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ROZHOVOR
S TOPMODELKOU
ZuzanOU StráskOU

Vážení zákazníci,
taky cítíte ten obrovský příval energie? Žádné jiné roční období
nepůsobí na člověka tak silně jako jaro. Najednou máme víc
času na sport a jiné venkovní aktivity. Pohyb na čerstvém
vzduchu nám dává větší chuť do práce, přicházejí nové
nápady. Po šedivé zimě jsou tady konečně svěží barevné
dny. Příroda vysílá jasné signály, že je čas na změnu. Tmavé
kabáty střídají lehké outfity v jemných pastelových odstínech,
nadčasový bohémský styl se hlásí o slovo. Pokud váháte,
jakými novými kousky doplnit svůj šatník, poradí vám naše
stylistka Lenka Petříková. Koncentrace nejlepších nápadů
a aktuálních módních trendů vás strhne do víru dění během
čtyřdenního Stylového festivalu. Nabitý program začíná již
ve čtvrtek 28. dubna odpoledním castingem Schwarzkopf
Elite Model Look ČR 2016, kterým bude provázet topmodelka
Zuzana Stráská. Rozhovor s touto úspěšnou zlínskou
rodačkou, která díky modelingu cestuje po celém světě,
přinášíme na straně 6. V magazínu najdete rozhovor i s dalším
hostem Stylového festivalu, s finalistou SuperStar Štěpánem
Urbanem, který žije v nedalekém Uherském Hradišti. Svým
fanynkám a fanouškům zazpívá v Centro Zlín v pátek

29. dubna. V rámci festivalu se můžete
dále těšit na koncert Petra Bendeho nebo
na vystoupení zpěváka Sebastiana. Závěr
Stylového festivalu, neděle 1. května, bude
věnován dětem, které se s nadšením
vyřádí v obří herně. Po celé čtyři dny
budou návštěvníkům našeho obchodního
centra k dispozici zdarma služby stylistů,
vizážistů, kadeřníků, dále nehtové služby,
dětský koutek a fotokoutek. Podrobný program najdete
na www.centrozlin.cz.
Začátek jara přináší několik změn i v našich prodejnách.
Pokud plánujete, co letos přebudujete, jistě uvítáte, že
je zpátky ve Zlíně známá prodejna OBI. Pořídíte v ní vše
potřebné pro stavbu, dům a zahradu. A těšit se můžete ještě
na další novinky, o kterých vás budeme informovat na našem
webu i na Facebooku. Užijte si jaro s námi! 

Centro Zlín

... vždy něco navíc

Jan William Drnek
WILDa Indie

8.–27. 4. Centro Zlín

Výstava dvaceti čtyř velkoformátových fotografií Jana Williama
Drnka, které byly pořízeny během expedice zaměřené na indické
slavnosti, rituály a tradice, je součástí 20. ročníku festivalu
Neznámá země ve Zlíně.
„Navštívili jsme duchovní centrum hinduistické Indie,
město Váránasí, zažili jsme neopakovatelnou atmosféru
na ghátech, na břehu posvátné řeky Gangy. Vydali jsme se
do venkovských oblastí státu Chhattisgharh, který obývají ne
příliš známé kmeny Muria, Baigas nebo Marias. Stali
jsme se svědky autentického života lidí na venkově
a také předsvatebních tanců a jiných rituálů.
Nejzajímavější částí fotoexpedice byla návštěva
svaté pouti hinduistů Mahá Kumbha Mely.
Je to největší a nejfantastičtější svátek,
který se koná na naší planetě. Miliony
> nový a přehlednější design webových
hinduistů smývají v posvátných vodách
stránek www.centrozlin.cz
veškeré své hříchy a osvobozují se tak
z neustálého koloběhu nových zrození.
> C&A se na jaře převlékne do nového,
Všechny tyto události byly obrovskou
evropského konceptu prodejny – což
inspirací a příležitostí pro fotografy.
ovšem nijak nepřeruší vaše nákupy!
Nejzajímavější ze všeho byly lidské tváře,
> prodejnA Sportisimo také prošla
do kterých se zapsal často nelehký
a strastiplný život, ale i pokora, moudrost
rekonstrukcí
a prozření,“ zve autor fotografií.

CENTRO ZLÍN PLNÉ ZMĚN!

> dárkové poukazy Centro Zlín v hodnotách

www.facebook.com/centrozlin

500 Kč a 1 000 Kč jsou tím pravým dárkem
pro vaše blízké! Zakoupit je lze v kavárně
Segafredo Espresso

NECHEJTE SE
U NÁS HÝČKAT
Je jaro a to znamená, že se neodvratně blíží již pátý ročník
STYLOVÉHO FESTIVALU! Naše tradiční čtyřdenní akce plná
zábavy, koncertů, přehlídek a především péče o vás se uskuteční na přelomu dubna a května.
Přijďte si udělat radost, denně od 10:00 do 19:00 se můžete
nechat nalíčit, učesat i ostříhat, nakoupit a ušetřit se speciálními slevovými kupony nebo si nechat poradit od naší stylistky
Lenky Petříkové, se kterou se v našem OC setkáváte i během
roku v rámci služby Nákupy se stylistkou. O víkendu můžete vyrazit na hvězdné nákupy také s Pavlem Kortanem a Anetou
Vignerovou. Svůj termín k módnímu poradenství si rezervujte na e-mailu centro@centrozlin.cz. A samozřejmě nebudou
chybět přehlídky nových kolekcí jaro/léto 2016! Ve čtvrtek vás
čeká casting světoznámé modelingové soutěže Elite Model
Look 2016. V pátek a v sobotu si poslechnete koncerty Petra
Bendeho, Štěpána Urbana a Sebastiana. A nedělní program
patří především dětem, čeká je obří herna ve stylu Monster

High a Hot Wheels Star Wars, pro ty nejmenší přijede i Mašinka Tomáš a přátelé. Abyste si naše služby užili naplno, je
Dětský koutek po celé čtyři dny zdarma.
Pestrý program Stylového festivalu jistě potěší ženy, muže
i děti. Těšíme se na vaši návštěvu!

