoustu roztomilých věcí. Pokud se nudí, rychle
usnou, když je pošimráte po vlasech, opět se probudí. Pokud jim spojíte navzájem vlasy, začnou si
spolu povídat. Nasbírejte celou řadu Cheeki Mees
žvatlalů a vyzkoušejte každého z nich!
Cheeki Mees
Žvatlalové,
Bambule,
249 Kč/ks

My Fairy Garden: Rozkvetlý
a voňavý domeček
Hrajte si a buďte kreativní! Vytvořte pohádkový květináč, kde víly mohou spinkat. Lily je
letní víla. Miluje květiny, přírodu a slunečná
rána. Květinový domeček je proto ideálním
domovem pro ni i její kamarádky. Pomozte jí
zasadit květinky na střeše domečku a udělejte
její domov ještě krásnější. Její domeček můžete ozdobit ručně vyrobeným nábytkem podle
svých představ.

My Fairy Garden, Bambule, 899 Kč

44 Dárky

Ježíškova tajemství
Skrýše pro dárečky zejí prázdnotou, nápady se toulají někde v dáli a čas do
Štědrého večera se krátí… Nezoufejte! Přinášíme vám inspirace na originální dárky
na poslední chvíli, s nimiž zároveň darujete radost i potěšení.
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CASCARA

19

Cascara je originální nápoj ze slupek kávových třešní. Ty se suší na
slunci poté, co se z nich odstraní
kávové zrnko. Nápoj má příjemně nasládlou vůni pro sušených
švestkách. V chuti dominuje sladkost
lučního medu, která zvolna přechází
do pomerančových tónů a závěrečné
švestkové dochuti. Zakoupit můžete
v prodejně Oxalis, 150 g za 289 Kč.

20

1. Cestovní hrnek Bradavice, Albi, 299 Kč, 2. Piknikový koš s výbavou, INDECOR, 2 990 Kč, 3. Diář Moleskine, Papírnictví +, 525 Kč, 4. Tyčový a ruční vysavač 2 v 1, ETA,
info o ceně v prodejně, 5. Manžetové knoflíčky Emporio Armani, Klenoty Aurum, 4 300 Kč, 6. Kabelka, LARA BAGS, 740 Kč, 7. Kuchařka, Potten & Pannen cook shop,
399 Kč, 8. Hra Cortex, Albi, 399 Kč, 9. Diář Moleskine, Papírnictví +, 519 Kč, 10. Womanizer 2GO – stimulátor pro ženy, Erotic City, info o ceně v prodejně, 11. Vína (2 ks),
DARKA, 373Kč, 12. Batoh, NUGGET STORE, 1 290 Kč, 13. Sportovní obuv, NORDBLANC, 1 195 Kč, 14. Masážní svíčka, Erotic City, 595 Kč, 15. Obal na telefon, F-mobil,
499 Kč, 16. Pelíšek pro pejsky, PURTEX, info o ceně v prodejně, 17. KT Moleskine, Papírnictví +, 365 Kč, 18. Naučná hra, Albi, 1 499 Kč, 19. Postel, PURTEX, info o ceně
v prodejně, 20. Taštička, Albi, 249 Kč

Sport 45

Dejte se do pohybu
Zima, že byste ani svého čtyřnohého kamaráda nevyhnali? Nenechte se odradit! Ať
už vyrazíte ven nebo do tělocvičny, vyzbrojte se stylovými vychytávkami, s nimiž vám
pod kůži vleze maximálně tak adrenalin a dobrá nálada.
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NEEXISTUJE

ŠPATNÉ POČASÍ,

EXISTUJE
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JEN ŠPATNÉ OBLEČENÍ.
14
13

1. Pánská bunda, ALPINE PRO, 2 199 Kč, 2. Dámská bunda, ALPINE PRO, 3 299 Kč, 3. Krosna, LOAP, 1 439 Kč, 4. Spacák, INSTERSPORT, 1 199 Kč, 5. AMINOSTAR
PURE CFM WHEY PROTEIN ISOLATE 90% (1000 g), VITALAND, 999 Kč, 6. Batůžek, RETRO JEANS, 1 399 Kč, 7. Židlička, INSTERSPORT, 359 Kč, 8. Trekové boty, LOAP,
4 490 Kč, 9. Batoh, NUGGET STORE, 1 390 Kč, 10. Míč, INTERSPORT, od 899 Kč, 11. AMINOSTAR BCAA EXTREME PURE (220 cps), VITALAND, 529 Kč, 12. HIGH
PROTEIN CHIPS, NUTREND store, 59 Kč, 13. Pánská volnočasová obuv, A3 SPORT, 850 Kč (dříve 1 290 Kč), 14. Pánské boty na běhání, A3 SPORT, 1 290 Kč (dříve
2 140 Kč)

46 ???

