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doufáme, že vám léto přineslo co nejvíce 
radosti, odpočinku a osvěžení a že může-
te spolu se svými dětmi směle vykročit do 
nového školního roku. Jistě už jste udělali 
malou domácí inventuru všeho, co budou 
vaši malí školáci i velcí studenti potřebovat. 
Určitě toho není málo, ale nebojte, nejste 
na to sami! v prodejnách v Centro zlín 
zvládnete nakoupit vše pohodlně a bez 
stresu pod jednou střechou a za atraktiv-
ní ceny. v příjemném prostředí moderní-
ho obchodního centra můžete navíc mezi 
výběrem aktovek, psacích potřeb, nového 
oblečení, obuvi a sportovní výbavy doplnit 
potřebnou energii v některé z restaurací či 
kaváren.

vážení zákazníci centro Zlín,

www.facebook.com/centrozlin
titulní foto: hnĚdÉ saKO 6 990 KČ Kara, náUŠniCE 89 KČ 
new Yorker, svETŘíK 599 KČ lindEX
Modelka: lucia Krajíčková

vaše centro Zlín

BanQUet roZšířil naBídkU 
KUChYňsKýCh POTŘEb
v létě jsme pro vás v Centro zlín otevřeli novou prodejnu, která 
potěší každého, kdo miluje jídlo. ať už ho rádi připravujete, nebo 
nadšeně konzumujete, díky produktům značky banQUET si můžete 
usnadnit a zpestřit obojí.

v sortimentu banQUET najdete kvalitní kuchyňské výrobky 
v klasickém i moderním designu, které používají miliony 
spokojených zákazníků v Evropě 
i mimo ni. Přijďte si vybrat šikovné 
pomocníky pro přípravu jídel a nápojů, 
stolování, skladování surovin 
i hotových jídel za příjemné ceny. 

a nezapomeňte se přihlásit do 
věrnostního programu, který svým 
členům garantuje trvale platné slevy.

nezapomeňte během 
nákupů pro svá dítka 
udělat radost i sobě, ať 
už krásným kouskem 
do šatníku, botníku 
nebo dobrou knihou. 
K zajímavým značkám 
přibyl v Centro zlín 
nově také banQUET 
- prodejna domácích potřeb, která zpestří 
vaši domácnost praktickými pomocníky pro 
přípravu jídel a nápojů, stolování i sklado-
vání potravin.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme 
krásné babí léto!

Pantone Cool Gray 9C

darUJTE 
Zážitek!
Chcete potěšit své blízké? 
darujte vstup do sPa, labužnické menu 
nebo pobyt  v luhačovickém Wellness & 
spa hotelu augustiniánský dům ****s.
zážitek je dar,  který přetrvá!
www.augustian.cz 



srnČí terina
ingredience: 
»  1 kg srnčího masa (pokud nemáte rádi zvěřinu, 

můžete použít jehněčí)
»  1 hrst máty nasekané najemno
»  1 balíček sýru feta (přibližně 200 g)
»  1 balíček želatiny
»  zeleninový základ: mrkev, cibule, celer, petržel, 

bobkový list, sůl a pepř

Postup přípravy:
maso upečte vcelku na zeleninovém základu 
a nechejte vychladnout. sýr a upečené maso 
nakrájejte na kousky, promíchejte s mátou a směsí 
naplňte šunkovar. zredukovaný výpek z masa 
přiveďte k varu, přidejte želatinu a míchejte, dokud 
se úplně nerozpustí. Poté výpekem zalijte masovou 
směs a šunkovar uzavřete.

Šunkovar postavte do hrnce a hrnec naplňte 
vodou cca 1 cm pod úroveň držáku teploměru. 
vodu ohřejte na 80 °C a při této teplotě směs 
povařte.
1 hodinu. Teplota vody během přípravy nesmí 
přesáhnout 85 °C a poklesnout pod 75 °C. 
Optimální teplotu 
vody během dušení 
zobrazuje růžová výseč 
na stupnici teploměru. 
Po dokončení dušení 
nechte celý šunkovar 
vychladnout na 
pokojovou teplotu 
a poté jej nechte 
dokonale vychladit 
v lednici.