Radí vám vizážistka
a módní stylistka
Lenka Petříková
Setkat se s ní můžete jak na Stylovém
festivalu, tak i během celého roku v rámci
služby Nákupy se stylistkou. A poradí
vám i na stranách tohoto magazínu.

Štěpán Urban:
chystám své první CD
Zpívá, hraje na kytaru, skládá vlastní písničky,
účinkuje ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Finalista SuperStar Štěpán Urban toho
zvládá opravdu hodně. V pátek 29. dubna se s ním
můžete osobně setkat na Stylovém festivalu
v Centro zlín.
První otázka se týká Slováckého divadla, které jsi zmiňoval
téměř při každém televizním přenosu SuperStar. Jak ses k divadlu dostal? Bylo to díky zpívání?
K divadlu jsem se dostal celkem náhodou,
vlastně jsem nejdřív ani nějaký větší zájem neměl. To až potom, co divadlo přišlo s nabídkou,
že bych mohl účinkovat v jednom z představení. Kolegové z divadla mi pak během soutěže
fandili. A jednou měli možnost přijít i na natáčení. Byl jsem vděčný za jejich podporu.
Momentálně účinkuji v komediální hře Sám
na dva šéfy, doprovázím tam herecký soubor
hrou na kytaru.
Už ve svých šestnácti letech jsi zpíval v kavárnách. Najednou se kavárny proměnily v koncertní haly. Jaký byl přechod z „malého města“ do velkého světa?
Díky kavárnám jsem se naučil vystupovat před
lidmi. Často jsem tam hrál třeba celý večer. Ale
musím říct, že současné hraní, hraní pro víc lidí,
kteří se přijdou cíleně podívat na mě a na moji

www.petrikova-visage.cz

✶

tvorbu, je mnohem příjemnější. Přechod z kaváren do klubů,
možná někdy i hal, byl hodně rychlý, takže se do toho všeho
teprve dostávám.
Na castingu v SuperStar ti porotci radili, abys neváhal po soutěži investovat peníze do svého dalšího rozvoje. Cítili v tobě už
na začátku obrovský potenciál. Jaká je současná realita?
Po skončení SuperStar jsem podepsal smlouvu s nahrávací
společností Warnermusic, se kterou chystám první písně k vydání a plánuju koncerty. Pracujeme na pilotním singlu pro rádia
a televize. Zároveň musím zúročit momentální
popularitu, která mi může pomoct k dobrému
nastartování kariéry.
Na pódiu ti to moc slušelo s Emmou Drobnou.
Chystáte společné vystoupení?
Možná spolu někdy něco nachystáme, jestli
bude dost času a chuť. V kontaktu jsme spolu
celkem často. Místy se potkáváme na společných akcích, anebo se jenom tak čas od času
sejdeme.
Kdy a kde budeš na jaře vystupovat? A co
nějaké letní festivaly, chystáš se na ně se
svou kapelou?
Teď se připravujeme s kapelou na pár větších
koncertů, ale hlavně se snažím tvořit. O koncertech se snažím informovat hlavně na svém
facebooku a instagramu. Ale těším se, až zažiju tu festivalovou atmosféru v pozici účinkujícího. 
/red/

ROZhovor

Zuzana Stráská:
Na modelingu
je nejlepší
cestování

Úspěšná česká modelka Zuzana Stráská (26) je
jednou z tváří jarního Stylového festivalu
v Centro Zlín. Rodačku ze Zlína si v minulosti
do své kampaně vybralo i slavné duo Dolce&Gabbana, předváděla pro Alexandra McQueena,
Vivienne Westwood či Donnu Karan. Stala se novou ambasadorkou projektu Schwarzkopf Elite
Model Look ČR 2016.
Byl to vždycky Váš sen, stát se modelkou?
Ani ne. Byla jsem „tomboy”, bavila jsem se spíš s klukama,
nezajímala se o kosmetiku a podobné holčičí věci. Když
jsem ale začala cestovat, modeling mě nadchl.
Nikoli kvůli módě, ale kvůli zábavě, cestování
a poznávání nových lidí.
Vybavíte si, jaký byl Váš nejsilnější zážitek
z modelingových začátků?
Vzpomínám si na casting pro slavného
fotografa Stevena Meisela v New Yorku,
ke kterému se dostane jen málokdo.
Byly jsme tam tehdy tři, mladé nervózní
čahounky s rozklepanými koleny.
Za stolem seděl sám Steven Meisel
a vypadal dramaticky, černočerné
oblečení, černé linky pod očima a drsný
výraz.
Kde všude jste ve světě pracovala?
Začala jsem Singapurem, pak přišlo Miláno, Paříž,
Londýn. Každoročně jsem byla minimálně šest týdnů
v Tokiu. Kariéru mi ale nejvíc nastartoval New York, kam jsem
se vracela nejčastěji. Dále jsem byla v Madridu, Barceloně,
Stockholmu. Po absolvování vysoké školy se soustředím spíš
na jednotlivé zakázky od klientů, kteří si vybírají modelku přímo
bez castingu. Nejzajímavější pro mne bylo asi Los Angeles,
Chile, Cape Town, a další a další.
Stačí být krásná a usměvavá nebo je potřeba i něco víc, aby
modelka uspěla ve vysoké konkurenci?
Modelka by měla mít jiskru. Měla by z ní vyzařovat energie.
Důležitý je osobitý styl a chování. Čím jsem starší, tím víc si
uvědomuji, jak je důležitá komunikace a vystupování. Není to
až tak o dokonalých křivkách, ale i o tom, jak působíte a co
vyzařujete. Ale samozřejmě musí modelka splňovat určité
předpoklady jako výšku, míry a fotogeničnost.