Staň se MÓDNÍ BLOGERKOU!
Přihlaš se na blogerka@galeriesantovka.cz

Miluješ módu a nové trendy? Ukaž to světu!
Galerie Šantovka nyní přináší příležitost pro všechny nadšené blogerky.
Vyber si z obchodů v našem centru ty nejlepší kousky, slaď je do
originálního podzimního outfitu, vyfoť se v něm a pošli své snímky na
e-mail blogerka@galeriesantovka.cz. Pokud pošleš nejlepší fotku,
staneš se exkluzivní módní blogerkou Šantovky se všemi výhodami! Tak
neváhej a vyraž na lov do světa módy!
SANTOVKA.CZ

/GALERIESANTOVKA

#SANTOVKA

48 Food service

Potěšení pro chuťové pohárky
Snažíte se uniknout, schováváte se, ale přesto jí neutečete… Už vás zase honí mlsná spolu s chutí na
něco hříšně dobrého. Nemusíte se jim už bránit, ani nemusíte trávit drahocenný čas v kuchyni. Přijďte
k nám na sladkou chvilku u kávy, rychlé občerstvení nebo zdravý oběd. Hladový neodejde nikdo.

Fruitisimo

Trdlokafe

S Frutisimem si každý den vychutnáte úplně jinak. Jednou jako filmová
hvězda s drinkem Pretty Woman, jindy jako neodolatelný lovec žen s drinkem Sexuality.

Trdelník podle originálního receptu se spolu s výtečnou chutí kávy Pellini
stane vaším nenahraditelným každodenním zpestřením.

Zdrawomls
Aneb i mlsání může být zdravé! Najdete zde nejen kvalitní kávu a něco dobrého na zub, ale také
možnost chutné a vyvážené snídaně, svačinky,
oběda nebo třeba večeře.

Zdravé sušení

Rádi jíte zdRAWě? Vital Air Sušička se stane vaším dobrým pomocníkem. Je vhodná nejen pro
domácí sušení ovoce, zeleniny, hub, masa, ryb
(domácí „jerky“) a bylinek, ale i pro přípravu RAW
stravy. Prodává Značková prodejna ETA, info
o ceně v prodejně.

Ocean 48
Máte rádi ryby na všechny způsoby? Tady si přijdete na své a z řad lososů, tuňáků a dalších chutných mořských obyvatel ulovíte nový gurmánský
zážitek.

Café Seneca
Najít perfektní kávu s ideálním chuťovým profilem, aby si na své přišel ten nejnáročnější zákazník, není snadné. Ale Café Seneca se to daří bez
zrnka pochybností.

KFC
Křupavé a lahodné kuře vás nikdy nenechá ve štychu. Každé úterý až do
vyprodání zásob na vás čeká v KFC dvanáct kousků kuřete za 149 Kč.

Fashion story 49

50 Zábava

Křížovka, která MÁ STYL
Hýčkejte sebe i svůj domov designovými produkty z obchodu Maxidesign, které
promění váš interiér ve stylový a originální prostor. A poradíte-li si s naší křížovkou,
můžete vyhrát jednu ze tří vychytávek do vaší koupele. Jakou? To vám prozradí tajenka.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Vyluštěnou tajenku zašlete do 31. 10.
2017 na e-mailovou adresu: data@maxidesign.cz. Ze všech došlých správných
odpovědí vybereme tři výherce, kteří
obdrží naši výhru. Více informací o našem
obchodu a nabízených produktech naleznete na stránkách www.maxidesign.cz.

15%

SLEVA NA
KATALYTICKÉ
LAMPY
platnost akce: 15.–31.10.2017
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Dormeo Home
H&M Home
InDECOR
Maxidesign
Pepco
Potten & Pannen
cook shop
-1 28 Purtex
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Obuv a kožené zboží
E8
D7
F10
E6
E10
G8
D10
D6
G8
E9

Drogerie a parfumerie
0
0
0
0
-1
0

108
92
80
104
11
102

dm drogerie markt
FAnn parfumerie
Manufaktura
Marionnaud
TETA DROGERIE
Yves Rocher

E8
F8
F7
D9
D11
D8
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152
2
173
157
154
163
153
195

