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Týden
neomezeně

Za 120 Kč máte neomezené 
volání do všech mobilních 
a pevných sítí v rámci ČR 
bez smluv a bez faktur

Týden
neomezeně

Za 120 Kč máte neomezené 120 Kč máte neomezené 120 Kč
volání do všech mobilních 
a pevných sítí v rámci ČR 
bez smluv a bez faktur

ŠTĚDRÝ OPERÁTOR

a zákazníkům Tesco Zlín přináším
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50%
sleva na SIM kartu

Tesco MobileKU
PO

N 50
sleva na SIM kartu

Tesco Mobile

Třída 3. května 1170, Zlín, otevírací doba 6.00–24.00 www.itesco.cz

ABY VÁŠ DEN 
ZAČAL SLADKOU 
HOUSTIČKOU

Naši pekaři už od rána zadělávají 
vlastní kynuté těsto, které je vláčné 
a voní po vanilce. Sami si vyberte, 
jestli máte housku raději sypanou 
mandlemi, nebo cukrem.

Platí pro prodejny s vlastní pekárnou.

16793 Tesco-Bakery-Sladka houska CZ - Zlin 191x224 v02.indd   1 28.07.16   12:01



s blížícím se koncem prázdnin začíná ta napínavější část léta. 
Zjišťujeme, kolik krásných míst jsme ještě nestihli navštívit, 
a vrháme se za dalšími a dalšími zážitky. Jen občas nám 
prolétne hlavou myšlenka, že je potřeba připravit se na další 
školní rok. Přejeme vám, ať si užíváte báječné dny volna 
do poslední chvíle. My vám potom rádi pomůžeme s tím, 
aby vaše babí léto bylo all inclusive. Až zkusíte koupání 
v rybníku, spaní pod širákem nebo promítání v letním kině, 
navštivte Centro Zlín a my vám ručíme za to, že v klidu 
a pohodě zvládnete malé i velké nákupy. Nejen že pod jednou 
střechou pořídíte celou školní výbavu, navíc se ještě pobavíte 
na některé z našich akcí. 
K nakupování, zábavě a odpočinku máte na výběr 
z jednaosmdesáti obchodů, restaurací, kaváren a služeb. 
Otevřeno máme sedm dní v týdnu, 363 dní v roce. Děti 
se zabaví v herně, ve které jim zajistíme i hlídání, a vy 
se můžete soustředit na nákupní seznam nebo jen tak 
bloumat po prodejnách s módou, elektronikou či sportovními 
potřebami. Na stránkách tohoto Magazínu najdete spoustu 
podzimních rad jak zpestřit svůj šatník a botník, novinky 
do domácnosti i tipy jak osvěžit svůj drahocenný volný čas.

Navíc nákupy v CENTRO ZLÍN mohou 
posloužit i dobré věci, jak dokládá projekt 
hypermarketu Tesco „Vy rozhodujete, my 
pomáháme“ a tradiční celonárodní sbírka 
„Potraviny pomáhají“, která nás čeká 
v listopadu. 
V srpnu u nás nastává čas oslav. Od soboty 
20. srpna do neděle 21. srpna s námi 
přijďte oslavit 16. narozeniny CENTRO 
ZLÍN. Připravili jsme pro vás víkend plný speciálních slev 
a překvapení. A trochu jsme obrátili narozeninové zvyklosti. 
Narozeniny sice slavíme my, ale dárky rozdáváme vám! Stačí 
si zatočit narozeninovým kolem překvapení a vyhráváte něco 
dobrého na zub, menší i větší dárky nebo třeba dárkový 
poukaz na nákup v našem obchodním centru. 
Těšíme se na vás. Přijďte s celou rodinou nebo s partou 
přátel. Vždyť přece sdílená radost je dvojnásobná radost! 

 CENTrO ZlÍN
 ... vždy něco navíc 

Vážení zákazníci,

Radí vám vizážistka
A MóDNÍ STYLISTKA 

Lenka Petříková 

VY ROZHODuJETE, 
MY POMáháME

Setkat se s ní můžete během 
celého roku v rámci služby 

Nákupy se stylistkou.  
A poradí vám i na stranách 

tohoto magazínu.

Projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“ si klade za cíl podpořit 
komunity prostřednictvím finančních podpor poskytovaných 
místním komunitám a charitativním organizacím na realizace 

✶
 
www.petrikova-visage.cz

svých projektů. Projekt probíhal v době od 11. 5. 2016 do  
7. 6. 2016. Zákazníci získali za každý nákup v prodejně Tesco 
žeton, který použili ke hlasování pro jeden ze tří nominovaných  
projektů.
Vybrané projekty:  Naděje Otrokovice, Mamma Help Centrum 
a unie Kompas.
Vítězným projektem se stala organizace Mamma Help 
Centrum s celkovým počtem 7 995 hlasů, Naděje Otrokovice 
získala 7 147 hlasů a unie Kompas 4 273 hlasů.
Projekt, který dostal nejvíce hlasů, obdržel od Tesca finanční 
podporu v hodnotě 30 000 Kč. Organizace použije částku 
na zakoupení modulu na výuku „Prsa na přednášky“.
Šek byl předán za přítomnosti zastupitelky města Zlína 
náměstkyně Kateřiny Francové.

www.facebook.com/centrozlin
Titulka: čelenka 168  Kč GATE, náušnice 149  Kč a náhrdelník 
249 Kč LINDEX, tričko 274 Kč Camaieu, šátek 1 990  Kč Levis 
Lee Wrangler



SLAVÍME NAROZENINY A MÁME PRO VÁS 
SPOUSTU SPECIÁLNÍCH SLEV A DÁRKŮ !

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.CENTROZLIN.CZ

20. - 21. 8. 2016

NARO
ZENINY 

16.