šunkovar
599 KČ

Tescoma
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nůž Santoku 17 cm
499 KČ
Tescoma

tlakový 
hrnec 6.0 l

3 999 KČ
Tescoma

automatický kÁvovar 
7 499 KČ
DATART

připravíte espresso, 
cappuccino • příkon 1 450 W 
• tlak 15 barů 

zdravÁ dóza 
na Sendvič
dino 94 KČ
Tescoma

Sušička ovoce eta  
5 499 KČ
DATART

zdravÁ dóza 
na ovoce
dino 94 KČ
Tescoma



XVI. ročník Miss & Mr. Look Bella 2019 
www.LOOK-BELLA.cz   I   www.PRESTIGEMODELS.cz 
foto: Arthur Koff
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zavařovací Sklenice 
S klipem 800 ml 129 KČ
Tescoma

zavařovací Sklenice 
S klipem 200 ml 99 KČ

Tescoma

Jahoda - aloe - cold 
Brew white tea 330 ml 
49 KČ
Oxalis

Belgické pralinky - cold Brew 
coffee 250 ml 59 KČ
Oxalis

pÁnev
Info o ceně 
v prodejně
BAnqueT

pÁnev na paellu
Info o ceně v prodejně

BAnqueT

ener Bio špaldovÁ Srdíčka 
Info o ceně v prodejně
ROSSMAnn



Pohodlí 
dO ChladnýCh dní
ať už se nám to líbí nebo ne, babí léto se brzy přehoupne 
v podzim. Toto romantické období si užijete pohodlně a v teple 
třeba v širokých kalhotách z vlny, kašmíru či tvídu. aktuálně 
se nosí nohavice „až k podlaze“ nebo v oblíbené 7/8 délce. Ta 
ovšem dokáže být velmi zrádná, menší dámy by proto měly 
tento střih doplnit vysokými podpatky a svetříkem zakasaným 
do kalhot, aby jejich model působil právě tak žensky, jak má.
✶ tip StyliStky: Hollywood style
sluneční brýle už dávno nepatří jen k létu. nosí se celý rok a při 
volbě vhodného tvaru dokáží nápaditě doplnit jakýkoli outfit.
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JeanSovÁ Bunda 899 KČ
Camaieu

Svetr 499 KČ
new Yorker

kalhoty 699 KČ
reserved

Boty 1 599 KČ
baťa

nÁušnice 269 KČ
Camaieu

kaBelka 799 KČ
levis, lee, Wrangler

penĚženka 
laSocki 

899 KČ
CCC

dÁmSké Sluneční 
Brýle ray-Ban

 4 990 KČ
GrandOptical 

kaBelka  
398 KČ
C&A

dÁmSké Boty 
899 KČ

CCC

kalhoty 
699 KČ
Orsay

šÁla 329 KČ
Camaieu

StříBrný 
přívĚSek 
Se zirkony 
a Sklem
849 KČ
aParT

StříBrné 
nÁušnice 
Se zirkony 
a Sklem
1 279 KČ
aParT

šÁtek 249 KČ
LInDeX

nÁušnice 99 KČ
Mohito

Svetr 499 KČ
mohito

Svetr 799 KČ
lindEX



Červenejte se
Formální oblečení neznamená nudné. 

na obchodní schůzku či do kanceláře už 
dávno nepatří jen tmavé kostýmky a bílé 
blůzky. Podtrhněte svou osobitost třeba 

jasně červenou halenkou, kabelkou nebo 
jiným doplňkem. a chcete zajít ještě dál? 

nahraďte fádní šedivé sako elegantní koženou 
bundičkou a doplňte ji pohodlnými kalhotami 
cigaretového střihu. ručíme vám za to, že se 

budete cítit mnohem volnější.
✶ tip StyliStky: Líčení na prvním místě

nepodceňujte svou vizáž. dokonalé nalíčení 
vám dodá potřebnou sebejistotu.  nejkrásnější 

přece jste, když se líbíte sama sobě!
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Bunda 5 990 KČ
Kara