BubbleMania
Burger King
Cafe Factory
Café Seneca
Červené jablko
Dési
Fruitisimo
KFC
Lobster Atmosphere
Family
2 196 Lobster
Restaurant
1 156 Mango
0 52 McDonald's/McCafé

C6
F4
F11
D5
G4
G4
F5
G4
D3
B4
G4
E9

1 155 MEX-DAN restaurant

G4

-1 38
0 48
0 53

Mr.Donuts
Opera caffe
Restaurace SUBWAY

C11
F8
E9

-1

UGO FRESH BAR

D11

38

1 203 Vegg-go
1 158 ZdRAWomls

G5
G5

Hračky, knihy a dárky
0 110 Albi
1 122 Bambule
-1 17 DARKA
-1 18 KNIHY DOBROVSKÝ
-1 19 POMPO

E8
F5
D11
D11
C12

Klenoty, hodinky a doplňky
0 91 Klenoty Aurum
0 105 Pandora
0 64 PARADOX
0 101 Présence
1 180 STORM
-1 13 TOP TIME

F8
D9
C8
D8
D6
D11

Móda a módní doplňky
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0

127
120
186
123
167
61
131
116
63
140
169
76,75

171
145
69

1
1
1
0
1
1
0

189
161
136
60
130
177
89

0

93

0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0

70
132
175
183
190
94
126
74
187
179
84
117
103
184
181
57

5.10.15
Blažek
BRUNO FASHION
BUGATTI
Bushman
C&A
C&A
Calzedonia
CLAIRE'S
CROPP
Cross Jeans
Desigual
DRAPS
Fantazim collection
FASHION OUTLET
STORE
GANT
GAS a MET, DIESEL, GUESS

GATE
H&M
H&M
House
Intimissimi
INTIMMO
spodní prádlo
KARA
LINDEX
Liu- Jo
LUGGI
Luisa Cerano
Marionet
Móda TaLeTi
MOHITO
NAPAPIJRI
NAUTICA
New Yorker
Nugget
ORSAY
Otto Berg
Primigi
Promod

1 174 REPLAY
& ARMANI JEANS
135 RESERVED
143 Retro Jeans
185 RV FASHION STYLE
128 SiNSAY
6 TAKKO FASHION
78 Tally Weijl
100 TERRANOVA
65 TIMEOUT
165 Tommy Hilfiger
79 Triumph
134 UNITED COLORS
OF BENETTON

1
1
1
1
-1
0
0
0
1
0
1

Fashion story 51

souřadnice

jméno nájemce

číslo jednotky

poschodí

Domácnost a doplňky

E6
G5
E5
F5
E5
C9
C6
G8
C9
D4
E5
E7
D5
E4
C7
F5
G5
C5
C9
C6
D5
G8
E8
D7
C6
D5
E5
F5
E8
E6
E7
F5
D6
G7
H5
D8
E5
D6
D9
D5
C5
E4
E5
D6
E11
F7
D8
C8
F5
F7
C5

5820 331
83218Baťa
G7
588
-1 881
26250CCC
D10
159904DaMa - kožené zboží
6061 048
D5
(stánek)
733 712 508
-1 8727 113DEICHMANN
E11
730
Dr.
kubba
96209
E8
5880 881
zdravá obuv
95331ECCO
E8
5810 110
176176Geox
D5
2461 058
-1 000
32001John Garfield
E10
585
98551LARA BAGS
D8
5850 413
1 121 LE shoes
G5
0 71 Office Shoes
D7
1 164 Pietro di Martini
F5
0 968
62797RENO
C9
585
0 881
77400Tamaris
E7
588
1 310
178669SEMPRE SHOE STORE D5
601
0 673
73340Wojas
D7
733
734 176 443
Potraviny,
607
053 559delikatesy a speciality

739 248 900
585 436 455

-1 055
22914Albert Hypermarket
577
109707Káva a čaj Oxalis
5770 055
-1 4 Mitrovsky Angus
797 972 222
-1 9 Vinotéka Svět Vína
-1 499
778
5358 288
979Ocean48
777
-1 055
577
29708Pekárna CERTAS