KOLO
NAROZENINOVÉ

PŘEKVAPENÍ
KOLO
NAROZENINOVÉ

PŘEKVAPENÍ
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NAJDĚTE SVŮJ STYL 
A POBAVTE SE S „TVÁŘÍ“

SOBOTA 15. 10.
 10:00 – 18:00 Kadeřnické služby
  Kosmetické služby
 15:30 Módní přehlídka finalistek 
  soutěže Tvář Dobrého dne
 16:00 Vystoupení Adama Mišíka, finalisty 
  soutěže Tvoje tvář má známý hlas
 17:00 Módní přehlídka finalistek 
  soutěže Tvář Dobrého dne

NEDĚLE 16. 10.
10:00 – 18:00 Kadeřnické služby
  Kosmetické služby
 15:30 Módní přehlídka finalistek 
  soutěže Tvář Dobrého dne
 16:00 Dětský program tváře soutěže StarDance 
  Jana Ondera a Lucie Hunčárové
 17:00 Módní přehlídka finalistek
  soutěže Tvář Dobrého dne

Program Stylových dnů moderuje Adéla Rezková.

Adam Mišík Adéla Rezková

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.CENTROZLIN.CZ

Jan Onder
Lucie Hunčárová

STYLOVÉ 

DNY
S TVÁŘÍ
15.    16. 10. 2016
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Kolik vám bylo let, když jste se poprvé účastnila soutěže krá-
sy? Jak soutěž dopadla?

Mojí úplně první soutěží krásy byla Tvář Dobrého dne 2012, 
kam jsem se přihlásila v osmnácti letech na popud maminky. 
Po vítězství v této soutěži mě redaktoři týdeníku přemluvili, 
abych zkusila Českou Miss 2013. Zamířila jsem na casting 
v OC Centro Zlín, postoupila jsem do třetího, tedy posledního 
castingového kola, na semifinále to ale nestačilo. I tak to pro 
mě byl velký úspěch. Měla jsem za sebou jen pár focení a dvě 
přehlídky v rámci první soutěže. O to víc mě překvapilo, když 
za mnou po skončení finále přišel jeden z porotců s tím, že 
jsem se porotě moc líbila, ale jsem ještě mladá a nezkušená, 
ale ať to určitě nevzdávám, dva, tři roky sbírám zkušenos-
ti a zkusím se přihlásit znovu. V tu 
chvíli se mi změnil život, vzala jsem si 
jeho slova k srdci, přihlásila jsem se 
do další soutěže, potom přicháze-
ly další a další. Na těchto soutěžích 
jsem se potkávala s mnoha lidmi, 
díky kterým jsem začala chodit pře-
hlídky, fotit a pracovat jako hosteska.
Kolika soutěží jste se dosud účastni-
la? Která z nich pro vás byla největ-
ším přínosem? 
Pokud dobře počítám, zúčastnila 
jsem se dvanácti soutěží krásy. Kaž-
dá z nich mi přinesla nové zkušenos-
ti, potkala jsem spoustu zajímavých 
lidí a navštívila nespočet krásných 
míst. Po vítězství v Tváři považuji 
za největší úspěch vítězství v celo-
národní soutěži vysokoškolaček Miss 
Academia 2014. Velkou zkušenos-
tí pro mě byla účast v mezinárodní 
soutěži krásy Charity Queen of One 

oC CentRo zLín se Letos staLo 
hLavním PaRtneRem soutěže 
kRásy tvář dobRého dne. PatRon-
kou soutěže je jednadvaCetiLetá 
modeLka a finaListka České miss 
adéLa Rezková, kteRá PoChází 
z uheRského hRadiště. 

ADélA rEZkOVá: 
Centro Zlín  
JE PrO Mě 
osudové místo

Foto: Mirek Kirinovič

Foto: Lenka Filipeje

Power International konané 
na Tchaj-wanu, kde jsem 

získala titul Miss photo-
genic a dostala jsem se 
do TOP 20 z 80 finalis-
tek. A za poslední velký 
úspěch považuji účast 
ve finále České Miss 
2016. Každá z těch-
to soutěží byla jiná, 
ale každá mě svým způsobem nějak 
obohatila a nelituji účasti ani v jedné 
z nich. 

Měl modeling a účast v soutěžích krá-
sy nějaký vliv na vaše studium, ať už 

na střední či na vysoké škole? 
určitě velký. Díky častým rozhovorům 

na soutěžích krásy jsem se naučila vystupo-
vat na veřejnosti a zbavila jsem se trémy, což 

mi velmi pomohlo jak při maturitě, tak při ústních 
zkouškách na vysoké škole. Skloubit školu s ostatní-

mi mými aktivitami není zrovna nejlehčí, ale když člověk 
chce, jde všechno.

Proč jste se rozhodla pro studium speciální pedagogiky?
Od malička jsem chtěla pracovat s malými dětmi. Před ná-
stupem na vysokou školu jsem dělala vedoucí ve skautu, což 
byla moje jediná zkušenost s prací s dětmi, ale v průběhu stu-
dia na vysoké škole jsem měla možnost několikrát navštívit 
mateřské a základní školy. Praxe jsem absolvovala ve třídách 
s logopedickým a surdopedickým zaměřením. Letos mě čeká 
poslední rok bakalářského studia.
Co vás nejvíc nabíjí pozitivní energií?
Moře a sluníčko.
Chodíte ráda nakupovat do OC Centro Zlín?
Centro Zlín je pro mě tak trochu osudové místo. Proto mám 

k němu zvláštní, milý vztah. Tam jsem 
se poprvé naučila vystupovat na ve-
řejnosti, v Camaieu jsem nafotila první 
krásné fotky, na castingu České Miss 
jsem vstoupila do světa významnějších 
soutěží, nafotila do Magazínu Centro 
Zlín svůj první editorial... Proto se tam 
ráda vracím i v běžném životě a najdu 
tam na sebe vždycky něco zajímavého 
a hezkého. 
Jste patronkou soutěže Tvář Dobrého 
dne 2016. Finalistky této soutěže čeká 
v říjnu módní přehlídka v OC Centro Zlín. 
Na co se mohou návštěvníci těšit?
V polovině října se vrátím na přehlídkové 
molo Centra Zlín s novými „Tvářemi“, kte-
ré se třeba vydají v mých stopách. I proto 
jsem s radostí a chutí kývla na svoji roli 
patronky a ráda novým holkám pora-
dím a pomůžu. No a pokud to dopadne 
dobře, tak se mnou na mole uvidíte i další 
hodně známé „tváře“.  /sd/
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V HLAVNÍ ROLI 
ŠATY
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Y Sako 548 Kč
GaTE