náhodně. Červený diplom na vysoké škole mi utekl jen kvůli
hodnocení diplomové práce. Ale přiznávám, jsem šprt a velmi
cílevědomá. Špatné známky mi nedaly spát.
Kde se vidíte za deset let?
Byla bych vděčná, kdybych měla zdravou celou rodinu a byla
úspěšná ve svém byznyse.
Jak trávíte svůj volný čas?
Hodně sportuji, jakkoliv a kdekoliv. Ať už je to jóga, běh, pilates
na reformerech, TRX či trénink s osobním trenérem, lyže či
snowboard, badminton a tenis s přítelem. V létě u mne vede
plavání, surfing, kitesurfing, wakeboarding, paddleboarding.
Musím pořád něco dělat, a aby mne to bavilo, sporty střídám.
Čím si udržujete svou štíhlou postavu?
Samozřejmě právě sportem, ale také zdravě jím. Miluji zdravou
stravu, mohla bych o ní popsat celou stranu. Začala bych
snídaňovým rituálem v podobě pohankové kaše se skořicí,
banánem, kokosem, Chia a lněným semínkem. Miluji saláty
všeho druhu, luštěniny nebo třeba bulgur a podobné obiloviny.
Ráda zkouším nové zdravé recepty. Naopak si nepochutnám
na kachně či svíčkové a maso jím, jen když musím. Zato
čokoláda nebo cokoli z kukuřice, to je moje.
Hodně modelek má svůj tajný tip, jak si udržovat
zdravou pleť, podělíte se s námi o ten Váš?
Každé ráno a večer se odličuji, používám
krém a sérum. Jako vychytávku
na zkrášlení mám zabarvovací krém,
který sjednotí barvu pleti, a Terracotu
na tváře, na řasy použiji řasenku a můžu
vyrazit. Takto docílíte, že vaše pleť bude
vypadat svěží, zní to jako z reklamy, ale
často to slýchám.
Jaký máte ráda styl oblečení?
Ráda kombinuji pánský styl s prvky,
které vystihují ženskost. Taktéž ráda mixuji
elegantní s casual stylem. Například elegantní
halenka, ale roztrhané kalhoty, upnutý top
a boyfriendové kalhoty, pánské sako a skinny jeans.
Barvy moc nemusím, vede u mne v zimě černá, v létě bílá
a celoročně džínovina. Momentálně jsem ale měla období
šedivé, působí na mne vznešeně, elegantně a přitom nebije
do očí.
Co byste si na sebe nikdy nevzala?
Fialovou barvu.
Těšíte se na casting do Centro Zlín?
Určitě se moc těším, jelikož pocházím ze Zlína, ale asi také
budu mít největší trému. Celý castingový maraton bude velká
výzva, zkušenost a spousta zážitků.
Co byste vzkázala zájemcům o modeling?
Ať se nebojí přijít na casting a ať jsou sami sebou.

Jak je to u Vás se školou, stíhala jste ji skloubit s modelingem?

Mají se na casting nějak speciálně připravovat? Co si mají vzít
s sebou?

Vždy jsem to dokázala a to ještě se samými jedničkami. Je
to pouze a jen o komunikaci s učiteli. Domluvila jsem si vždy
přezkoušení a termíny testů, tudíž mne nemohli učitelé vyvolat

Hlavně se nestresovat, přijít s dobrou náladou a ostatní se
uvidí. Stačí jednoduché džíny a triko či košile. Holky s minimem
make-upu. S sebou stačí tužka na vyplnění dotazníku./red/

Kožená bunda 5 500 Kč
KARA

Sukně 999 Kč
LINDEX

ŽENY

Top 248 Kč
GATE

Šátek 218 Kč
GATE

3.

2.
Náušnice 199 Kč
Camaieu

1.

Náhrdelník 299 Kč
HOUSE
Bunda 2 490 Kč
Levis Lee Wrangler
Svetr 499 Kč
Camaieu
Sukně 949 Kč
Orsay
Kabelka 799 Kč
Humanic
Boty 699 Kč
CCC

1. Šaty 400 Kč
NEW YORKER
2. Šaty 1 790 Kč
Veltex JG

Pásek 299 Kč
Kenvelo

4.

3. Náhrdelník 399 Kč
MOHITO
4. Kabelka 799 Kč
Baťa

5.