C11
E8
F11
D11
D11
E10

724 636 697

3 Sýrárna Boutique
Gurmán
0 56 Tchibo
777
834
-1 047
202 Veselá veverka
607 085 484

F11

-1

777
721 558
Služby
602 711 768
Služby
778
0 759
55056Air Bank
776
-10 290
15
55224CK
Air Fischer
Bank
724
-1 611
12
15078CK Victoria
Fischer
730
-1 892
12288Čedok
CK Victoria
-1
16
-1
16286Česká
Čedok pošta
Outvia.cz
730
0 892
68
0 711
111
68768Česká spořitelna
pošta
602
-10 288
23418Čistírna
oděvů 5àSec
111
Česká spořitelna
602
0 106
bank
-1
23 Equa
Čistírna
oděvů 5àSec
724
0 058
41888ERA
Poštovní spořitelna
106
Equaa bank
-1 25
41058EXIM
ERA a tours
Poštovní spořitelna
7250 663
-1 24
25394FIRO-tour
EXIM tours
777 405
0 54
-1
24 FOTOLAB
FIRO-tour
776
-1
204
bank
0 707
54510ING
FOTOLAB
0 985
113776GE
Kadeřnictví
KLIER
112
Money Bank
725
0 181
47787Komerční Banka
734
0 51
86 mBank (stánek)
0 112 MONETA Money Bank
-1 40
40 Ruční mytí
-1
731 422 192aut Šantovka
UNNIUNNI
a JARO pojištění
0 082
90027Směnárna
Směnárna
607
0 679
115079Telefónica O2
777
0 058
42894T-Mobile
607
0 000
50590UniCredit Bank
585
0 114 Vodafone

E9
D11

E9
D11
E9
D11
D14
D14
D11
D14
C8
E8
C8
C11
E8
D9
C10
H8
D9
D11
H8
C11
D14
E9
C14
D11
E9
F8
F8
G8
G7
F8
G13
G13

602 711 615
585 751 311
720 994 710
588 881 404
603 717 694
585 205 545
702 278 979
730 581 416
725 849 502
777 109 031
585 436 087
601 345 559
583 034 531
588 881 401

775 018 739
604 127 244
563 034 101
732 333 330
588 000 098
725 663 045
585 157 311
739 118 711
585 413 551
773 233 222
725 344 742
731 427 058
585 224 275
585 436 540
954 370 242
956 758 510
602 165 059
222 010 613
737 201 997
581 580 380
581 580 075
731 142 345
724 464 468
588 881 403
955 564 565
733 142 014
585 731 611
581 580 380

F8
F8
H8
G9
F8

728 296 665
585 155 421
800 737 373
955 963 981
775 498 925

E6
G2
E11
D7

728 252 747
607 082 027
601 309 195
737 221 322

C11

734 218 694

D11
G8
F5
E10
F10
G9
G9

601 312 046

Specializované prodejny
725 208 227
1 523
124511Art studio - galerie
778
2 436
191120Bambule – kočárky
585
-1 1145 954Bontonland
587
0 411
72134Erotic City
778
585
-1 436
21105Florcentrum
Foltýnová
-1 14 GECO Tabák-Tisk
0 45 Hráč
1
162
JRC
220 873 100 GAMECENTRUM
-1 171
30115Papírnictví +
722
-1 979
35249Pet Center
725
1 436
119297Šantovka living
585
0 49 Tabák Šantovka
Sport
volný čas
601
311a146
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
0
1
1

139
146
138
166
168
147
1
149
142
148
150
99
151
170

5D cinema Maxim
D4
A3 SPORT
E4
Adidas
C4
Alpine pro
E5
Columbia
E5
Hannah
E4
INTERSPORT
G10
LOAP
F4
Molo sport & lifestyle D4
NORDBLANC
F4
NUTREND store
F4
RELAX
D8
TEMPISH sport
F4
Vitaland
D5

910 057 678
730 893 607
583 033 361
774 716 463

736 660 011
588 881 402
734 354 189
581 580 341
774 113 986
737 287 117
724 447 750
777 334 503
607 005 836
702 048 952
739 220 670
778 412 694
608 416 078
583 034 111

731
622 271
Zábava
607 082 027

2 192 Bambule
dětský koutek

F2

2 197 Bowland bowling
center
2 199 Divadlo na Šantovce
2 193, 194 KAJOT INTACTO
2 198 PREMIERE CINEMAS

B3

730 892 285

D2
E3
D2

605 460 697
773 003 019
702 036 075
723 755 320

F80
E1
D9
F10
D10
D4
C11

775 872 590
585 436 282
725 259 651
773 501 902
585 436 266
773 501 902
723 755 320

778
40 7466
Zdraví
a krása
0 87 CURAPROX
-1 31 Eiffel Optic
0 107 Grand Optical
-1 34 HEYDEY NAILS
0 59 Lékárna Dr. Max
1 141 NEWSTAR Nails
-1 20 Profimed
778 407 464

605 066 317
773 592 104
778 407 467
542 216 321
583 031 931
725 780 606
725 852 177
728 590 723
774 759 769
777 749 280