VeSta  
698 Kč

GaTE

SukNě 
550 Kč
c&a

klobouk 
550 Kč
c&a

NáhrdelNík 379 Kč
camaieu

kalhoty 
498 Kč
c&a

buNda 
999 Kč
SaM 73

klobouk 349 Kč 
orsay

NáhrdelNík 199 Kč 
a NáušNice 99 Kč
MoHITo

šaty 999 Kč
LIndEX

Náramek 98 Kč
GaTE

kabelka 799 Kč
Humanic

boty 699 Kč
ccc

košile 
389 Kč  
a tričko 
399 Kč
TIMEoUT

NáhrdelNík 
144 Kč
camaieu

rukaVice 
999 Kč
LIndEX

šaty  
999 Kč
LIndEX

SukNě 999 Kč
LIndEX

Tuto sezonu dostávají hlavní slovo šaty 
z lehkých materiálů, jako je šifon, propojené 
s podzimními doplňky – výraznými šperky, 
třásněmi, klobouky, krátkými i delšími 
rukavičkami, hojně zdobenými kabelkami. 
Dlouhé šaty se nosí s kratší koženou nebo 
jeansovou bundičkou. Dalším trendem 
jsou bohatě zdobené šaty s květinovými 
výšivkami nebo transparentními detaily. 
✶ tip StyliStky: Pokud neholdujete 
šatům, pořiďte si alespoň jednu dlouhou 
sukni. Nosí se bohatě nadýchané do A, 
skládané i jednoduché s hlubokými 
rozparky.

✶

boty 
999 Kč
Baťa 
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PROBuĎTE V SOBĚ
rEBElkU

Náramek leNNox Steel 499 Kč
Planeo Quick Time

NáušNice 
125 Kč
c&a

1.  top 550 Kč c&a

2. šaty 399 Kč MoHITo

3. buNda 499 Kč F&F

4. top 899 Kč LIndEX

5. top 249 Kč HoUSE

6. SukNě 899 Kč LIndEX

7. prSteN 250 Kč c&a

8. boty 1 099 Kč Humanic

kabelka 199 Kč
HoUSE

NáhrdelNík 
89 Kč
HoUSE

legíNy 
449 Kč
Takko Fashion

StříbrNý prSteN alteSSe Se zirkoNy 
2 630 Kč
Présence

čeleNka 29 Kč
HoUSE

tričko 249 Kč
Kenvelo

NáhrdelNík 69 Kč
MoHITo

buNda 999 Kč 
MoHITo

SukNě 699 Kč
Reserved

kabelka 1 099 Kč
KaRa

prSteN S mašlí 159 Kč, 
prSteN 129 Kč
camaieu

SluNečNí brýle 99 Kč
Reserved

boty 899 Kč
ccc

Černá kůže s výraznými kovovými doplňky nepatří jen 
na rockové festivaly. Oblékněte si koženou bundičku, 
kožené šaty, úzkou či nabíranou sukni v kombinaci 
s černobílým tričkem, zvolte masivní řetízek na krk či 
na kabelku a vyrazte do ulic. 
✶ tip StyliStky: Zjemnit svůj rebelský outfit můžete 
lodičkami na úzkém podpatku nebo růžovou rtěnkou.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

✶
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NáušNice 139 Kč
camaieu 

oVeral 999 Kč
orsay

Sada Náramků 49 Kč
HoUSE

čerNý Náramek 199 Kč
camaieu

kabelka 949 Kč
orsay

boty 899 Kč
ccc

✶ tip StyliStky: Velkým trendem 
se stávají kalhoty s mašlí v pase, 
dále ponča a dlouhé vesty či svetry 
s délkou pod kolena.

OD hlAVY 
AŽ K PATĚ
Módní overaly, které byly letním hitem, jsou tou 
správnou volbou i pro podzimní dny. Zářivé 
barvy ovšem vystřídaly tlumené tóny zdobené 
krajkou, výšivkou či třpytivými materiály. Pokud 
se v overalech necítíte dobře, zvolte kalhoty 
nebo sukně s vysokým pasem. Krásně vám 
zeštíhlí a prodlouží postavu. Pak už jen dozdobte 
svůj outfit elegantní obuví. V kurzu jsou lodičky 
s horizontálními pásky, sandály s třásněmi či 
zavazováním kolem kotníku.

oVeral 798 Kč
c&a

SVetr  
1 398 Kč

c&a

NáhrdelNík 
250 Kč
c&a

NáhrdelNík 
144 Kč
camaieu

NáušNice 
99 Kč
camaieu

dioptrické brýle 3 100 Kč
Grand optical

boty 699 Kč
ccc

kabelka  
499 Kč
ccc

SVetr 1 399 Kč
LIndEX

SukNě 999 Kč
LIndEX

top 
359 Kč

F&F

VeSta  
1 099 Kč
F&F

toaletNí 
Voda SecretS 

d´eSSeNceS, 
accord chic, 
50 ml, 1 390 Kč

yves Rocher

✶
poNčo  
598 Kč
c&a



NáušNice 88 Kč  
a NáhrdelNík 138 Kč

GaTE

Sako 799 Kč
orsay

šaty 899 Kč
MoHITo

kabelka 999 Kč
orsay

boty 999 Kč
Baťa

✶ tip StyliStky: Zkuste 
místo černobílých doplňků 
vsadit na béžovou. 
uvidíte, jak se skvěle hodí 
ke zbytku vašeho outfitu.

Děkujeme zámku  
Vizovice za zapůjčení 

prostor pro focení.  
> www.zamek-vizovice.cz

KONTRASTY
PODZIMU 
Mezi hlavní tóny podzimu patří přírodní 
barvy jako béžová, kávová, smetanová, 
hořčicově žlutá, smaragdově zelená, khaki 
a cihlová. Nebojte se ani netradičních 
materiálů a vsaďte na samet, semiš či 
lesk. Ozvláštnit svůj outfit můžete širokými 
stuhami, výrazným náhrdelníkem kolem 
krku, pírky, zdobenými čelenkami. 