5. Lodičky 1 199 Kč
Baťa

Boty 349 Kč
CCC

Kabelka
1 099 Kč
KARA

NĚŽNÉ
✶ MÁMENÍ

Náušnice
139 Kč
Camaieu

Podlehněte romantické náladě. Ženskost a jemnost je zpět.
Jarní trendy ovládla krajka, jemná růžová, transparentní
průsvitné látky a jemné pudrové barvy. Důraz se klade
na drobné detaily, takže svůj outfit můžete doladit
romantickými šperky.
TIP STYLISTKY: Velkým hitem jsou lodičky a baleríny
do špičky, které vám krásně prodlouží nohy. Pokud navíc mají
šněrování a jsou semišové, budete nosit největší módní hit.
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Šaty 999 Kč
LINDEX

ŽENY

Sluneční brýle Emporio
Armani 3 999 Kč
Grand Optical

Sukně
699 Kč
Camaieu

Náušnice 179 Kč
LINDEX
Halenka 499 Kč
Orsay
Kabátek 1 399 Kč
LINDEX

Halenka
348 Kč
GATE

Kalhoty 459 Kč
NEW YORKER
Boty 899 Kč
Humanic

TIP STYLISTKY: Nejnovějším hitem jsou
tenisky v metalických barvách, prostřihy
na kolenou u jeans, dlouhé vestičky a jarní
kabátky až ke kolenům.

Kabelka 799 Kč
Orsay
Šátek 199 Kč
LINDEX

Tenisky 899 Kč
CCC

Sluneční brýle 379 Kč
Orsay
Prsten 159 Kč
Camaieu
Náramek 139 Kč
NEW YORKER

✶

Kabelka 899 Kč
LINDEX

Bunda 998 Kč
GATE
Halenka
999 Kč
LINDEX
Hodinky
Daniel
Wellington
3 550 Kč
Présence

CHYŤTE SE
KORMIDLA

Sako

Šikmé, svislé, vodorovné. Široké i úzké.
1 299 Kč
Zvolte pruhy v jakékoliv podobě, nebo
LINDEX
si pořiďte pár kousků v námořnických
barvách a máte jistotu, že na jaře poplujete
na správné vlně. Při výběru nezapomínejte,
Mikina
že vodorovné proužky postavu rozšíří
549 Kč
TIMEOUT
a svislé ji naopak zúží a prodlouží.
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Pásek 118 Kč
GATE

Náhrdelník
279 Kč
Camaieu

Halenka
799 Kč
Kenvelo

P Ř E S TA V U J E M E P R O V Á S

Nový stylový
obchod
Prodej po dobu rekonstrukce nepřerušen.
V květnu vás přivítáme ve zcela nové prodejně,
která vám nabídne ještě širší sortiment a úžasný
zážitek z nakupování.

ŽENY

Kabelka 699 Kč
LINDEX

Náramek
118 Kč
GATE

Amelia Freerová: Jíst, mládnout,
radovat se 349 Kč
Knihy DOBROVSKÝ
Jeany 999 Kč
NEW YORKER

NÁTĚLNÍK
348 Kč
GATE

Halenka 499 Kč
Reserved
Sukně 549 Kč
NEW YORKER
Pásek 289 Kč
Camaieu

KVĚTINOVÁ
VÍLA

Kabelka 448 Kč
GATE
Boty 1399 Kč
Baťa
Halenka 699 Kč
Reserved
Bunda
3 299 Kč
Benetton

✶
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Kabelka
399 Kč
F&F

Děkujeme Hotelu
Octárna za zapůjčení
prostor pro focení.
> www.octarna.cz

Čelenka (nÁRAMEK) 58 Kč
GATE

Bohémský styl je stále v kurzu. Květinové vzory,
potrhaná jeanovina a dlouhé šaty. Splynutí
s přírodou je tak osvobozující. Stačí si vzít koženou
bundu, květovanou halenku, nebo například kabelku
s třásněmi.
TIP STYLISTKY: Doladit vše můžete dlouhým
náhrdelníkem nebo náušnicemi. Výšivky, korálky
a čelenky z vás udělají tu pravou vílu.

Vesta
799 Kč
NEW YORKER

Šaty 599 Kč
F&F

Čelenka 168 Kč
GATE

Náhrdelník 169 Kč
NEW YORKER

Nátělník
199 Kč
NEW YORKER

Sukně 499 Kč
HOUSE

A ZDRAVÍ

KRÁSA

Pudr Dior Glowing
Nude Diorskin Nude Air
Illuminating 1 699 Kč
Marionnaud

Náhrdelník 179 Kč
Camaieu

Dámský náramek
Michael Kors 4 130 Kč
Klenoty AURUM

BÁSNÍKOVA
MÚZA

Dámský
náhrdelník
Skagen 2 210 Kč
Klenoty AURUM

Lehký ruměnec ve tváři a rty plné lesku. Něžná krása,
která umí uhranout. Jarní líčení zdůrazňuje přirozenou
ženskost. Sáhněte po paletce YSL a probudíte
v mužích romantické city. Unavenou pleť znovu rozzáří
pudrový bronzer Dior.
TIP VIZÁŽISTKY: Černé oční linky vyměňte za jemnější
modrou, fialovou nebo šedou. Rty vybarvěte jemně
růžovou nebo výraznou oranžovou. Pastelovými
barvami ozdobte i své nehty – krásné odstíny nabízí
jarní kolekce Dior.

Plavky Sand &
Sea info o ceně
v obchodě
Triumph
Plavky s pohodlnou
silikonovou „magickou
kosticí“.