triko 599 KČ
lindEX

kalhoty 899 KČ
mohito

Boty 1 199 KČ
baťa

nÁušnice 138 KČ
GaTE

nÁramek  399 KČ
Camaieu

Sako 
1 299 KČ

Orsay

Batoh 590 KČ
Bag Style

šaty zdoBené 
flitry  2 690 KČ
Veltex JG

hodinky 
caSio  

2 190 KČ
quICKTIMe

kaBelka 
799 KČ
reserved

kalhoty 
599 KČ
mohito

tričko 
299 KČ
reserved

nÁušnice 
169 KČ
Orsay

dÁmSkÁ oBuv 
899 KČ
dEiChmann

SpolečenSké 
šaty 
S kraJkou  
1 890 KČ
bára styl

zlodĚJSký  tanec 
mary e. pearSonovÁ 
299 KČ
Knihy dObrOvsKý beta



devadesátky 
lETí
retro styl návrháře evidentně baví. letos na 
podzim nás svými modely lákají na módní 
výlet do devadesátých let. blůzka s výšivkami 
by tak neměla váš šatník minout, je totiž 
nezbytným doplňkem džínů, riflí, nebo – když 
už frčí retro – texasek. nosit se budou zvony, 
které lichotí snad každé postavě, ale také 
široké kalhoty zvané „culottes“, které mají 
nohavice střižené pod koleny. Ty ovšem sluší 
spíše štíhlým ženám.
✶ tip StyliStky: Střapatý podzim
do módy se vrací delší mikádo, jemuž 
dodají šmrnc dlouhé náušnice se střapci. 
Jsou mimořádně trendy, proto je nabízí 
v mnoha podobách každá prodejna  
s módou. Přijďte si vybrat…
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kardigan 699 KČ
reserved

halenka 699 KČ
Orsay

JeanS 550 KČ
C&a

teniSky converSe  
1 799 KČ

shOE4YOU

kaBelka 1 199 KČ
Kara

nÁušnice 249 KČ
baťa
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dÁmSké Sluneční 
Brýle prada 

8 990 KČ
GrandOptical

šaty 1 890 KČ
bára styl

 
kalhoty 

749 KČ
CROPP

triko 399 KČ
Camaieu

tričko 
129 KČ
sinsaY

Bunda  
1 299 KČ
reserved

kaBelka 
550 KČ
C&A



POdzimní hra  
v kostky 

Kostky a kostičky jsou letos na podzim velmi 
aktuální, a to obzvláště v trendy barvách, jimž 

dominuje hnědá, růžová, žlutá a velbloudí. 
výrazné vzory vyniknou zejména na šatech, 
kterých se nemusíte vzdát ani v chladnějším 

počasí. stačí přidat dlouhý rukáv, zvolit hřejivý 
materiál nebo střih s delší sukní a šaty doplnit 

krátkou bundičkou ve správném barevném 
odstínu.

✶ tip StyliStky: Podlehněte ženskosti
ačkoli nejsou boty na vysokém podpatku tou 

nejpohodlnější volbou pro běžné denní nošení, 
dámské lodičky k šatům jednoznačně náleží.
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Bunda 899 KČ
house

šaty 899 KČ
mohito

Boty 1 199 KČ
reserved

nÁušnice 149 KČ
Orsay

Svetr 249 KČ
sinsaY

pÁSek 690 KČ
Levis, Lee, Wrangler

taška 448 KČ
GATe

SuknĚ 549 KČ
New Yorker

Boty 
Info o ceně  
v prodejně
CROPP

Svetřík 
448 KČ
GaTE

Bunda 1 399 KČ
lindEX

Sako 1 690 KČ
veltex JG

Svetr 
1 598 KČ
C&A

nÁušnice 99 KČ
Mohito
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všechno, co se leskne, vás nádherně 
rozzáří, navíc je třpyt letos rozhodně 
v kurzu. Ozdobte se proto výraznými 

šperky, hodinkami, metalickými doplňky 
či jiskrnou vůní a chyťte si pro sebe 

každý sluneční paprsek babího léta.

oslnivá
Krása

nuance Beauty oil
multifunkční 100% přírodní  
oleJ pro dokonalou péči  
o oBličeJ, tĚlo i vlaSy
Info o ceně v prodejně
Dr.Max