StříbrNý NáhrdelNík 
alteSSe 3 540 Kč
Présence

oceloVý Náramek 
michael korS
3 690 Kč
Klenoty aURUM

kožeNá 
kabelka 
2 999 Kč
KaRa

haleNka 
599 Kč
Kenvelo

kabelka 
499 Kč
SaM 73

kabát 1 998 Kč
c&a

boty 1 599 Kč
Baťa 

top 
359 Kč

F&F

páSek 349 Kč
camaieu

šál 
348 Kč

GaTE

NáhrdelNík 
49 Kč
HoUSE

NáhrdelNík 349 Kč
camaieu

šaty 949 Kč
camaieu

✶

09
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JEMNÉ 
DOTEkY 
SVĚTLA 
Sypký transparentní pudr dokonale 
rozzáří vaši pleť. Obsahuje totiž jemné 
projasňující částečky, které zachytí 
a odráží světlo. Při líčení očí vsaďte 
na kouzelnou paletu zemitých tónů. 
S odstíny jako hnědá, šedá, béžová 
a čokoládová vyčarujete jemné denní 
nebo i výrazné večerní líčení.  
✶ tip StyliStky: Dejte svým řasám 
výrazný maxi objem pomocí řasenky 
(Dior) a své rty zvýrazněte leskem 
na rty. Tuto sezónu dominují béžová, 
oranžová či korálová barva.

paruka 3 890 Kč
KaSIMa
tričko 599 Kč
camaieu
NáhrdelNík 499 Kč
LIndEX
buNda 1 992 Kč
Levis Lee Wrangler

řaSeNka dior 
diorShow wp 
090, 1 059 Kč
Marionnaud

NáhrdelNík 
FoSSil 1 890 Kč 
Klenoty aURUM

StříbrNý prSteN 
alteSSe Se zirkoNy 
1 090 Kč
Présence

SuNdaNce opaloVací mléko 
podporující zhNědNutí 

99 Kč a traNSpareNtNí Sprej 
Na opaloVáNí 89,90 Kč

dm drogerie markt
leSk Na rty 

eStée lauder 
– pure 

color eNVy 
SculptiNg 

gloSS – č. 220, 
č. 230 a č. 250, 

759 Kč/ks
Marionnaud

balea zklidňující 
krém po holeNí 
49,90 Kč
dm drogerie markt

Náramek 
SkageN 1 710 Kč 
Klenoty aURUM

pudr 
SouFFle 

d‘eclat–1, 
1 459 Kč

Marionnaud

SluNečNí 
brýle plc 
3 999 Kč
Grand optical 

očNí StíNy 
ySl couture 
VariatioN 1 
NV, 1 859 Kč
Marionnaud

plaiSirS Nature, NoVá 
VůNě citroN & bazalka, 

od 29 Kč
yves Rocher

kR
á
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SpodNí prádlo info o ceně v obchodě
Triumph International

mary kubica: 
aNdílek 359 Kč
Knihy doBRovSKÝ

dívka stojící v dešti 
na nádraží s dítětem 
v náručí. Heidi jí 
poskytne střechu 
nad hlavou, ale brzy 
zjistí, že záhadná 
cizinka skrývá 
podivná tajemství. 
Psychologický 
thriller.



JEMNÉ 
DOTEkY 
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jogurtoVá 
zmrzliNa 
s mAnGem 
A ZÁZvorem
Zmrzlina bez éček, konzervantů 
a přebytečných sladidel 
s čerstvým ovocem? To 
není sen. Stačí jen smíchat 
správný poměr surovin a díky 
zmrzlinovači DELLA CASA si 
vykouzlíte báječnou osvěžující 
zmrzlinu sami doma.

Ingredience: 
»  1 zralé mango
»  300 g bílého jogurtu s vyšším 

obsahem tuku (min. 3 %)
» 10 g zázvoru
» půl vanilkového lusku
» 100 ml smetany 40%
» 100 g cukru
» 100 ml vody

Postup přípravy:
Vodu s cukrem přiveďte k varu, 
zázvor nasekejte nadrobno, 
mango oloupejte a pokrájejte 
na kostky a spolu s vanilkovým 
luskem přidejte do rozvaru. 
Vařte zvolna cca 15 minut, 
dokud mango a zázvor 
nezměknou, po uvaření vyjměte 
vanilkový lusk.
Rozvar nechte vychládnout, 
sceďte a sirup dejte stranou. 
Mango a zázvor rozmixujte 
v mixéru, přidejte smetanu, 
jogurt a polovinu (cca 60 ml) 
sirupu. Zmrzlinovou směs dejte 
vychladit a zmrzlinu připravte 
ve zmrzlinovači.

zmrzliNoVač 
della caSa 899 Kč
TEScoMa

šumiVé VíNo 
FrizzaNte cuVée 

a roSé 149 Kč/ks
víno&destiláty

džbáN mydriNk 
2.5 l, 4 poháry 
S Víčkem 599 Kč
TEScoMa

mlýNek 
Na káVu 
haNdy 
699 Kč
TEScoMa

NerezoVý 
termohrNek 
coNStaNt 
mocca 0.4 l, 
499 Kč
TEScoMa

čaje matcha – široká 
Nabídka prVotřídNích 
čajů info o ceně v obchodě
oxalis

Tento unikátní práškový čaj 
má za sebou tisíciletou historii. 
Matcha se vyrábí výlučně 
z nejkřehčích čajových lístků 
a díky tomu má jasně zelenou 
barvu. nápoj s bohatou chutí 
a vůní je vhodný i pro milovníky 
kávy, jeho silné dávkování ji 
může zcela nahradit a oživit tak 
pitný režim.

hrNek Na čaj S podšálkem 
yaSmiN 249 Kč
TEScoMa

čaje Naše byliNy 
info o ceně v obchodě
oxalis

originální řady bylinných 
směsí vyvinutých 
speciálně pro děti, ženy 
a muže.