Lak na nehty Dior
Vernis 799 Kč/ks
Marionnaud
Estée Lauder – Modern
Muse EAU DE ROUGE – EDT
50 ml, 1 759 Kč
Marionnaud
Hydratační
rtěnka
v tužce 195 Kč
Yves Rocher
6 nových
odstínů, 2,5 g

Tvářenka YSL
Gypsy Opale
1 659 Kč
Marionnaud
Lesk na rty Dior
Addict 1 099 Kč
Marionnaud
Nová edice PLASIRS
NATURE, Mango
koriandr, od 29 Kč
Yves Rocher
Paruka Party 4 990 Kč
Kasima
Dioptrické brýle Sensaya
3 100 Kč
Grand Optical
Riflová košile 899 Kč
Reserved

Hodinky HANOWA
3 050 Kč
Présence
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JARO 2016
JARO 2016

DÁMSKÉ LODIČKY S POTISKEM / 1 199 Kč, PSANÍČKO S POTISKEM / 799 Kč
ČERVENÉ LODIČKY Z LAKOVANÉ KŮŽE / 1 799 Kč, ČERNÉ LODIČKY NA NÍZKÉM PODPATKU / 1 199 Kč
DÁMSKÉ LODIČKY S POTISKEM / 1 199 Kč, PSANÍČKO S POTISKEM / 799 Kč

sleva

akční
Akční cena
za zmrzlinu
(místo
původní
ceny 32 Kč)

cena

Sleva
na celý
nákup

20 Kč

Neplatí na již zlevněné zboží
a na produkty Best Price. Slevy
nelze sčítat. Platí 28. 4. – 1. 5. 2016
v OC Centro Zlín.

Platí do 31. 5. 2016 v OC Centro Zlín.

ŠEK

Sleva
200 Kč při
nákupu
nad
999 Kč

200 Kč

Šek 200 Kč
na nákup
školní aktovky
či batohu

Nelze kombinovat s jinými druhy
slev. Platí do 30. 4. 2016 v OC
Centro Zlín.

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

Sleva 20 %
na stříbrné šperky
a 15 % na vše
ostatní

sleva
20%
5%
Slevy nelze kombinovat. Neplatí
na poukázky. Nelze použít
zákaznickou kartu A3 SPORT.
Platí 11.–30. 4. 2016 v OC
Centro Zlín.

Sleva
na nezlevněnou
kolekci

Sleva na
nezlevněnou
kolekci

Nelze kombinovat s jinými
slevami. Platí 11.–30. 4. 2016
v OC Centro Zlín.

sleva

15%

Sleva
na celý
nákup

Platí do 15. 5. 2016 v OC
Centro Zlín na celý nákup
s výjimkou zboží označeného
jako Akční model.

sleva
Nelze kombinovat s jinými slevami
a není možné jí uplatnit na nákup
dárkových karet. Platí do 8. 5. 2016
v OC Centro Zlín.

25%

Platí pouze při nákupu kompletních
dioptrických brýlí (obruby + čočky).
Platí do 27. 4. 2016 v OC Centro Zlín.

šampony
za 189 Kč

15%

Nelze kombinovat s jinými slevami.
Platí 11.–30. 4. 2016 v OC Centro
Zlín.

Sleva na jakékoliv brýlové
čočky.
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Sleva na
nezlevněný
sortiment

25%

50%

Nelze kombinovat s jinými
slevami. Platí 11.–30. 4. 2016
v OC Centro Zlín.

Slevy a nabídky se nekumulují,
sleva se vztahuje na šampony
300 ml z řady Rostlinná péče
o vlasy. Platí do 30. 4. 2016
v OC Centro Zlín.

Platí 11.–30. 4. 2016 v OC
Centro Zlín.
Kupony není možné sčítat ani
kombinovat s jinými akcemi.

sleva

10%

3 šampony dle
výběru za cenu
189 Kč

200 Kč

sleva

sleva
Sleva
na nezlevněnou
kolekci

sleva

sleva

sleva
20%+15%
Slevy nelze kombinovat ani použít
pro výkup zlata protihodnotou.
Neplatí na produkty značky Mt. Blanc,
Festina, snubní prsteny, opravy,
zakázkovou výrobu a dárkové šeky.
Nevztahuje se na výměnu zboží. Platí
2.–15. 5. 2016 v OC Centro Zlín.

10%

sleva
Sleva na celý nákup

15%

Neplatí na učebnice a již zlevněné
zboží. Slevy nelze sčítat.
Platí 15.–17. 4. 2016 v OC
Centro Zlín.

MUŽI

Svetr 699 Kč
NEW YORKER

hodinky Diesel
6 370 Kč
Klenoty AURUM

Boty 1 199 Kč
Reserved

Bunda
1 599 Kč,
triko 349 Kč
Kenvelo

MILUJeme
VÝZVY

Mikina 699 Kč
CROPP

Sako 4 990 Kč,
košile 1 499 Kč
Prostějov Fashion
Company

Nechejte luxusní oblek ve skříni. Dejte
přednost luxusním zážitkům. Pohodlná
móda jako stvořená k poznávání dálek.
Indigová barva moře se odráží v jarních
kolekcích většiny módních značek.
Hodinky G-Shock 3 690 Kč
Planeo Quick Time

Triko 349 Kč
NEW YORKER

MIKINA
AKČNÍ CENA
1 049 Kč
TIMEOUT

R. J. Pineiro:
Pád 359 Kč
Knihy DOBROVSKÝ
Bunda
998 Kč,
rifle 998 Kč,
boty 448 Kč
GATE

Kraťasy
699 Kč
NEW YORKER

Rifle AKČNÍ CENA 1 179 Kč
TIMEOUT

Pásek 299 Kč
Kenvelo
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Boty 1 399 Kč
Baťa

Náramek
219 Kč
NEW YORKER

© 2016 Levi Strauss & Co.
M AT T CU TS H A L L & A RI E L L E VA N D EN B ER G : V I N E C O M ED I A N S. L OS A N G E L ES.