Spodní prÁdlo 
398 KČ
C&A

Spodní prÁdlo 
150 KČ
C&A

zlatý nÁhrdelník 
S kroužky
8 139 KČ
APART

zlatý 
prSten Se 
zirkonem
3 779 KČ
APART

dÁmSké 
hodinky tommy 
hilfiger 
5 670 KČ
Klenoty Aurum

Sérum 
Balea

Info o ceně 
v prodejně

dm

iSana 
hydratační 
maSka
Info o ceně  
v prodejně
ROSSMAnn

alterra  
zuBní paSta – mÁta 
Info o ceně  
v prodejně
ROSSMAnn

Marionnaud

koSmetické 
zrcÁtko 

Beurer BS 69
Info o ceně 
v prodejně

ELECTRO WORLD

StříBrné nÁušnice 
Se zirkony 1 559 KČ

nÁhrdelník  
9 999 KČ

Klenoty Aurum

StříBrný přívĚSek 
Se zirkony 1 029 KČ
APART

zleva:
cílenÁ péče proti nedoStatkům  
pleti 249 KČ
antioxidační oBnovuJící Sérum  
539 KČ
péče proti droBným nedoStatkům 
pleti 399 KČ 
hlouBkovĚ čiSticí gel proti černým 
tečkÁm 3 v 1, 199 KČ 
čiSticí maSka S aktivním uhlím 269 KČ
Yves Rocher

parfémovÁ 
voda pro 
muže acQua 
de gio By 
giorgio 
armani 50ml
1 959 KČ
Marionnaud

rozJaSŇovač 
Supreme 

froSt
Jeffree Star

899 KČ
Marionnaud

Balíček S vlaSovou koSmetikou 
Schwarzkopf
499 KČ
KLIeR



Při nákupu tří 
libovolných 
kosmetických 
přípravků
značky Uriage 
z řady Age 
Protect 
zaplatíte za 
nejlevnější 
z nich pouze  
0,01 Kč.

Kupony nelze sčítat ani kombinovat 
s jinými slevami. Platí od 26. 8. do  

8. 9. 2019 v OC Centro zlín. 

slEva
11%

Kupony nelze sčítat ani kombinovat 
s jinými slevami. Platí od 26. 8. do  

8. 9. 2019 v OC Centro zlín. 

Kupony nelze sčítat ani kombinovat 
s jinými slevami. Platí do  

27. 9. 2019 v OC Centro zlín. 

slEva
10%

Sleva 
na všechny 

notebooky, tablety

Sleva na televizory 
úhlopříčky 55“ 

a větší

Sleva 20 % na 
nezlevněné 
zboží

15nelze kombinovat ani sčítat s dalšími 
akčními nabídkami a slevovými poukazy.

Platnost od 26. 8. 2019 do 26. 9. 2019.Sleva na kompletní dioptrické brýle 
(obruba + brýlové čočky)

Sleva 200 Kč při 
minimální hodnotě 
nákupu 1 199 Kč

Sleva na vybraný 
sortiment

slevu nelze kombinovat s jinou slevou 
či akční nabídkou ani s výkupem zlata 

protihodnotou. sleva se nevztahuje na 
výměnu zboží.

Platnost od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019.

aKCE
15%

slEva

slEva

200 kČ 

25%

akce platí na nezlevněné zboží, na 
celý nákup. slevy není možné sčítat 

dohromady ani kombinovat s dalšími 
slevami, pouze s výhodami baťa klubu 
(Crm kupón). slevu je možné uplatnit 

pouze v prodejně baťa Centro zlín  
od 26. 8. 2019 do 12. 9. 2019. zboží 

zakoupené v této akci lze pouze vyměnit, 
nelze vrátit.

slevy nelze kombinovat. neplatí na 
nákup poukázek.

nelze použít zákaznickou kartu a3 
sPOrT.

Platnost: 26. 8. – 30. 9. 2019

slEva
20%

5%

sleva se nevztahuje na akční zboží 
a nákup dárkových karet. slevy nelze 

sčítat. Platí 1. - 30. 9. 2019 pouze 
v Centro zlín.

. Platí i na slevněné modely. slevy se 
nesčítají. Platnost od 26.8.2019 do 

30.9.2019.

slEva
10%Sleva na vše

Sleva na celý 
nákup

Sleva na dětskou nezlevněnou obuv

Sleva
200 Kč na 
školní 
aktovku 
nebo batoh

sleva platí po předložení kupónu  
v prodejně mcPen papírnictví v OC 

Centro zlín v období od 26. 8. do 26. 9. 
2019. slevy nelze sčítat. neplatí na již 

zlevněné a akční zboží.

slEva

slEva

slEva
20%

200 kČ 

nevztahuje se na učebnice, zlevněné 
zboží a dárkové poukázky. slevy není 

možné sčítat. 
Platnost: 26. 8. – 26. 9. 2019.