dárkoVě 
baleNá 

zrNkoVá 
VýběroVá 
káVa juta 
columbie, 

150g info 
o ceně 

v obchodě
oxalis

koNVice teo 
toNe 1.7 l, 

399 Kč
TEScoMa

DOMáCÍ
LEDOVÉ 
králOVSTVÍ 
Se zmrzlinovačem DELLA CASA 
jednoduše a rychle připravíte až 
800 ml vynikající zmrzliny. Stačí nádobu 
namrazit, vlít do ní připravenou směs, 
15-20 minut promíchávat a je hotovo! 
Smetanové i ovocné zmrzliny a sorbety 
ve vlastní režii navíc chutnají přesně 
tak, jak je máte nejraději. Pak už stačí 
jen vychladit láhev šumivého vína nebo 
nalít sklenici domácí limonády…
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Platí na baru uGOVA ČERSTVÁ 
ŠŤÁVA v Centro Zlín do 20. 9. 2016. 

Kupon je platný po vyplnění PSČ.

Velký drink 0,5 l za cenu 
malého drinku 0,3 l

Slevy nelze kombinovat. Platí 20.– 21. 
8. 2016 v OC Centro Zlín. Kupon je 

platný po vyplnění PSČ.

SLEVA
20%Sleva na celý 

nákup

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
akčními nabídkami a slevovými 

poukazy. Platí do 30. 9. 2016 v OC 
Centro Zlín. Kód akce ZLIN25. Kupon je 

platný po vyplnění PSČ.

SLEVA
25%

Sleva na kompletní 
dioptrické brýle  
(obrubu + brýlové čočky)

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 19. 8. – 4. 9. 2016 

v OC Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění PSČ.

SLEVA
200 kčSleva 200 Kč 

při nákupu 
nad 999 Kč

Nevztahuje se na modely Best Price. 
Platí 17. 8. – 30. 9. 2016 v OC Centro 
Zlín. Kupon je platný po vyplnění PSČ.

SLEVA
10%

Sleva 
na celý 
nákup

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou 
ani s výkupem zlata protihodnotou. 

Sleva neplatí na hodinky Festina, 
snubní prsteny, opravy, zakázkovou 
výrobu, dárkové šeky a na výměnu 
zboží. Platí 20.– 31. 8. 2016 v OC 

Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění PSČ.

SLEVA
20%

Sleva na celý 
nákup

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 17. 8. – 3. 9. 2016 

v OC Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění PSČ.

SLEVA
20%

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Nelze uplatnit na nákup 
počáteční kojenecké výživy. Platí 

do 30. 9. 2016 v OC Centro Zlín. Kupon 
je platný po vyplnění PSČ.

SLEVA
10%Sleva 

na celý 
nákup 

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 17. 8. – 3. 9. 2016 

v OC Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění PSČ.

SLEVA
33%

Sleva na baterie (alkalické, 
nabíjecí, foto, mobil)

Sleva na USB klíče, paměťové 
karty a powerbanky

Nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami. Platí 17. 8. – 3. 9. 2016 

v OC Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění PSČ.

SLEVA
15%

Nevztahuje se na zlevněné zboží 
a dárkové poukazy. Platí 20.– 23. 8. 

2016 v OC Centro Zlín. Kupon je platný 
po vyplnění PSČ.

SLEVA
20%

Sleva 20% při 
nákupu nad 
500 Kč, k tomu 
dárek z řady 
Virtuoso nebo 
Funny Mummy

Neplatí na učebnice a již zlevněné 
zboží, slevy se nesčítají. Platí 19.– 31. 8. 
2016 v OC Centro Zlín. Kupon je platný 

po vyplnění PSČ. 

SLEVA
15%Sleva na celý nákup

VElkÝ
ZA Cenu
MAléhO

Sleva na sluchátka, inkoustové 
náplně a tonery
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DECENTNÍ BArVY
A TRENDY STŘIHY
Muži, kteří sledují trendy, sáhnou na konci léta 
po šedé, khaki, béžové, čokoládově hnědé či tmavě 
modré. Chtějí-li být in, zvolí při výběru střihu chino 
kalhoty s úzkými nohavicemi, které se nosí ohrnuté, 
a pas doplní výrazným koženým páskem. K teniskám 
a módní mikině s kapucí se budou lépe hodit slim 
kalhoty. 

páSek 49 Kč
HoUSE

triko 349 Kč
HoUSE

kalhoty 
broadway 
1 499 Kč
Levis Lee Wrangler

kalhoty 399 Kč
Reserved

buNda riNo 
pelle 2 490 Kč
Levis Lee 
Wrangler

riFle 
499 Kč, 
páSek 
149 Kč

Kenvelo

Náramek FoSSil 
1 890 Kč

Klenoty aURUM

páSek 790 Kč
Prostějov Fashion 
company

oblek 5 790 Kč, košile 
cappoN 880 Kč
veltex JG

oblek 10 990 Kč, košile 1 390 Kč, 
kraVata 950 Kč
Prostějov Fashion company

StepheN kiNg: to
 info o ceně v obchodě

Knihy doBRovSKÝ

Bylo jich sedm a byli velmi mladí, 
když se jejich první klopýtnutí 

změnilo v horor. Jako dospělí se 
rozprchli do světa, ale minulost je 

stále živá, živější, než by si přáli. 
Hororový román. Limitovaná 

boxová edice k výročí prvního 
vydání. vychází v září.
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Sako 1 499 Kč
SVetr 499 Kč
džíNy 669 Kč
F&F

taška 599 Kč
HoUSE



NETRADIČNÍ 
SPOJENÍ
Elegantní saka letos doplňují ležérní outfit. Pokud 
chcete být trendy, vsaďte na šortky nad kolena 
v kombinaci se sakem v šedé, béžové nebo 
tmavě modré barvě. Vše dolaďte polobotkami 
a výrazným páskem nebo hodinkami.