F I N D EV E RY ST O RY AT L EV I .C OM / L I V E I N L EV I S
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DĚTI

Bunda
699 Kč
LINDEX

Tričko 149 Kč,
bunda 599 Kč
Takko Fashion

Kabátek 499 Kč
Takko Fashion

Tričko 299 Kč,
vesta 299 Kč
Takko Fashion

Prinzessin
Sternenzauber pěna
do koupele, 500 ml,
77,90 Kč a šampon
na vlasy s balzámem
200 ml, 39,90 Kč
dm drogerie

Mikina 449 Kč
LINDEX

Kabelka 249 Kč
Takko Fashion

APRÍLOVÁ
ZÁBAVA

Šaty 299 Kč
LINDEX
Tepláková
souprava 154 Kč
Pepco

Papuče 119 Kč
Pepco

Kalhoty 179 Kč
Pepco

Bunda
179 Kč
Pepco

Školní
aktovka
Stil 1 390 Kč
McPen
papírnictví

Čelenka
89 Kč
F&F

Ať už se s dětmi vypravíte do zoo, nebo
na motýlí louku, hlavně, že budete
na vzduchu. Děti pohyb venku milují.
Provětrají nejen jarní šatník, ale i plíce.
Vadit jim nebude ani jarní déšť. Zábavu
si vždycky najdou. Co takhle vyzkoušet
obří bubliny jako opravdový kouzelník?

Stolní
lampa
1 100 Kč
Elkoma
Sukně 159 Kč
Pepco

Bublifuk Mega
Bubliny akční
cena 149 Kč
Pompo
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Zahradní
nářadí 42 Kč
Pepco

Dětský deštník
zvířátka akční
cena 149 Kč/ks
Pompo

Nátělník 168 Kč
GATE

Tričko 249 Kč
CROPP

teen

Mikina 349 Kč
NEW YORKER

Tričko 89 Kč
Pepco

Tričko 89 Kč
Pepco
Kšiltovka 299 Kč
NEW YORKER

Boty 1 199 Kč
Baťa

Batoh 349 Kč
NEW YORKER
X-Power LÉtající disk
akční cena 99 Kč
Pompo

Mikina 349 Kč
Takko Fashion
Mikina 449 Kč
Takko Fashion

Nalepovací
tetování 88 Kč
GATE

Mikina 449 Kč
Takko Fashion

REBELOVÉ
A KRÁSKY
Mladá generace si ráda vytváří svůj vlastní styl a svá
vlastní pravidla. Bezprostřednost a strhující energie, to
je krása mládí a jeho síla. Být tak trochu rebel anebo
hodný hoch? Pro každého teenagera je důležité cítit
od ostatních vrstevníků uznání. V nových jarních kolekcích
si najdou to své něžné dívky, rockerky i skejťáci.
Béžové kalhoty 499 Kč,
bílá košile 449 Kč,
klobouk 349 Kč
LINDEX

Ponožky
58 Kč
GATE

Tenisky ADIDAS
PRO PLAY 2, 1 340 Kč
A3 SPORT
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sport

Pánské cyklistické
šortky Craft
Active akční cena
949 Kč
Intersport
S cyklistickou vložkou
Craft Active, ploché švy,
pohodlné provedení
v oblasti pasu.

BEZ HRANIC

Dětský
cyklistický dres
Nakamura Arlin
akční cena 499 Kč
Intersport

Krok za krokem, metr za metrem, kilometr
za kilometrem. Ať už v poklusu nebo
na kole – hlavně v pohybu. Endorfiny se
vyplavují a nic není nemožné! Přichází
pocit štěstí. Načerpejte novou energii
s probouzející se přírodou a vyrazte ven.
Pozitivní energii ještě znásobí pestré
barvy nových sportovních kolekcí.
Pánská outdoorová
obuv Salomon
Wentwood GTX akční cena
2 299 Kč
Intersport

Dámský
cyklistický
dres Nakamura
Imprima akční
cena 699 Kč
Intersport

Nepromokavá a prodyšná membrána
Gore-Tex, antibakteriální stélka
ORTHOLITE.

Dětská sportovní
obuv Pro Touch
Amsterdam IV VLC
akční cena 499 Kč
Intersport
Syntetiky a prodyšné
síťoviny Mesh, 2 suché
zipy, vložka Kids-Fit pro
snadné určení správné
velikosti obuvi.

Koloběžka
Firefly My
first* akční
cena 799 Kč
Intersport

Dámské horské kolo Genesis Zeta
akční cena 10 499 Kč
Intersport
Horské kolo s hliníkovým rámem a speciálně
upravenou geometrií, vidlicí Suntour, kvalitními
komponenty Shimano a brzdami Tektro.
Koloběžka vhodná pro
nejmenší děti, možnost jízdy
na 2, 3 nebo 4 kolečkách.
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Pánská trailová
obuv ADIDAS KANADIA
1 290 Kč
A3 SPORT

Horské kolo Genesis Solution
4.0, akční cena 13 999 Kč
Intersport
Odpružená vidlice – Suntour,
hydraulické kotoučové brzdy –
Shimano, rám – Alu 6061 double
butted, vidlice – Suntour XCM-DSRLO 27.5“, Shimano BR-M355.