2+1

slEva

slEva

20%

20%

Sleva 20%  
na nezlevněné 
zboží a 5% na 
zlevněné zboží

Platnost od 1. 9. do 30. 9. 2019.
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pÁnSké  
triko
299 KČ
TIMeOuT

pÁnSké 
teplÁky

549 KČ
New Yorker

mikina 
550 KČ
C&A

pÁnSkÁ 
košile
550 KČ
C&A

košile S kapucí
548 KČ
Gate

pÁnSkÁ 
teplÁkovÁ  

Bunda
749 KČ
CROPP

pÁnSké Boxerky
390 KČ
Levis, Lee, Wrangler

pÁnSkÁ 
koženÁ 
kaBela
2 990 KČ
OTTO BeRG

pÁnSkÁ košile 
Info o ceně 
v prodejně
EWAX

pÁnSkÁ 
ledvinka
390 KČ
Bag Style

pÁnSké Sluneční 
Brýle hugo 
BoSS
4 290 KČ
GrandOptical

pÁnSkÁ parfémovÁ 
voda

aSomBroSo By 
oSmany lafita

1 950 KČ
KLIeR

pÁnSkÁ kšiltovka 
299 KČ
New Yorker

Boty hnĚdé  
7 900 KČ

Blažek

pÁnSkÁ oBuv  
799 KČ
DeICHMAnn
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dvě věci, které nesmí chybět 
v pánském šatníku? dokonale 

padnoucí sako a sportovně střižená 
bunda. Tak se můžete kdykoli 

proměnit ze lva salonů v ostříleného 
dobrodruha. Pro dokonalý výsledek 

se vybavte vkusnými košilemi a polo 
triky, těch totiž není nikdy dost. 

s výběrem vám v našich  
prodejnách rádi poradí!

PěstUjte 
svou 

MUžnost

pÁnSké 
hodinky caSio
2 790 KČ
quICKTIMe

pÁnSké Sako
3 590 KČ
Veltex JG

pÁnSkÁ 
Bekovka 
290 KČ
Veltex JG

pÁnSkÁ košile 
S krÁtkým rukÁvem
799 KČ
TIMeOuT

pÁnSkÁ  
koženÁ Bunda 
5 990 KČ
KARA

pÁnSkÁ košile
699 KČ
Reserved

kravata  
1 200 KČ

Blažek

pÁnSké  
kalhoty
999 KČ
Reserved

pÁnSkÁ Bunda
2 690 KČ

Levis.Lee.Wrangler

pÁnSký Svetr
1 399 KČ
OTTO BeRG

pÁnSké Boty
1 399 KČ
Baťa

prokletí Salemu
Stephen king
399 KČ
Knihy DOBROVSKÝ Beta

BomBer Bunda 8 990 KČ, kalhoty 3 990 KČ
Blažek
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dĚtSké papuče
599 KČ
SHOE4YOU

Batoh
1 999 KČ
Baťa

dĚtSký vak 
– diSney
299 KČ
CCC

kalkulačka
49 KČ
Pepco

Box na Svačinu
99 KČ

POMPO

lÁhev na pití
199 KČ
POMPO

POMPO

dĚtSký kufřík 
169 KČ
POMPO

dĚtSkÁ 
teplÁkovÁ 
Souprava
450 KČ
Jasmatex

dĚtSký deštník
180 KČ
Jasmatex

dĚtSkÁ zÁStĚra
260 KČ
McPen papírnictví

aktovka Set
1 890 KČ
McPen papírnictví

chlapecké JeanS Slim
599 KČ
Takko Fashion

korÁle S nÁramkem
119 KČ
Takko Fashion



kaMarádi   
dO laviC

začátky jsou vždy těžké, proto zkuste 
svým malým školákům nový školní rok 

co nejvíce zpříjemnit. ve společnosti 
oblíbených kreslených hrdinů se budou 

cítit určitě lépe. na aktovce, oblečení 
či školních potřebách je mohou veselí 

kamarádi doprovázet po celý den.
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dĚtSké 
šaty 
399 KČ
Reserved