šortky 
599 Kč
Kenvelo

triko 218 KČ
GaTE

Sako 1 199 Kč, 
triko 249 Kč

TIMEoUT

šortky 
599 Kč

Takko 
Fashion

boty 
599 Kč
Humanic

buNda 1 798 Kč
c&a

šála 325 Kč
c&a

taška 1 099 Kč
KaRa

Sako 399 Kč, 
košile 399 Kč
Reserved

hodiNky caSio 
8 990 Kč
Planeo Quick Time

boty 1 599 Kč
Baťa

15

mikiNa akční 
cena 499 Kč
bermudy 
akční cena 
499 Kč
páSek akční 
cena 499 Kč
TIMEoUT

✶ tip StyliStky: 
Vyzkoušejte také 
netradiční módní 
kombinaci khaki 
a šedé barvy, 
která oživí váš 
outfit.

✶
houbařSký Nůž 
info o ceně v obchodě
EWaX

šála 168 KČ
GaTE
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LÉTO TRVÁ  
DESET MěSÍCŮ
Rádi byste si prodloužili léto? Chcete uchovat 
jeho barvy, chutě a vůně? S digitální sušičkou 
ovoce Concept je to jednoduché a v ovoci 
zůstane až 80 procent vitamínů. 
Pokud jste si už připravili své zásoby na zimu, 
dopřejte si sladkou chvíli nicnedělání u šálku 
čerstvé voňavé kávy. Designový kávovar 
Krups se hodí i do té nejmenší kuchyně. Jeho 
ovládání je jednoduché a výsledek dokonalý. 
Co může být lepšího, než když váš domov 
provoní čerstvá káva?

kapSloVý káVoVar krupS 
kp 1208 miNi me info o ceně 
v obchodě
datart               E

lE
k

Tr
O

bareVNá 
multiFuNkčNí 
iNkouStoVá 
tiSkárNa caNoN 
pixma mg5752 info 
o ceně v obchodě
datart

digitálNí Sušička oVoce coNcept 
So-1061 info o ceně v obchodě
datart 

FiFa 17 cena od 1 249 Kč
JRc gamecentrum

Každoroční dávka fotbalu v novém 
kabátu, již od 29. 9.

hra deuS ex předobjednávková 
cena od 1 199 Kč
JRc gamecentrum

digitálNí zrcadloVka NikoN 
d3300  info o ceně v obchodě
datart 

Zrcadlovka nikon s vynikajícím 
poměrem cena/výbava 
a špičkovým cMoS snímačem 
s efektivním rozlišením 24,2 Mpix, 
díky kterému pořídíte nádherně 
detailní fotografie. Tento model je 
ideálním začátkem pro ty, kdo to 
myslí s fotografií doopravdy vážně.

No FroSt 
chladNička 

SamSuNg 
info o ceně 
v obchodě

datart

FitNeSS mixér 
electrolux eSb2500 
info o ceně v obchodě
datart

apple ipad miNi 2 
with retiNa wi-Fi 
16 gb info o ceně 
v obchodě
datart     

Legendární hra se dočkala 
pokračování. adam Jensen 
se podívá do roku 2029 
a vy můžete nahlédnout 
do budoucnosti s ním. 
vychází 23. 8.

FOTIT JE  
TAk SNADNé
Technika je stále dokonalejší a pro své uživatele příjemnější. Nový 
iPad Apple Mini si získá vaše srdce nejen díky úžasně jemnému 
obrazu. Oceníte i jeho perfektní výbavu pro ty nejkrásnější fotky 
z dovolené. 
Aby vaše obrázky nezůstaly jen v digitální podobě, pořiďte si 
barevnou inkoustovou tiskárnu, kterou využijete i ve své domácí 
kanceláři.



ZZZPPÁÁTTKKYY DDOO 

199,-

ZDRAVÁ DÓZA NA 
SVAČINU DINO, 3 DÍLY

ZDRAVÁ DÓZA 
NA OVOCE

ZDRAVÁ DÓZA 
NA BAGETU

DÁREK
K NÁKUPU

ZDRAVÁ DÓZA 
NA SENDVIČ

Vyberte si barvu:

K nákupu Zdravé dózy na svačinu DINO, 3 díly, získáte jako dárek dózu DINO na sendvič, na ovoce nebo na bagetu, dle vlastního výběru nebo dostupnosti na prodejně.
Nabídka Dárek k nákupu platí do 31. 8. 2016.
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Už je to tak, v září se musí znovu do školy. Hledala jsem 
místo, kde pořídím všechny potřebné věci, a našla jsem ho. 
Je to cEnTRo ZLín. a vymyslela jsem, jak z toho udělat 
super zážitek. v první řadě se vypravím na nákupy. v centro 
Zlín seženete všechno, co vás jen napadne: aktovky s plnou 
výbavou, sálové tenisky do tělocvičny, kufříky na výtvarné 
potřeby pro prvňáčky i cool batohy pro ty starší.  
Samozřejmě to taky chce něco super na sebe! v c&a, 
LIndEXU, Pepcu, F&F a Takko Fashion si určitě vyberete 
a do cRoPPU, Kenvela nebo nEW yoRKERU se 
mrkněte se starším bráchou nebo ségrou. 
Tak třeba se v centro spolu v srpnu potkáme!

AhOJ hOlkY A klUCI, 
JMENuJI SE AMÁLIE, 
AlE řÍkAJÍ MI 
MALENKA. 

peNál 
herlitz,  
3 patra 

339,90 Kč
McPen 

papírnictví

kuFřík 259 Kč
Pompo

školNí batoh 
bagmaSter  

1 750 Kč/ks
McPen papírnictví

školNí 
aktoVka 

herlitz 
midi 

VybaVeNá 
1 990 Kč

McPen 
papírnictví

láheV 
Na pití 

Star warS 
159 Kč

Pompo

papuče 
299 Kč/pár
Baťa 

SVačiNoVý 
box  
SpidermaN 
159 Kč
Pompo

SVítící Figurka 
lego 299,90 Kč

McPen papírnictví

paStelky 
koreS 12 kS, 
55 Kč
Pompo

Trojhranný 
a hexagonální 
tvar, 
s ořezávátkem.

VeSta 
469 Kč, 

tepláky 
279 Kč

F&F

dětSká 
SáloVá obuV 
adidaS akční 
cena 649 Kč
Sportisimo

Notebook leNoVo 
ip g50-45 info o ceně 
v obchodě
datart

batoh 
colemaN 
magi city 

1 099 Kč
Intersport

Batoh 
s dostatečně 
velkou hlavní 

kapsou, 
kam uložíte 
i notebook.
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tričko 
125 Kč 
c&a

tričko 75 Kč 
c&a

triko 
149 Kč
cRoPP

batoh 
390 Kč
a3 SPoRT

kšiltoVka 
249 Kč
cRoPP

mikiNa 498 Kč 
c&a

boty 899 Kč
Baťa

mikiNa 119 Kč, 
tričko 59 Kč, 
kraťaSy 59 Kč
Pepco

oVeral 319 Kč
Takko Fashion

kšiltoVka  
199 Kč
Takko Fashion

čepice 
49 Kč

Pepco

JEDNO 
MÁME 
SPOlEčNé 
Je nám dvanáct, třináct, čtrnáct, a co 
nás baví? Přece fotbal, tanec, blbnutí 
s kámoši, počítačové hry a komiksy. 
A nakupování. V nákupním centru 
můžeme trávit volný čas, když je škaredě, 
obhlédneme tu nejnovější elektroniku, 
po které už měsíce prahneme, nebo si 
uděláme radost tím skvělým značkovým 
tričkem, které prostě musíme mít!

MALÉ  
kOUZlO
Každý dětský pokrok je malý zázrak. 
První pohled do očí, první úsměv, 
první žvatlání, nebo první překulení 
na břicho. užívejte si s dětmi každou 
takovou chvilku. Pořiďte jim 
pro jejich první krůčky ty 
nejkrásnější a nejkvalitnější 
dětské botičky. 

bryNdáky 
59 Kč

Pepco

kalhoty 
499 Kč

LIndEX

D
ě

TI

modrá buNda 999 Kč, 
šedé legíNy 249 Kč
LIndEX

boty 699 Kč
ccc
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dámSké běžecké tričko 
odlo actiVe akční cena 

699 Kč
Intersport

Měkký, elastický materiál, 
síťované vsadky, rychleschnoucí.

buNda 699 Kč
SaM 73

pytel 490 Kč
a3 SPoRT

SoupraVa 
adidaS 1 490 Kč

a3 SPoRT

páNSká kroSoVá běžecká 
obuV aSicS gel-SoNoma  
2 g-tx, akční cena 2 199 Kč
Intersport

nepromokavá a prodyšná 
membrána Gore-Tex, Gel 
odpružení v patě, 3M reflektory, 
profilovaná podešev.

páNSké běžecké triko 
charged ruN 839 Kč
Intersport 

Technologie HeatGear® - 
velmi prodyšná látka, která 
odvádí vlhkost a reguluje 
tělesnou teplotu.

multiFuNkčNí batoh 
mckiNley crxSS 7 ii  
akční cena 1 099 Kč
Intersport

Pro sportovní aktivity 
s intenzivním pohybem, zádový 
systém Feel Pro, reflexní prvky, 
možnost integrace nápojového 
systému.

BěŽÍM, 
TEDY JSEM 
Ať už běháte jen tak pro radost, nebo jste na běhu závislí, jedno 
máte společné – to nejdůležitější, co byste neměli podceňovat, je 
kvalitní běžecká obuv. Je to jediná větší investice, která se ovšem 
vyplatí. Že nevíte, jaké boty jsou pro vás nejvhodnější? Výběr 
správné obuvi ovlivňuje několik faktorů, které byste měli zohlednit 
– styl běhu, terén či hmotnost. Abyste měli jistotu, že boty jsou 
dělané přesně pro vás, obraťte se na odborníky v prodejnách  
A3 SPORT, Intersport či Sportisimo.

dámSká běžecká 
obuV aSicS gt 1000 4, 

akční cena 1 899 Kč 
Intersport

teNiSky 
690 Kč

a3 SPoRT

SoupraVa 
Nike 750 Kč
a3 SPoRT

páNSká mikiNa 
S kapucí uNder 
armour popoVer 
heNley 1 299 Kč
Intersport

Svršek z pohodlné a prodyšné síťoviny, duoMax®, 
SpEva mezipodešev, velmi lehká podešev aHaR+® 

poskytuje potřebnou přilnavost na pevném povrchu.



21buNda 699 Kč
SaM 73

pytel 490 Kč
a3 SPoRT

alu Skládací 
koloběžka FireFly 
arrow 120 akční 
cena 799 Kč
Intersport

dětSké tričko pro 
touch rebeNNa akční 
cena 239 Kč
Intersport

dětSké tričko 
pro touch ralF 

akční cena 239 Kč
Intersport

dětSká SportoVNí 
SoupraVa pro touch 
akční cena 549 Kč
Intersport

juNiorSké haloVé 
kopačky pro touch 
claSSic 30 akční cena 
549 Kč
Intersport

chlapecká 
FleecoVá 

buNda mckiNley 
FraSetowN ii 

akční cena 399 Kč
Intersport

dětSká obuV 
adidaS akční cena 
549 Kč 
Sportisimo

dětSká outdooroVá obuV 
mckiNley chromoSome 2 aQx j, 

akční cena 1 099 Kč
Intersport

dětSká teplákoVá 
SoupraVa adidaS 
akční cena 549 Kč
Sportisimo

VZhŮrU 
DO DOBRODRuŽSTVÍ  
Správná podzimní výprava za dobrodružstvím by měla 
zahrnovat minimálně jednu z těchto aktivit: lezení na stromy, 
házení kamínků do vody, skákání přes kaluže. Základem 
je mít pevné boty, správně vrstvit oblečení, aby se dalo 
jednoduše odkládat a pak se do něho znovu choulit. Pečlivě 
vybavený dobrodruh pak nebude ničím zaskočen. 

dětSký batoh dakiNe 
prom oceaNic 25 l, 
1 199 Kč
Intersport

Moderní design, vhodný 
do školy i do města 



V JEDNOTě 
JE SÍLA

Nevíte si rady s vybavením vašeho interiéru, 
hledáte nápady a inspiraci? Něco, co váš byt 

promění v útulný domov, ale přitom se stylovými 
prvky?

Dřevo jako přírodní materiál se vám neomrzí ani 
po několika letech. Ovšem nic se nemá přehánět. 

Když vyberete jeden odstín, držte se ho. I když 
každý pokoj bude vybaven jinými dekoracemi 

a v rozdílné barevnosti, celkový dojem pak 
bude působit jednotně a čistě. Také se nebojte 

kombinovat dřevo s kovem, který je letos v kurzu. 
Stačí drobné prvky, které společně se dřevem 

dodají vašemu domovu stylový nádech.

NEVErENDINg 
PARTY
Velká nárazová grilovací party u vás na zahradě? 
Žádný problém! Tedy s tím správným 
kompaktním grilem. Power gril PARTY TIME 
má totiž zabudovaný výkonný turbo ventilátor, 
díky němu je připraven grilovat již za pět 
minut od uvedení do provozu. Dřevěné uhlí lze 
navíc do zásobníku 
doplňovat bez 
přerušení grilování, 
a přitom není třeba 
sundávat rozpálený 
rošt. Zásobník je 
navíc při grilování 
uzavřen poklopem 
a šťáva z jídla tak 
nekape do uhlíků, ale 
do nerezové nádoby. 
Gril proto nebude 
rušit společnost 
nepříjemným 
„čaděním“. A vše, 
co ke grilování 
potřebujete, 
pohodlně donesete 
v elegantním košíku 
a tašce Reisenthel.

VariabilNí program poiNt, pSací Stůl, dub bardoliNo  
120x74x77,5 cm, 3 399 Kč
aSKo nábytek

goreNje by Starck info o ceně v prodejně
KUcHyně gorenje

novou kolekci kuchyňských přístrojů společnosti Gorenje navrhl Philippe 
Starck, jeden z nejosobitějších světově uznávaných tvůrců. Kolekce se 
vyznačuje špičkovými technologiemi a převratnou úsporností.

„dřeVěNá“ koupelNa, dlažba timber Natural  
cena od 999 Kč/m2 
SIKo KoUPELny & KUcHyně

velkoformátová rektifikovaná dlažba je díky své reliéfní struktuře 
a jemně vykresleným detailům věrnou imitací přírodního dřeva. 

StolNí lampa 
1 799 Kč
Elkoma

power gril 
party time 

2 999 Kč
TEScoMa
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reiSeNthel 
taška 
Na láhVe 
299 Kč, deštNík 
529 Kč, koš 
1 199 Kč
Brusinka

SVíceN 420 Kč, 
leVaNdule 79 Kč

Brusinka
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Super cena

129§

Jednoduše s OBI!

Půjčovna nářadí
Výběr z 12 000 odstínů

Míchání barev

25 000 produktů

Rezervace 
a vyzvednutíDoprava zboží

OBI Zlín třída 3. května 1170
763 02 Zlín
tel.: 296 605 211

Otevírací doba:
po–ne 8.00–20.00

Více na obi.cz 
a facebook.com/obi.cz

Nabídka měsíce

Navštivte nás v OBI Zlín!

tloušťka 8 mm

dub Celtic

Super cena

199� m²

Platí do 31. 8. 2016

Laminátová podlaha
OBI č. 424538 7

Mrazuvzdorná 
dlažba 
„Canada Rosso“
Rozměry: 31 × 31 cm.
OBI č. 539494 5

160403 Inzerce OBI Zlin - celostrana v Centro Zlin.indd   1 7/20/2016   4:41:03 PM



Bag Style
Baťa
CCC
humanic
Jola

obuv, galanterie:
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Datart
Electroworld
Elkoma
JrC gamecentrum
Mobil4you
O2
T-Mobile
Vodafone

elektro, pc, telefony, hry:

A3 SPOrT
Ewax
Intersport
Sportisimo

Sport, volný čas:

Bel & Blanc čistírna
česká spořitelna
Dětský koutek
grand Optical
klIEr kadeřnictví
Moneta Money Bank
Směnárna

Služby:

dm drogerie markt
Marionnaud
Yves rocher

drogerie, kosmetika: 

ASkO Nábytek
Brusinka
kOBErCE BrENO
kUChYNě gorenje
Mountfield
SIkO kOUPElNY & kUChYNě
SUPEr ZOO
TESCOMA

dům, byt, zahrada:
VYDAVATEl
Centro Zlín FMC, s.r.o.
třída 3. května 1170
763 02 Zlín-Malenovice

ZhOTOVITEl
HEXXA.CZ s.r.o.
Vavrečkova 5262, Zlín
www.hexxa.cz

rEDAkCE
Petra Dostálková 
Světlana Divilková

grAfIkA A DTP
Věra Čadová

fOTO
Ivo Hercik

PrODUkCE
Petra Dostálková

STYlISTkA A VIZáŽISTkA
Lenka Petříková

grAfICkÝ lAYOUT
Bizmark a.s.

INZErCE
Centro Zlín FMC, s.r.o.
Tel. +420 577 103 499

rEgISTrACE
MM ČR E 16727

VYCháZÍ
17. 8. 2016

uvedené ceny produktů 
jsou platné v době vydání 
magazínu.

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

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!

Ice Café
McCafé
McDonald‘s
Minit
MIXgrIll
Panda restaurace
Quickdeli – chlazená jídla
Segafredo Espresso
Ugova čerstvá šťáva

restaurace, kavárny, 
občerstvení:

Dráčik
knihy DOBrOVSkÝ
McPen papírnictví
Pompo
rC king

hračky, knihy, papír:

Crystal Bijou
kASIMA
klENOTY Aurum
Planeo Quick Time
Présence

šperky, bižuterie, hodinky:

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

móda:

Delissimo
Dr.Max lékárna
geco Tabák
grand Optical optika
květiny TANO
Maxim–ecigareta
Oxalis čaj & káva
Pivotéka Uh
Veselá Veverka
Víno&Destiláty

ostatní:

*