Dětská
softshellová bunda
McKinley Melmoth
akční cena 899 Kč
Intersport

Pánská softshellová
bunda Hannah
Fintare akční cena
1 699 Kč
Sportisimo

Funkce VENTMAX PRO
zajišťuje větruodolnost
a voděodolnost.
Dámské legíny
Adidas Response
akční cena 699 Kč
Intersport
Tkanina climalite® odvádí
vlhkost od pokožky.
Vesta 1 499 Kč
SAM 73

Boty
Predátor
info o ceně
v obchodě
Ewax

Pánská a dámská
treková obuv
TANACROSS akční
cena 1 299 Kč
Sportisimo

Dětská
softshellová
bunda Alpine Pro
Zuzi akční cena
599 Kč
Sportisimo

Hodinky
4 490 Kč
Planeo
Quick Time

ELEKTRO

SPRÁVNÝ ČAS
NA DETOX
Nutriční poradci doporučují, aby se v každém
jídle objevil kousek čerstvé zeleniny či ovoce.
Pak se bude organismus krok za krokem
správně pročišťovat. Hvězdami vašeho
zdravého jídelníčku budou například banány,
avokádo, ananas, mango či jablko. Ze zeleniny
pak baby špenát, okurka nebo meloun.
Dokonalé smoothie, horkou polévku, mražený
dezert či pyré vykouzlí stolní mixer Vitamix
Pro 750. Vítaným zpestřením jsou ovocné
a zeleninové šťávy, které si během pár vteřin
připravíte s výkonným odšťavňovačem Catler.
Chcete-li ovoce uchovat a neztratit důležité
vitamíny a minerály, použijte luxusní sušičku
potravin YDEN.

Odšťavňovač
Catler
info o ceně
v obchodě
Datart

Stolní mixér
Vitamix info
o ceně v obchodě
Datart

FIXED Power
Bank 2500 Slim
info o ceně
v obchodě
Datart
Sušička hub a ovoce YDEN info o ceně
v obchodě
Datart

Profesionální
pákové espresso
Catler info
o ceně v obchodě
Datart

Fitness náramek
POLAR LOOP info
o ceně v obchodě
Datart

ZNOVUZROZENÍ
DOKONALÉ
ČISTOTY

Epilátor Philips info o ceně
v obchodě
Datart
Už nemusíte navštěvovat salony krásy.
Hladkou pokožku, kterou na jaře odhalíte
prvním slunečním paprskům, získáte
s Philips Lumea IPL epilátorem.
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APPLE Watch
Sport info
o ceně
v obchodě
Datart

Výrobník sody
Sodastream
PLAY info o ceně
v obchodě
Datart

Sáčkový vysavač
BOSCH info
o ceně v obchodě
Datart

I ten nejjemnější prach pohltí špičkově
vybavený sáčkový vysavač značky
BOSCH, který je ideální pro úklid
domácností se zvířecími mazlíčky.
Speciální příslušenství ProAnimal si
poradí s odstraněním chlupů ze všech
druhů podlah. HEPA filtr je zárukou,
že vzduch, který vychází z vysavače, je
dokonale čistý a díky bionic technologii
i bez zápachu.

Míchání barev
Výběr z 12 000 odstínů

Půjčovna nářadí

Přířez dřeva
Věrnostní karta
Půjčovna vozíků

Nyní i ve Zlíně!

Rezervace
& vyzvednutí

třída 3. května 1170

25 000 produktů

Kdo hodně plánuje,
hodně ušetří!
Chystáte se na rekonstrukci koupelny, bytu
nebo snad celého domu? Jděte na to chytře
a ušetříte. Naplánujte si projekt, sbírejte
body za nákupy a s hrací kartou OBI ušetříte
až 15%!

Udělejte si krásné zdi,
stropy a podlahy!
Projekt Pokoj snů
Plánujte a realizujte s pomocí návodů
OBI
místnosti svých snů:
Nechte se inspirovat a využijte návody
pro svůj
projekt. Spousta nápadů a praktických
rad pro
realizaci vaší místnosti snů na vás čeká
na
stránkách obi.cz/bydleni

Nechte se inspirovat
a naplánuje si Zahradu snů!
Projekt Zahrada snů
Od předzahrádky, přes tematické zahrady
až po
okrasné zahrady – Zahradu snů najdete
pomocí
zahradního OBI plánovače:
Různé vlastnosti záhonů, specifika rostlin
a
výhody jednotlivých záhonů s detailním
návodem,
vhodným rozvržením a nákupním seznamem
pro
všechny vysněné záhony a zahrady na
obi.cz/zahradniinspirace

Sbírejte body

a ušetřete až 15%!
Další informace obdržíte v každé prodejně OBI nebo na obi.cz

1
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Informujte se a založte
si perfektní jezírko!
Projekt Zahradní jezírko
Přejete si vodu v zahradě? Více inspirace
k
tématu Zahradní jezírko najdete v OBI:
Výběr pevných a foliových jezírek a všechno,
co
potřebujete vědět o zakládání a údržbě
jezírek
najdete na obi.cz/jezirko

Inspirace pro
terasu a balkón!
Projekt Oblíbená místa
Prostorná terasa nebo útulný balkón
–
podpora při založení vašeho oblíbenéh
o
zeleného místa:
Mnoho detailních informací o perfektním
umístění
a zařízení, vhodném materiálu a odpovídají
cím
zahradním nábytku i nekrásnějších rostlinách
na
téma terasa a balkón najdete na obi.cz/ter
asa

Sbírejte body a získejte

slevu až 15%!
S hrací kartou OBI.