dĚtSký 
Batoh
499 KČ
Reserved

autíčko happy people  
vaporacer amphiBiouS 
1 499 KČ
POMPO

dĚtSké 
holínky
299 KČ
Baťa

chlapecké teniSky 
adidaS
899 KČ
CCC

chlapecké 
teplÁky 
119 KČ
Pepco

SluchÁtka
29 KČ
PepcodĚtSkÁ zÁStĚra

260 KČ
McPen papírnictví

legíny
249 KČ
LInDeX

dĚtSkÁ košile
449 KČ
LInDeX

dĚtSké triko
199 KČ
Takko Fashion

dĚtSké 
ponožky

75 KČ
C&A

dĚtSkÁ 
kšiltovka
175 KČ
C&A

zdoBicí štĚtce
29 KČ
Pepco
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kuchynĚ v přírodním Stylu
SIKO KOuPeLnY & KuCHYnĚ

Kouzlo bydlení milovníků 
přírody spočívá v přirozenosti 
a jednoduchosti. Díky přírodním 
materiálům, barvám inspirovaným 
paletou přírodních odstínů 
a dostatku zeleně, vytvoříte oázu 
pro duši. Svůj kousek přírody 
si můžete zařídit i uprostřed 
městského ruchu.

poStel 4 499 KČ
regÁl 2 699 KČ
šatní SkříŇ 4 799 KČ
komoda 2 999 KČ
pc Stůl theodor 2 999 KČ
kancelÁřSké židle faroS
1 699 KČ
ASKO – nÁBYTeK

Program Winnie je vhodný 
nejen pro zařizování pokojů pro 
teenagery a děti. Dubový dekor 
doplňují bílé plochy.

Jídelní Stůl markSkel 6 999 KČ
Jídelní židle kokkedal  1 799 KČ
příBorník + nÁStavec markSkel 10 498 KČ
vitrína markSkel 6 999 KČ
JYSK

pléd StrandBede  499 KČ
kvĚtinÁč mandrup 449 KČ
koš k zavĚšení atle 269 KČ
koš arve 399 KČ
dekorační polštÁř poppel 269 KČ 
JYSK

víno modrý portugal  
výBĚr z hroznů 219 KČ

Víno&Destiláty

víno medovÁ hruška 
119 KČ
Víno&Destiláty

výroBník Sody SodaStream 
cryStal

Info o ceně v prodejně
ELECTRO WORLD

BílÁ vÁza 539 KČ
růže 189 KČ

eukalypt 159 KČ
Brusinka



kuSový koBerec  
fuJi l156/6525 

996 KČ 
Koberce BRENO

rozměr 80x 150 cm

bUdiž   
světlo     
dny se pomalu zkracují a světla 
je stále méně. abyste předešli 
podzimnímu splínu, vybavte své 
příbytky doplňky, které jednotlivé 
místnosti dokáží projasnit 
a opticky prosvětlit. bílá, světle 
šedá i krémové odstíny navodí 
nejen pocit vzdušnosti, ale také 
čistoty a pořádku. 

povlečení Siri 649 KČ
noční Stolek virum 1 999 KČ
Stolní lampa patrik 599 KČ

JYSK

light paStel koupelna
SIKO KOuPeLnY & KuCHYnĚ

Zpomalte tempo, zvolněte, osvěžte 
se. Nechte se v myšlenkách unášet na 

mořských vlnách, vnímejte odlesky mořské 
hladiny, představte si pod chodidly horký 
písek pláží vzdálené exotiky, všude okolo 

lastury a mušle… Obklopte se pastelovými 
tóny připomínajícími tyrkysové moře a pí-
sečné pláže. Vytvořte elegantní oázu pro 

dokonalou relaxaci, s nádechem přímořské 
atmosféry.
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zlatÁ klika 1 500 KČ
KLÍČAŘSTVÍ MARIAn