BYDLENÍ

Váza 369 Kč, okrasný
česnek (zelený) 119 Kč/
ks, eustoma – jícnovka
(bílá) 199 Kč/ks
Brusinka

Formičky pro
tvarování vajec
PRESTO, 4 tvary, 199 Kč
TESCOMA

Kuchyně Luna Nova
info o ceně v prodejně
KUCHYNĚ gorenje

Dekorace na zeď
motýli, sada 9 ks,
289 Kč
Brusinka

OBKLOPENI
PŘÍRODOU

Zahradní nábytek - rohová lavice,
lavice a stůl 27 999 Kč
Asko nábytek
Hliníková konstrukce, umělý šedý ratan; včetně
podsedáků a opěrných polštářů.

Pokud vašemu bytu dominují čisté linie v klasických
bílých, šedých či černých barvách, nebojte se svou
domácnost na jaře probudit a dopřát jí osvěžení.
Přeneste kousek přírody k sobě domů. Díky dřevěným
dekorům získáte pocit uvolnění a pohled na živé
rostliny ve vás vyvolá příjemné emoce. Ty jsou ještě
umocněny pozitivním vlivem na vaše zdraví – rostliny
zvlhčují vzduch a zbavují prostředí škodlivých látek.

Čajová sklenice
LOUKA 854 Kč
Oxalis
Novinka z dvoustěnného
tvrzeného skla,
s nerezovým sítkem
a neoprenovým obalem
proti rozbití.

Novinka –
Koupelny
SMOOTH
info o ceně
v prodejně
SIKO
KOUPELNY &
KUCHYNĚ
Prostírání 139 Kč/ks, čaj 69 Kč,
svorka ptáček 189 Kč/4 ks,
hrnek 279 Kč
Brusinka
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Mošt vinný –
RulanDské modré
a Sauvignon
99 Kč/ks
Víno&Destiláty
100% hroznová šťáva je
vyrobena z vybraných
hroznů a lisována
hned po sběru, aby
byla zachována chuť
a aroma čerstvého
ovoce.

Tvořítka na jednohubky PRESTO
Foodstyle, 4 tvary 199 Kč
TESCOMA

DrMAX_Centro-Zlin_inzerce_191x112_FINAL.indd 1

MOJE NOVÁ

KUCHYNĚ

4.3.2016 17:51:44

S novou řadou SIKO kuchyní EASY a revolučním plánovačem vás to
bude bavit! S EASY plánovačem si jednoduše sami doma nebo s naším
prodejcem vytvoříte dokonalou kuchyni. EASY plánovač usnadní vše,
co je s výběrem nové kuchyně snů spojeno. EASY vytvoří z kuchyně
prostor, kde se žije! Vše s německou precizností a kvalitou.

EASY PLÁNOVAČ
Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

VYZKOUŠEJTE TO!
www.siko.cz/kuchyne
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OC CENTRO ZLÍN
Tř. 3. května 1205, Zlín 4 - Malenovice
tel.: 577 120 202, email: zlin@siko.cz

Po-Ne 9.00 - 19.30

OBCHODŮ

SEZNAM

Magazín
obchodního centra
Centro Zlín
www.centrozlin.cz

Otevírací doba
OBCHODNÍ CENTRUM
Centro Zlín *
PO–NE 9:00–21:00

*

HYPERMARKET Tesco
PO–NE 6:00–24:00
obi
PO–NE

8:00–20:00

*Neplatí pro:
Česká spořitelna, Elkoma,
Lékárna Dr.MAX, McDonald‘s,
Restaurace Panda
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Služby:
Dětský koutek
Česká spořitelna
Grand Optical
Směnárna
KLIER kadeřnictví
Bel & Blanc čistírna
Slavia pojišťovna

Drogerie, kosmetika:
dm drogerie
Marionnaud
Yves Rocher

Obuv, galanterie:
Baťa
CCC
Humanic
Bag Style
Jola

Asko nábytek
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ
KOBERCE BRENO
KUCHYNĚ gorenje
Mountfield
Tescoma
Brusinka
SUPER ZOO

Šperky, bižuterie, hodinky:
KLENOTY Aurum
Présence
Planeo Quick Time
KASIMA
Crystal Bijou
Ewax stříbro

grafika a DTP
Věra Čadová

Dům, byt, zahrada:

Hračky, knihy, papír:
Pompo
Dráčik
Knihy DOBROVSKÝ
McPen papírnictví
RC King

Restaurace, kavárny,
občerstvení:
McDonald‘s
McCafé
Segafredo Espresso
Ice Café
Panda restaurace
MIXGRILL
Ugova čerstvá šťáva
Quickdeli – chlazená jídla
Fornetti

www.facebook.com/centrozlin

Móda:
Benetton
Blažek Praha
C&A
Camaieu
CROPP
F&F
GATE
HOUSE
KARA
Kenvelo
Levis, Lee, Wrangler
LINDEX
MOHITO
NEW YORKER
Orsay
Pepco
Prostějov Fashion Company
Reserved
SAM 73
Takko Fashion
TIMEOUT
Triumph International
Veltex JG
Zetex

Ostatní:
Dr.Max lékárna
Květiny TANO
Víno&Destiláty
Oxalis čaj & káva
Geco Tabák
Grand Optical optika
Maxim–ecigareta
Pivotéka UH
Veselá Veverka

Přidejte se k fanouškům Centro Zlín
na Facebooku a mějte informace
o akcích a novinkách jako první!