Stolní lampa 
179 KČ
Pepco

Stolní lampa
1 890 KČ
Brusinka

vak  
na prÁdlo
fancy home
oBJem 50 l
499 KČ
Tescoma
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koloBĚžka 
yedoo numBer 
two 2 999 KČ
Intersport

dĚtSkÁ Souprava gym‘y 
S500 domyoS 149 KČ
Decathlon

dĚtSké triko 399 KČ
ALPIne PRO

pÁnSkÁ Bunda  
3 999 KČ
ALPIne PRO
 

mikina leviS  
1 899 KČ

Levis, Lee, Wrangler

Batoh eldora 
599 KČ

Intersport

dívčí vak 
adidaS 320 KČ
A3 SPORT

dívčí Bunda 
adidaS 890 KČ
A3 SPORT

Sportovní taška 
adidaS 650 KČ
A3 SPORT

dÁmSkÁ 
mikina nike 
990 KČ
A3 SPORT
 

dĚtSkÁ 
Sportovní 
helma 799 KČ
Intersport

dĚtSkÁ kšiltovka adidaS 
meSSi 440 KČ
A3 SPORT

dĚtSké teniSové Boty 
artengo 329 KČ
Decathlon

pÁnSké 
Sportovní Boty 
reeBok
1 299 KČ
CCC



3,2,1… start!
sport má přinášet především 
radost, užívejte si proto pohyb 

na čerstvém vzduchu v pohodlí 
a s úsměvem. nezapomeňte si 
pro podzimní tréninky v přírodě 
pořídit kvalitní oblečení a obuv 

z funkčních materiálů, které hřejí, 
ale zároveň „dýchají“ a zajistí 

vám v chladnějších dnech 
optimální klima. v prodejnách 

v Centro zlín určitě najdete pro 
každý sport správnou výbavu.
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dĚtSkÁ 
outdoorovÁ 
oBuv 1 799KČ
ALPIne PRO

dĚtSké 
Sportovní 

tričko 269 KČ
Intersport

dĚtSké 
Sportovní 
kraŤaSy 269 KČ
Intersport

dĚtSké pončo na 
turiStiku mh100 Quechua 
179 KČ
Decathlon

dĚtSkÁ Bunda 
1 799 KČ
ALPIne PRO

dÁmSkÁ 
mikina  
1 699 KČ
ALPIne PRO

dÁmSkÁ Bunda 
699 KČ
SAM 73

vak 349 KČ
SAM 73

chlapeckÁ 
oBuv 
adidaS 
altaSport 
550 KČ
A3 SPORT

dÁmSké 
legíny 

adidaS 
390 KČ

A3 SPORT

trekingové hole 
nordic walking 
799 KČ
Intersport

Intersport
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Pro Práci   
i zábavU
sortiment elektro se dělí na produkty, 
které nám usnadňují práci, a výrobky, 
které nám zpestřují volný čas ušetřený 
těmi prvními. Tedy – čím šikovnější je 
váš elektro pomocník pro vaření, praní 
či práce na zahradě, tím více času vám 
zbude na zábavu s rodinou. 
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televize Jvc lt-43vu63l černÁ
8 990 KČ
DATART

43“ 4K Ultra HD Smart TV • rozlišení 3840×2160 
px • 1 800Hz technologie PMI • HDR • Direct LED 
panel • DVB-T2/C/S2 • kodek HEVC (H.265) – nový 
digitální standard • EPG • Wi-Fi • LAN •  
Bluetooth • DLNA • 3× HDMI • 2× USB • dálkový 
ovladač v balení

chytré hodinky SamSung 
galaxy watch  46 mm 
StříBrné 
8 490 KČ
DATART

chytré hodinky • klasický design • 
moderní funkce • bluetooth 4.2 • 
Wi-Fi • NFC • 46mm Circular Super 
AMOLED displej • 2jádrový procesor 
Exynos • RAM 0,768 GB • interní 
paměť 4 GB • 472mAh baterie • 
akcelerometr • barometr • operační 
systém Tizen

SluchÁtka Sony černÁ 
1 999 KČ
DATART

bezdrátová sluchátka s výborným  
poměrem cena/výbava • technologie  
EXTRA BASS • NFC • Bluetooth •  
integrovaný mikrofon • až 30hodinová výdrž  
na nabití • rozsah 20 Hz až 20 kHz • 95 db/mW • 
hmotnost: 190 gramů

vodĚodolné 
pouzdro  
390 KČ
Mobil4you

pračka Se 
Sušičkou lg 
f84J6tg0w
Info o ceně 
v prodejně
ELECTRO WORLD

parní hrnec tefal vS400330 
vitacuiSine compact 
Info o ceně v prodejně
ELECTRO WORLD

herní klÁveSnice e-Blue mazer
Info o ceně v prodejně
ELECTRO WORLD

zahradní vySavač 
a fukar Black&decker

Info o ceně v prodejně
ELECTRO WORLD

elektrickÁ koloBĚžka xiaomi 
mi Scooter 2
11 990 KČ
DATART

elektrická koloběžka • maximální 
rychlost 25 km/h • dojezd až 30 km •  
maximální zatížení 100 kg • LED 
osvětlení na obou koncích • 
8,5“ pneumatiky • aplikace pro 
smartphone • 250W elektromotor • 
odolnost IP54 • hmotnost 12,5 kg • 
skládací konstrukce • zadní kotoučová 
brzda • rekuperace • E–ABS  
na předním kole • 280 Wh baterie • 
nabíjení cca 5,5 htaBlet SamSung 

galaxy taB a 10.1 
wi-fi Sm-t510 

Info o ceně v prodejně
ELECTRO WORLD
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asko – náBytek 
BanQUet
Brusinka
kuchyně gorenje
jysk
koberce Breno
Mountfield
siko koupelny & kuchyně
super Zoo
tescoma

dům, byt, zahrada:
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datart
electroworld
jrc gamecentrum
Mobil4you
o2
t-Mobile
vodafone

elektro, pc, telefony, hry:

alPine Pro
a3 sport
decathlon
ewax
intersport
sportisimo

Sport, volný čas:

dm drogerie markt
Marionnaud
rossmann
yves rocher

drogerie, kosmetika: 

vydavatel
Centro zlín FmC, s.r.o.
vězeňská 5/116
110 00 Praha 1

Zhotovitel
hEXXa.Cz s.r.o.
vavrečkova 5262, zlín
www.hexxa.cz

grafika a dtP
věra Čadová

foto
Tomáš novosád

ProdUkce
Eva Křeková 
andrea Šuráňová 

redakce
Šárka Krejčířová

grafický layoUt
bizmark a.s.

inZerce
Centro zlín FmC, s.r.o.
Tel. +420 577 103 499

registrace
mm Čr E 16727

vycháZí
26. 8. 2019

Uvedené ceny produktů 
jsou platné v době uzávěrky
magazínu. 
vydavatel nenese 
zodpovědnost za případné 
změny cen v nabídce 
produktů jednotlivých 
obchodů.

otevírací doBa

oBchodní centrUM
centro Zlín *
PO–nE    9:00–21:00

Billa
PO–sO    7:00–21:00
nE   8:00–21:00

oBi
PO–nE    8:00–20:00

*neplatí pro: 
Česká spořitelna,  
lékárna dr.maX, mcdonald‘s, 
restaurace Panda

MAgAzín  
obcHodníHo centrA 
centro zLín
www.centrozlIn.cz

www.facebook.com/centrozlin
Přidejte se k fanouškům Centro 
zlín na Facebooku a mějte 
informace o akcích a novinkách 
jako první!

dráčik
knihy dobrovský
McPen papírnictví
Pompo

hračky, knihy, papír:

aPart
klenoty aurum
Planeo Quick time

šperky, bižuterie, hodinky:

geco tabák
květiny tano
Maxim–ecigareta
oxalis čaj & káva
veselá veverka
víno&destiláty

dárky, ostatní:

*

Bag style
Baťa
ccc
deichmann
shoe4yoU

obuv, galanterie:

Bára styl
Blažek Praha
c&a
camaieu
cropp
gate
house
jasmatex
jeans Zone
kara
lindex
Mohito
new yorker
orsay
otto Berg
Pepco
reserved
saM 73
sinsay
takko fashion
tiMeoUt
triumph international
veltex jg

móda:

kavárna caffé & gelato
kfc
Mccafé
Mcdonald‘s
Panda restaurace
topek pekárna
Ugova čerstvá šťáva

restaurace, kavárny, 
občerstvení:

supermarket Billa 7:00-21:00 ne 8:00-21:00
Hobbymarket oBi    8:00-20:00

Bel & Blanc čistírna
Česká spořitelna
dětský koutek
dr.Max lékárna
grand optical optika
kadeřnictví klier
klíčařství Marián
Moneta Money Bank
nehtové studio
směnárna

Služby:


