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www.siko.cz/kuchyne
VYZKOUŠEJTE TO!

Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

EASY PLÁNOVAČ

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.

MOJE NOVÁ 
KUCHYNĚ 

OC CENTRO ZLÍN
Tř. 3. května 1205, Zlín 4 - Malenovice
tel.: 577 120 202, email: zlin@siko.cz

 Po-Ne 9.00 - 19.30



Slunce stále září vysoko, léto je v plném proudu a pro nás nastává 
čas velkých oslav. Ptáte se proč? Čeká nás oslava krásných 
polokulatých patnáctých narozenin! ano, je to už celých patnáct 
let, co jsme vám poprvé otevřeli naše brány. a slavit můžeme 
především díky vám, našim věrným zákazníkům. Proto pro vás 
jako poděkování za vaši přízeň připravujeme oslavu na celý 
víkend! O programu se dovíte více na straně 4.
Při této příležitosti připomeňme několik bodů z naší historie. 
centro Zlín otevřelo v srpnu roku 2000 a od této doby si stále 
drží pozici největšího obchodního centra ve Zlínském kraji. 
Za dobu existence se třikrát rozšířilo, naposledy v roce 2013, 
kdy přibylo dalších jedenáct prodejen. také díky tomu vám nyní 
můžeme nabídnout více než osmdesát obchodů, opravdu široký 
sortiment zboží a jedinečné značky, které jinde v kraji nenajdete. 
Velmi si vážíme vaší přízně a věříme, že s námi zůstanete 
i v budoucnu, kdy chystáme další, malá i velká, překvapení.    
a nyní k magazínu – v tomto srpnovém období se pomalu začínají 
přizpůsobovat naše šatníky, domovy i zahrádky chladnějším 
večerům. Na dalších stranách magazínu proto najdete malou 
podzimní inspiraci. Prodejny se plní podzimními kolekcemi, 
školními pomůckami, neustále se přidávají novinky ze světa 
designu, elektrotechniky i výbavy pro dům a zahradu. Věříme, 
že si u nás každý vybere přesně to, co potřebuje. Přijďte se 
mrknout, co je u nás nového. Staňte se také naším fanouškem 
na Facebooku a sledujte náš web, aby vám žádná akce ani 
novinka neunikla. 
Přejeme všem krásné letní dny a přijďte o víkendu 22. a 23. 
srpna slavit s námi!

 Vaše Centro zlín

 U NáS Najdete 
 Vždy něCo naVíC 

Muzeum luhačovického Zálesí je odloučeným 
pracovištěm Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 
Expozice Známé i neznámé Luhačovice v sobě spojuje tři 
pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje 
tradiční národopisný region luhačovické Zálesí jako 
místo s výskytem léčivých vod, rozvíjejícím se lázeňstvím 
a jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi 
vesnicí a lázněmi. Muzeum zveřejňuje jak historickou 
národopisnou sbírku luhačovické muzejní společnosti, 
tak sběry z posledních let, zaměřené na dokumentaci 
luhačovického lázeňství a historie obce. 
Výstava, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci 
se 14|15 BAŤOVÝM INSTITUTEM ve Zlíně, bude k vidění 
od 4. 9. na pasáži našeho obchodního centra. 

Modelka na titulce: Kožená bunda 5 500 Kč Kara, 
tričko 325 Kč c&a, náušnice 79 Kč takko Fashion, rifle 450 Kč 
c&a, pásek 109 Kč NeW YOrKer

VÝsTaVa V ZÁŘÍ

www.facebook.com/centrozlin

Vážení zákazníci,

Známé i neznámé 
Luhačovice
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sLaVí narozeniny
SOBOTA 22. 8. 
15:00 A 17:00 BARMANSKÁ SHOW
Při barmanské show za barem lítá úplně všechno, včetně 
barmanů! těšit se můžete na barmanské triky s lahvemi, 
šejkry i ledem – někdy na hraně fyzikálních zákonů! :) 
barmani Zlín jsou totiž profíci svého řemesla. Za svou 
kariéru mají za sebou stovky a stovky show. Výsledkem 
jsou koktejly rozmanitých druhů, a na jejich ochutnávku se 
můžete těšit i vy! 

PO celý víKeND 
se můžete těšit 
na speciální narozeninové 
Slevy, zábavný foto 
koutek, ze kterého si fotku 
na památku odnesete 
s sebou. Zabavíme i vaše 
děti a navíc na každého 
návštěvníka čeká malý 
dárek. 

NeDĚle 23. 8.
15:00 RycHlÉ ŠíPy
rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších 
komedií Slováckého divadla. a není divu, vidět na vlastní oči mirka 
dušína se svými věrnými přáteli je velké lákadlo. Nejen znalci 
Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracovaný zkrácený 
příběh pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako by z oka 
vypadly svým tištěným kamarádům. 

pŘiJĎTe SLAVIT s námi!   
V neděli odpoledne KlaUN brdíK
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jezdil jste jako malý rád tábořit? jak jste trávil volný čas? 
tábořit jsem jezdil, ale jelikož jsem vyrůstal v době socialismu, 
tak některé pionýrské tábory byly tímto dost poznamenány. 
ale to si uvědomuji až zpětně, v té době mě tábory bavily, 
užíval jsem si je  a mám na ně krásné vzpomínky. a jak jsem 
trávil volný čas – s klukama na sídlišti jsme divočili a dělali 
lumpárny. řekl bych, že svět byl tehdy bezpečnější a rodiče 
se o své děti tolik nestrachovali a tak jsme si mohli dovolit 
i trochu riskantnější dobrodružství.

Vycházel jste při divadelních zkouškách z vlastních zkušeností 
či vzpomínek z dětství? 
to ani ne, vycházel jsem z povahy rychlonožky, který je 
tak trochu průšvihář a nezbeda. to se mi líbilo. jelikož i já 
jsem takový neposeda a rtuťovitý člověk, tak mi režisér tuto 
postavu svěřil.

jak byla náročná příprava na roli rychlonožky? V čem je tato 
postava odlišná od těch, řekněme „dospělých“, které jste už 
na jevišti Slováckého divadla hrál?
myslím, že moc náročná nebyla. Zkoušení tehdy probíhalo 
v našem volném čase a byla to velká legrace. celá hra je 
hodně stylizovaná a tehdy jsme vytvářeli charaktery malých 
kluků, což nám šlo, protože jsme nebyli věkově zas až tak 
daleko. dnes už je to hodně o legraci a improvizaci, která 
často na reprízách vzniká.

rychlé šípy jsou nejvíce reprízovanou inscenací v historii 
divadla, je možné že vás během představení ještě něco 
zaskočí?
Vždy nás dokáže něco zaskočit, ale jsme už tak dobře sehraní 
a vycvičení, že dokážeme ihned reagovat, tak aby to bylo 
vtipné a pasovalo to do děje.

ačkoliv se někteří čtenáři na představení přijdou podívat, 
nastiňte, na které části rychlých šípů se mohou u nás 
v obchodním centru těšit.  
V současné době dokážeme zahrát jakýkoli kus z inscenace. 
ale u vás v centro Zlín to bude takový průřez  od seznámení 
rychlých šípů, založení klubovny přes výpravu na výlet, 
rozcvičku a fotbal. a myslím, že vymyslíme i nějakou 
aktualizaci přímo pro centro Zlín.

Pro naše představení v rámci oslav 15 narozenin jste museli 
celou hru zkrátit a upravit. loučil jste se těžce s některými 
scénami? 

Tomáš šulaj působí ve slováckém divadle 
v uherském hradišTi, kde je jedním 
z nejobsazovanějších herců. v rámci 
programu 15. narozenin našeho obchodního 
cenTra se předsTaví v roli rychlonožky 
ve zkrácené verzi inscenace rychlé šípy.

Samozřejmě, že je nám líto některých scén, protože 
jsou vtipné a dobré, ale není v našich silách zahrát celé 
představení v obchodním domě, protože není zde úplně 
ideální zázemí pro hraní divadla a myslím, že i návštěvníci 
přijdou hlavně nakupovat a my budeme pro ně takovým 
příjemným zpestřením v podobě zkrácené verze rychlých 
šípů.
 
Čím si vysvětlujete úspěch inscenace rychlých šípů?
myslím, že je to skladba všeho. dobrá předloha, výborný 
režisér a hlavně vynikající herecká sestava, která na sebe 
slyší a nedělá ji problém si ze sebe udělat srandu.

jaké role v divadle teď momentálně hajete a co chystáte 
nového? 
momentálně mám na repertoáru z novějších věci roli 
macbetha ve stejnojmenné inscenaci a několik rolí 
v inscenaci alenka v kraji divů a za zrcadlem. a z těch 
starších stále populární donaha! diváky mohu pozvat 
i do Národního divadla brno, kde momentálně hostuji 
v inscenaci Král Oidipus.

V angažmá jste od roku 1999, najde se ještě něco, co vás 
ve Slováckém divadle překvapí?
Nechávám se rád překvapovat.

ryChLonožka 
jE PRůšVIhÁŘ 
a nezbeda. 
TO SE MI LÍBILO



V barVáCh  
POdZimU
léto propůjčilo naší pleti krásné bronzové 
odstíny, které zdůrazní přírodní tóny 
oblečení a doplňků. díky módnímu vrstvení 
můžete hrát všemi barvami podzimu!

SluNečNí BRýle  GuccI  
7 499 Kč Grand Optical

NÁHRDelNíK DlOuHý  
299 Kč Camaieu

NÁHRDelNíK KRÁTKý  
499 Kč LINDEX

JAcKeT 1 199 Kč Orsay

HAleNKA 599 Kč Camaieu 

leGíNy 449 Kč  
Takko Fashion

KABelKA 550 Kč C&A

BOTy 1 199 Kč Humanic

KOžeNÁ KABelKA 
2 500 Kč

KARA

PÁSeK 169 Kč
Orsay

ŠATy 449 Kč
Benetton

KABÁT 1 889 Kč
F&F

HAleNKA 298 Kč
GATE

BOTy xxx Kč
Baťa 

ŠÁTeK 198 Kč
GATE

SveTR 549 Kč
NEW YORKER

BOTy 599 Kč
Humanic

06

NÁHRDelNíK 
299 Kč
Camaieu

ŠÁTeK 139 Kč
NEW YORKER
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skLoňoVání  
POdle VZOrů
Návrháři sice aktuálně velí halit se do černé 
od hlavy až k patě, my se však pokusíme jejich 
temné úmysly přeci jen trochu zpestřit. Nebojte 
se kombinací vzorů a barev – chce to jen špetku 
vkusu a odvahy! Uvidíte, kolika jedinečných 
variací dosáhnete s pár kousky oblečení.

NÁHRDelNíK 699 Kč,  
NÁuŠNIce 99 Kč MOHITO

SAKO 999 Kč Reserved

HAleNKA 199 Kč NEW YORKER

PÁSeK 199 Kč MOHITO

SuKNĚ 899 Kč Camaieu

BOTy 2 599 Kč Baťa 

SuKNĚ xxx Kč
TIMEOUT

BOTy xxx Kč
CCC

KABelKA 1 499 Kč
Humanic

NÁTĚlNíK 649 Kč
Benetton

SuKNĚ 999 Kč
MOhITO

SuKNĚ 349 Kč
NEW YORKER

KABÁTeK 1 400 Kč
NEW YORKER

HAleNKA 999 Kč
LINDEX

NÁHRDelNíK 
499 Kč
LINDEX

HAleNKA 550 Kč
C&A

TRIčKO 549 Kč
MOHITO

PeNĚžeNKA 
299 Kč 
HOUSE

že
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a pŘeCe  
Se tOČí
Nezapomeňte si na nákupní 
seznam připsat jednu důležitou 
položku – sukni. Nosí se všechny 
délky, splývavé, nabírané i ty, které 
líbivě podtrhují ženské křivky. Každá 
žena by se měla alespoň občas cítit 
jako princezna! 07



NÁuŠNIce 99 Kč Camaieu

NÁHRDelNíK 249 Kč Takko Fashion 

SAKO 799 Kč NEW YORKER

TRIčKO 449 Kč Orsay

RIfle 1 699 Kč TIMEOUT

BOTy 699 Kč CCC

RIfle 999 Kč
NEW YORKER

RIfle 798 Kč
C&A

RIfle 999 Kč
NEW YORKER

MIKINA 549 Kč
HOUSE

BuNDA xxx Kč
TIMEOUT

TílKO 248 Kč
GATE

HAleNKA 398 Kč
GATe

NÁRAMeK 
98 Kč
GATE

MIKINA 399 Kč
NEW YORKER

KABelKA 
599 Kč
LINDEX

BOTy xxx Kč
Baťa

BOTy 1 199 Kč
CCC
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říkejte jim, jak chcete, ale hlavně je noste! desítky 
variant džínoviny a stovky střihů umožňují vykouzlit 
krásnou siluetu každé dámě a v každém věku. 
Nenechte se zmást termíny jako skinny, slim, 
bootcut, a dalšími – džíny si před koupí důkladně 
vyzkoušejte, případně požádejte o radu s výběrem 
školené prodavačky v některé z našich prodejen 
v centro Zlín.

sLuší  
KaždémU 



DIOPTRIcKÉ BRýle 
MIcHAel KORS 3 600 Kč 

Grand Optical

TRIčKO 249 Kč Reserved
NÁuŠNIce 129 Kč LINDEX

NÁHRDelNíK 148 Kč GATE 

SuKNĚ 299 Kč Reserved

BOTy 2 599 Kč Baťa

KABelKA 550 Kč C&A

KABÁT 1 299 Kč Reserved

1.

veSTA 999 Kč
F&F

KABelKA 
999 Kč 
LINDEX

KABelKA 599 Kč
Reserved

NÁHRDelNíK 
299 Kč
F&F

ŠÁTeK 299 Kč
Takko Fashion

PÁSeK 249 Kč
NEW YORKER

1.  KABÁT 1 700 Kč 
NEW YORKER

2.  TOP 469 Kč F&F
3.  ŠATy 699 Kč 

Reserved
4. TOP 329 Kč F&F

MARy KuBIcA: 
HODNÁ HOlKA 359 Kč
Knihy DOBROVSKÝ

MIKINA 399 Kč
NEW YORKER

BOTy xxx Kč
Baťa

sTŘídmá 
KráSa 
jednoduché střihy dokáží rafinovaně 
podtrhnout vaši ženskost a přitom dovedně 
zamaskovat případné deko navíc. Zářivé 
barvy pak zvednou náladu jak vám, tak 
i vašemu okolí. Odstíny žluté od vanilkové 
po jasné citronovou garderobě stále 
jednoznačně vládnou! 
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náš tiP
miniaturním kabelkám 
odzvonilo, praktické velké tašky 
originálně doplní váš outfit 
a navíc se do nich pohodlně 
vejde i napínavá knížka!2.

3.

4.

TRIčKO 398 Kč 
C&A

děkujeme 
Zlínskému klubu 

204 za zapůjčení 
zázemí pro focení. 

> www.zlin.eu
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DÁMSKÉ BRýle 
RNB 6 499 Kč 
Grand Optical
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POMOC jE
NABlíZKu
Vrásky, pigmentové skvrny, akné? 
Pro ženské sebevědomí pohroma, 
pro prvotřídní kosmetické produkty 
maličkost. Přestaňte se trápit 
a požádejte o radu odborníka. Výsledek 
na sebe nenechá dlouho čekat.

zLaTá
hOreČKa
Pro milovníky elegance zastoupené 
oslnivým leskem zlata máme 
dobrou zprávu – drahé kovy nikdy 
nevyjdou z módy. Podzimní kolekce 
šperků v prodejnách centro Zlín 
navíc předkládají úchvatné variace 
na téma luxus.

DÁMSKÉ 
NÁuŠNIce DKNy 
INfO O CENě 
V OBChOdě
KLENOTY Aurum

DeNNí A NOčNí KRÉM BAleA cell eNeRGy (50 Ml) 159 Kč/KS, 
SÉRuM BAle cAll eNeRGy (30 Ml) 159 Kč
dm drogerie

SeNSITIve 
vÉGÉTAl 
Intenzivní 
zklidňující péče 
xxx Kč
Yves Rocher

SeNSITIve vÉGÉTAl 
Denní péče proti 
červeným skvrnám 
xxx Kč
Yves Rocher

cuNIque – HyDRATAčNí ceSTOvNí SeT 
299 Kč
Marionnaud

BODy cARe – 
SucHý TĚlOvý 
OleJ 379 Kč 
A HyDRATAčNí 
TĚlOvÉ MlÉKO 
S MANGOvýM 
MÁSleM 379 Kč
Marionnaud

HODINKy 
MIcHAel KORS 
INfO O CENě 
V OBChOdě
KLENOTY Aurum

STříBRNÉ NÁuŠNIce 1 490 Kč
Présence

STříBRNý 
NÁHRDelNíK 
1 230 Kč
Présence

NÁuŠNIce 98 Kč 
GATE

PARuKA MARIANNe 
5 490 Kč Kasima

TRIKO BROADWAy 
1 090 Kč 

Levis Lee Wrangler

NÁHRDelNíK 249 Kč 
Takko Fashion

NÁHRDelNíK 
TOMMy 

HIlfIGeR 
2 530 Kč

KLENOTY Aurum

SPODNí PRÁDlO 
INfO O CENě V OBChOdě

 Triumph International
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DOMÁcí PlAcKy   
S grilOVaNým 
MASeM
grilovací sezona rozhodně nekončí! 
aby se vám opékání masa na grilu 
neomrzelo, je dobré čas od času 
zařadit do svého repertoáru nějakou 
inovaci. máme pro vás tip na dva 
jednoduché recepty, v jejichž spojení 
se skrývá labužnický zážitek!

ingredience – placky 
»  500 g hladké mouky (nejlépe nulky)
»  150 g olivového oleje
»  200 ml vody
»  10 g soli

postup přípravy
Smícháme všechny ingredience 
a vypracujeme v těsto. rozdělíme 
na 6 bochánků a necháme odležet 
alespoň 2 hodiny v lednici. Každý 
bochánek rozválíme na placku 
velikosti cca 25 cm. těsně před 
grilováním opékáme nasucho z obou 
stran.

ingredience – grilované maso
»  6 plátků krkovičky
»  olivový olej (množství dle velikosti 

pekáčku)
»  3 stroužky česneku
»  čerstvý rozmarýn
»  sůl

postup při grilování
do malého pekáčku nalijeme 
olivový olej do výšky asi 1 cm, 
přidáme najemno nakrájený česnek 
a nasekaný čerstvý rozmarýn. 
Pekáček dáme na gril. jakmile 
začne směs pěnit, hned ji sundáme 
a necháme odpočinout. Potom 
vezmeme krkovičku, lehce ji pokapeme 
olivovým olejem a dáme na gril 
(bez koření, bez soli). až je maso 
hotové, položíme ho na 3 až 5 minut 
do připravené lázně s kořením. 
Krkovičku osolíme až na talíři. K masu 
přikusujeme čerstvé placky. Vše 
můžeme ještě doplnit např. domácím 
dresingem nebo dipem.

dokonaLÝ 
SPOleČNíK
Pokud si chcete udělat hezký večer, či pozvat 
přátele k posezení na zahradě, ideálním 
společníkem může být elektrický gril Severin. 
K dispozici má celkem 8 raclette pánviček 
s nepřilnavým povrchem pro přípravu 
zapečených pokrmů. Nechybí mu ani přírodní 
grilovací kámen nebo oboustranná nepřilnavá 
grilovací deska. takže si každý přijde na své.

hRAVě zdraVě
Nemůžete do dětí vpravit 
zdravou zeleninu? Vyzkoušejte 
tuto univerzální soupravu pro 
dekorování zeleniny a ovoce. 
Uvidíte, že ze stolu zmizí dřív, 
než stačíte vykrojit další kousek… 
Souprava obsahuje 6 speciálních 
nožů, keramický brousek 
a krabičku. Návod k použití je 
součástí balení.

eleKTRIcKý GRIl 
SeveRIN RG 2341 
INfO O CENě 
V OBChOdě
Datart
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ScRIvNeROvÁ JANe: 
DOPřeJTe SI DeTOx 
269 Kč
Knihy DOBROVSKÝ

TeRMOSKA 
S HRNíčKeM 
cONSTANT MOccA 
OD 399 Kč
TESCOMA

K dostání ve velikostech: 
0.3, 0.5, 0.7 nebo 1.0 
litru. Materiál nerez.  
5 roků záruka.

BílÉ víNO MuŠKÁT 
MORAvSKý 79 Kč, 
čeRveNÉ víNO 
AlIBeRNeT 99 Kč
Víno&Destiláty

cHlADIcí TAŠKA uNO vINO 199 Kč
TESCOMA

vyKRAJOvAcí 
SOuPRAvA 

PReSTO 
cARvING 

599 Kč
TESCOMA

Jaro a podzim jsou 
ideálním obdobím pro 
detoxikační kúru. Tato 
očista využívá spíše 
tradiční potraviny. Taková 
očista nemusí být nijak 
drastická a přitom může 
mít převratný vliv na naši 
postavu, pleť i psychiku.

lOTuS GRIll 
GReeN INfO 
O CENě 
V OBChOdě 
Datart

DvOuSTĚNNÁ SKleNIce 
Se SIlIKONOvOu 
POKlIčKOu 0,35 l, 297 Kč
Oxalis



KucHyNĚ Je lAIlA v KOMBINAcI S KIRA BílÁ 
vySOKý leSK INfO O CENě V PROdEjNě 
KUCHYNĚ gorenje

HOuPAcí KřeSlO  
5 999 Kč

Asko nábytek

Umělý ratan černý, 2 bílé 
polštáře 60x114x86 cm.

ZRNKO KÁvy 
(PORcelÁNOvý HRNeK 
NA KÁvu 0,3 l) 117 Kč
Oxalis

POlŠTÁř 269 Kč/KS
Asko nábytek

100% polyester, různé barvy, 
průměr 50 cm.

SKleNĚNÁ vÁZA 
Se SvíčKOu (12 cM)  

349 Kč
Asko nábytek

POvlAK 
NA POlŠTÁř 

269 Kč
Brusinka

Různé motivy vzorů 
polštářů a přehozů.

STOlNí lAMPA 
990 Kč
Elkoma 

INDIÁNSKÉ lÉTO 
83 Kč/80 g
Oxalis

Ovocný čaj Oxalis 
s dokonalou chutí 
lesního ovoce.

DeKORAce NA STĚNu 
(9 KS) 279 Kč 
Brusinka

Různé typy lepicích 
dekorací na stěnu.

SvíceN 239 Kč, 
vÁZA 429 Kč
Brusinka

ZóNA   
relaxace
chcete si doma vytvořit útulnou zónu 
pro odpočinek a relaxaci? Obklopte 
se přírodními motivy a barvami – jsou 
nadčasové a neokoukají se. hnědá barva 
a dřevěné odstíny v kombinaci s bílou 
vykouzlí ve vašem domově pohodovou 
a klidnou atmosféru. Pokud chcete 
místnost prosvětlit, vybírejte světlé 
odstíny. Naopak tmavé barvy vše zútulní 
a opticky zateplí. a nyní se pohodlně 
usaďte a relaxujte – třeba s šálkem 
dobrého čaje…
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ČernobíLÝ  
SVět
Ne nadarmo se říká, že protiklady 
se přitahují. Využijte tohoto rčení 
i ve svém šatníku. Černobílé variace 
se nikdy neomrzí. Černá barva je 
elegantní a v kombinaci s bílou 
získá váš outfit neotřelý vzhled. 

POlOBOTKy xxx Kč
Baťa

SveTR xxx Kč, 
SAKO xxx Kč, 
RIfle xxx Kč

TIMEOUT

ŠÁlA 398 Kč 
C&A

BATOH 550 Kč
C&A

SveTR 798 Kč 
C&A

TAŠKA 699 Kč
CROPP

TRIKO 399 Kč
HOUSE

TRIKO 249 Kč
NEW YORKER

ŠÁlA 398 Kč 
C&A

PÁSeK 198 Kč 
C&A

BuNDA 
1 298 Kč

GATE

BuNDA 1 098 Kč
GATE

HOlIDAy RyAN:  
PřeKÁžKA JAKO výZvA  
249 Kč 
Knihy DOBROVSKÝ

motivujte sebe nebo své blízké. 
Prostřednictvím citátů císaře 
a filozofa marca aurelia vede 
autor čtenáře od prohry k vítězství. 
Na příkladech známých osobností 
z historie ukazuje, že nepříznivé 
okolnosti mohou být cestou k úspěchu 
a zdánlivě nepřekonatelné překážky 
nečekanou inspirací.

KOŠIle BílÁ 
870 Kč, KOŠIle 
PROužKOvANÁ 
770 Kč
Veltex



muže děLaJí  
detailY
Zejména ženy ocení, když muž dokáže 
své sebevědomí podtrhnout vkusnými 
doplňky. Kvalitní boty, hodinky a stylové 
šperky by neměly v pánském šatníku 
chybět, ať už pro každodenní nošení, či 
pro mimořádné okamžiky.

PÁNSKý NÁRAMeK DIeSel 3040 Kč
KLENOTY Aurum

SluNečNí BRýle 
349 Kč
Reserved

SveTR xxx Kč, 
SAKO xxx Kč, 
RIfle xxx Kč

TIMEOUT

čePIce 199 Kč
Takko Fashion

PÁNSKÉ HODINKy 
fOSSIl 4 770 Kč
KLENOTY Aurum

HODINKy cASIO 
eDIfIce 4 990 Kč
Planeo Quick Time

Limitovaná 
edice Red 
Bull. Ocelové, 
minerální sklo, 
vodotěsné 
do 100 m.

PÁSeK 179 Kč
Kenvelo

SAKO clIeNT OTTOBeRG  4 190 Kč, 
TRIKO-POlO GIN TONIc 1 190 Kč
Prostějov Fashion Company

BuNDA 899 Kč, 
SveTR 299 Kč
Kenvelo

TRIKO cAPPON 
790 Kč
Veltex

ŠÁlA 219 Kč
Takko Fashion

KAlHOTy 
550 Kč
C&A

KOžeNÁ BuNDA 
IvAN 5 500 Kč
KARA

m
u
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káVa sbaLená  
Na ceStY
ani ten nejzavilejší dobrodruh neodolá 
vůni čerstvého espressa. Vynikající kávu 
si díky kompaktnímu handpressu můžete 
vychutnat kdekoli na světě, v kterékoli 
nadmořské výšce a v jakémkoli počasí.

hLaVně
NeZtrácet 
hLaVu
dobrodružné výpravy jsou 
nesmírně romantické. Pokud 
však máte raději jistotu, 
vezměte si na cestu spolehlivého 
společníka – s dobrou navigací 
či kvalitním mobilním telefonem 
s gPS se nikdy neztratíte!

uČiT se
StYlOVě
jak dětem ulehčit přechod do školního 
procesu? co takhle nový elektronický kamarád, 
se kterým mu příprava do školy a domácí úkoly 
půjdou jedna radost?

POMeRANč 
– čOKOlÁDA, 

ORIGINÁlNí 
AROMATIZOvANÁ 
KÁvA 131 Kč/150 g

Oxalis

ceSTOvNí KÁvOvAR 
HANDPReSSO AuTO 
eSe INfO O CENě 
V OBChOdě 
Datart

DIGITÁlNí ZRcADlOvKA NIKON 
D3200 INfO O CENě V OBChOdě 
Datart

GOGeN SelfIe MONOPOD 
INfO O CENě V OBChOdě 
Datart

OuTDOOR KAMeRA 
GOPRO HeRO4 INfO 
O CENě V OBChOdě 
Datart

NAvIGAce 
TOMTOM GO 50 

eu 45 T GPS 
INfO O CENě 
V OBChOdě 

Datart

MOBIlNí TelefON 
HuAWeI G6 BlAcK 

INfO O CENě 
V OBChOdě 

Datart

TABleT leNOvO 
IDeA S8-50 INfO 
O CENě V OBChOdě 
Datart

NOTeBOOK 
ASuS x751MD 
INfO O CENě 
V OBChOdě 
Datart

Kapacita 10 400 
mAh zaručuje nabití 
5 mobilních telefonů 

nebo 1,5 tabletu. 
Zařízení disponuje 

dvěma USB výstupy, 
takže je možné nabíjet 
dvě zařízení najednou.

fORZA MOTORSPORT 6, 
PŘEdOBjEdNÁVKOVÁ 

CENA 1 799 Kč
JRC gamecentrum

POWeRBANKA INfO O CENě 
V OBChOdě 

Datart
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MASKA 99 Kč/KS
LINDEX

TRIčKO 
299 Kč
LINDEX

čePIce 199 Kč
LINDEX

KAlHOTy 399 Kč
LINDEX

MIKINA 149 Kč
Takko Fashion

ŠATy 325 Kč
C&A  

TRIčKO 35 Kč 
Pepco

TRIčKO 59 Kč 
Pepco

TAHAcí HOuSeNKA – „vKlÁDAčKA“ 
199 Kč
Pompo

DĚTSKÁ lAMPA 
599 Kč
Elkoma 

TRIčKO 299 Kč
LINDEX

TRIčKO 49 Kč 
Pepco

Les bareV
Kdybychom nechali výběr oblečení pouze na dětech, 
v šatnících děvčátek by panovala růžová a u chlapců 
modrá barva. Naštěstí jim oblečky vybírají zodpovědní 
rodiče, prarodiče či tetičky, díky tomu si děti mohou 
oblékat celé spektrum barev. U nás najdete pro ty 
nejmenší parádníky nepřeberné množství roztomilých 
kousků. Poslední kolekce krášlí rozkošné motivy 
oblíbených zvířátek.

pozor, jedU!
Pohyblivé a akustické hračky mají u malých dětí 
obrovský úspěch. Zejména páni kluci ocení, když má 
hračka alespoň čtyři kola a pořádnou sklápěcí korbu.

d
ě
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HOuPAcí KRuH 
1 699 Kč
Pompo

AuTO TATRA 815 
699 Kč 
Pompo



 

BATOH 499 Kč
NEW YORKER

PřívĚŠeK 
148 Kč
GATE

POuZDRO 179,90 Kč / KS
McPen papírnictví

Široký výběr školních penálů 
a pouzder v motivech pro 
kulky i holky

MIKINA 398 Kč
C&A

TeNISKy ReeBOK 
ROyAl AD 540 Kč
A3 SPORT

leGíNy 398 Kč
C&A 

BATOH 399 Kč
F&F 

KŠIlTOvKA 248 Kč
GATE

MIMOň 
SKATeBOARD 599 Kč 
Pompo

TRIčKO 249 Kč
Takko Fashion

RIfle 599 Kč
Takko Fashion

SMu  
NÁHRDelNíKy 
A NÁRAMKy 
199 Kč
Pompo

záŘí pŘeJe 
PřiPraVeNým
letní radovánky v září přeruší další školní 
rok. Připravte se na něj včas a užijte si 
poslední dny prázdnin se svými dětmi 
beze shonu. Vše od ořezávátka po počítač 
pořídíte v prodejnách centro Zlín.

odVoLeJTe 
VOláNKY
Než svým ratolestem začnete kázat 
slovy „já v tvém věku…“, zkuste si svůj 
obrázek ve dvanácti letech vybavit 
a pravděpodobně se neubráníte 
smíchu. Volánky, mašličky, beztvaré 
džíny a uniformní teplákové 
soupravy – to vám asi u současných 
teenagerů neprojde. dopřejte 
tedy svým dětem trochu módního 
rozletu, třeba se od nich ještě něco 
přiučíte… 
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MIKINA 399 Kč, 
KAlHOTy 329 Kč, 
TeNISKy 569 Kč 
F&F 

TRIčKO 119 Kč, 
veSTA 349 Kč
Takko Fashion
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DÁMSKÉ 
BĚžecKÉ 
ŠORTKy 
899 Kč
Intersport

BĚžecKÁ OBuv ASIcS 
1 499 Kč
Intersport

Boty určené pro běžce s neutrálním 
nášlapem, gelové tlumení, prodyšný 
Mesh, Guidance Line.

BATOH BOARDeR 899 Kč 
 / Dříve 1 890 Kč

Sportisimo

DÁMSKÉ HORSKÉ KOlO AuTHOR MySTIc ASl 13 989 Kč
Intersport

Duralový rám, odpružená vidlice RTS Gila, 24 rychlostí, brzdy 
TEKTRO Auriga kotoučové hydraulické, pláště:  
27.5“ x 1.95“, hmotnost 13.4 kg / 18“.

ZDRAvÁ lAHev, 
čeSKý výROBeK 
Od 199,90 Kč
McPen papírnictví

DÁMSKÁ OBuv 
ReeBOK cl NylON 
SlIM P, 840 Kč
A3 SPORT

SPORTOvNí 
HODINKy 
TOMTOM RuNNeR 
GPS WATcH 
INfO O CENě 
V OBChOdě
Datart

HORSKÉ KOlO AuTHOR MySTIc 11 989 Kč
Intersport

Duralový rám, odpružená vidlice RTS Gila, 24 rychlostí, 
brzdy TEKTRO Auriga kotoučové hydraulické, pláště: 
27.5“ x 2.10“, hmotnost: 14.5 kg / 19“.

DÁMSKÁ BĚžecKÁ 
BuNDA 1 999 Kč
Intersport

pŘíroda  
VOlá!
babí léto přímo svádí k  výpravám 
do přírody.  Užívejte si naplno teplých 
slunečních paprsků, připravte se však 
i na chladné večery. V našich prodejnách 
si z pestrých kolekcí jistě vyberete 
pohodlné a stylové kousky na báječné 
cesty za dobrodružstvím.

TRIKO 199 Kč
SAM 73



PÁNSKÉ SPORTOvNí TRIKO uNDeR 
ARMOuR 699 Kč 
Intersport

HeatGear® je velmi prodyšná látka, která 
odvádí vlhkost a reguluje tělesnou teplotu, 
Signature Moisture Transport systém odvádí 
pot, mesh materiál v podpaží poskytuje větrání 
a zabraňuje vzniku zápachu.

ODOlNý fOTOAPARÁT 
OlyMPuS TG-850 
BlAcK INfO O CENě 
V OBChOdě
Datart

Dále: video – FullHD 
rozlišení, 60 snímků/s., až 
5x optický zoom, ISO až 
6400, podpora Eye-Fi 
a FlashAi.
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NA Čekanou 
V každém muži dřímají lovecké  
pudy. i ti nejdrsnější z nich však 
nepohrdnou kvalitní výbavou,  
jež jim čekání na úlovek zpříjemní.

nezdoLnÝ  
ceStOVatel 
tento odolný fotoaparát jen tak něco nerozhází – můžete 
si jej klidně vzít na vrchol mount everestu i hluboko 
pod vodní hladinu. dokonce se nebojí ani pádů z výšky 
až dvou metrů nebo tlaku až 100 kg. díky špičkovému 
cmOS snímači přitom zvládá pořizovat nadstandardně 
kvalitní fotografie v detailním rozlišení až 16 mpix. takže 
ať vyrazíte kamkoliv, vaše nezapomenutelná sportovní 
dobrodružství si můžete i později připomínat…

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ 
BĚžecKÁ OBuv SAlOMON 
3 290 Kč/PÁR
Sportisimo

DĚTSKÁ TReKINGOvÁ 
OBuv McKINley 
SANTIAGO 1 199 Kč 
Intersport

Nepromokavá a prodyšná 
membrána Aquamax, 
protiskluzová a profilovaná 
gumová vnější podešev.

BATOH DO PříRODy 
INfO O CENě 
V OBChOdě
Ewax

MIKINA 524 Kč, 
TRIKO 224 Kč
SAM 73

RuKAvIce 79 Kč
NEW YORKER 

PÁNSKÁ BĚžecKÁ OBuv 
DuRAMO 6 M, 890 Kč 

A3 SPORT
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SPORTOvNí 
KAlHOTy 
199 Kč
CROPP

MIKINA 899 Kč
CROPP

KAlHOTy
INfO O CENě 
V OBChOdě
Ewax 
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Sleva na celý nákup

Sleva na SIKO koupelny 
a kuchyně 

Sleva neplatí na učebnice a již 
zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat. 
Platí 29.–30. 8. 2015   
v Oc centro Zlín. 

SleVa
15%

Slevu nelze kombinovat s dalšími 
slevami, akcemi a akční nabídkou. 
Nevztahuje se na kuchyně eaSY 
a eaSY24. Platí do 30. 9. 2015 
v SiKO Oc centro Zlín.  
Kód: A POHleDNIce 10

SleVa
10%

NAROZENINOVÁ souTěž
odpovězte na tři otázky a vyhrajte nákupní poukázky do našeho obchodního centra 
v hodnotách 3 000 kč, 2 000 kč a 1 000 kč.

1. Ve kterém roce bylo obchodní centrum CenTro zLín otevřeno? 

2. Vyjmenujte 3 prodejny s módou, které se v CenTro zLín nachází: 

3.  kolik návštěvníků zavítá do CenTro zLín během narozeninového víkendu 22.-23. srpna 2015? (Nápověda: 

v loňském roce přišlo do Centro Zlín během narozeninového víkendu 25 049 osob.) můj tip: 

Jméno a příjmení:

Obec bydliště:

Kontakt - telefon/e-mail:

Vyplněný kupon můžete zaslat poštou na adresu: Centro 
Zlín, tř. 3. května 1170, 763 02 Zlín-Malenovice s označením 
NAROZENINOVÁ SOUTĚŽ, nejpozději 21. 8. 2015 nebo vhodit přímo 
do boxu v centrálním vstupu Centro Zlín, označeného nápisem 
NAROZENINOVÁ SOUTĚŽ, nejpozději do 23. 8. do 16:00. Jména 
výherců zveřejníme do pátku 28. 8. na webu OC www.centrozlin.cz

✃

✁



Sleva 
na barvu, 

přeliv, 
melír

Platí 18. 8. – 30. 9. 2015 v Oc 
centro Zlín. 

SleVa
25%

Sleva na hodinky 
a značkové 
a stříbrné šperky

Nelze kombinovat s jinou akcí ani 
s výkupem zlata protihodnotou. Ne-
platí na značky mt. blanc a Festina, 
snubní prsteny, opravy, zakázkovou 
výrobu, dárkové šeky ani na výměnu 
zboží. Platí 18.–31. 8. 2015.  

SleVa
20%

Sleva 
na zlevněné 

i nezlevněné 
zboží

SleVa
10%

Nelze kombinovat s jinými slevami. 
Platí 14.–20. 9. 2015 v Oc centro 
Zlín. 

Sleva 10 % na novou 
kolekci podzim a 5 % 

na zlevněné zboží 
z kolekce léto 2015 

Sleva se nevztahuje na brýle. 
Platí 18. 8. – 13. 9. 2015 v Oc 
centro Zlín. 

Sleva 
na nákup 
školní 
aktovky 
či batohu 

Nelze kombinovat s jinými slevami. 
Platí do 31. 8. 2015 v Oc centro 
Zlín. 

SleVa
 200 kČ

Sleva na 1 kosmetický 
výrobek dle výběru 

Nelze kombinovat s jinými slevami. 
Platí 18. 8. – 18. 9. 2015 v Oc 
centro Zlín. 

Nelze uplatnit na nákup dárkových 
poukazů ani na nákup v e-shopu 
marionnaud. Nelze kombinovat 
s jinými slevami. Platí 20. 8. – 30. 9. 
2015 v Oc centro Zlín.

Sleva 
na 1 ks zboží 

Sleva na druhý pár 
dětské a sportovní 
obuvi při současném 
nákupu 2 párů

SleVa

SleVa

SleVa

20%

40%

20%

Platí na baru UgOVa ČerStVá 
ŠŤáVa v centro Zlín do 30. 9. 2015.

VeLkÝ
ZA CENU
maLÉho

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

Sleva celou kolekci

Sleva na 
nezlevněnou 

kolekci 

SleVa
15%

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

Slevy nelze kombinovat. Neplatí 
na poukázky. Nelze použít 
zákaznickou kartu a3 SPOrt. 
Platí 20.–31. 8. 2015 v Oc 
centro Zlín. 

SleVa
20%
5%

Sleva platí na levnější produkt. lze 
kombinovat pouze s vyúčtováním 
baťa klubu. Platnost 30. 9. 2015 
v Oc centro Zlín. 

Sleva na novou 
kolekci  

podzim/zima

Nevztahuje se na již zlevněné 
zboží. Slevy nelze sčítat. Platí 
20.–30. 8. 2015 v Oc centro Zlín. 

SleVa
15%

SleVa
15%

Nelze kombinovat s jinými 
slevami. Platí 18. 8. – 18. 9. 
2015 v Oc centro Zlín. 

Nevztahuje se na již zlevněné 
zboží a online shop. Slevy nelze 
kombinovat. Platí 22.–23. 8. 2015  
v Oc centro Zlín. 

Neplatí pro výrobky označené 
zeleným bodem. Nelze 
kombinovat s jinými slevami. Platí 
20. 8. – 30. 9. 2015 v Oc centro 
Zlín. Kód: 500650

SleVa
25%

Sleva na 
nezlevněný 
sortiment 

SleVa
10%
5%

✁
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bauMax
TeScO

datart
electroworld
JrC Gamecentrum
amilo
elkoma
T-mobile
Vodafone
o2

elektro, Pc hry, mob. telefony:

intersport
sportisimo
a3 sporT
ewax

Sport:

dětský koutek
Česká spořitelna
mbank
směnárna
kadeřnictví kLier
bel & blanc čistírna

Služby:

marionnaud
yves rocher
dm drogerie

Kosmetika, drogerie: mcdonald‘s
segafredo
restaurace panda
miXGriLL
ugova čerstvá šťáva
ice Café
Quickdeli
Veselá Veverka
Fornetti

Občerstvení a nápoje:

pompo
dráčik
knihy dobroVskÝ
mcpen papírnictví

Hračky, knihy, papír:

asko nábytek
siko koupeLny & kuChyně
koberCe breno
kuChyně gorenje
mountfield
TesComa
brusinka
super zoo

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

superVize
david grác

redakCe
Petra marklová
Šárka Slaměnová

GraFika a dTp
Věra Čadová

FoTo
ivo hercik

produkCe
Petra marklová

make-up
denisa Zezulková

GraFiCkÝ LayouT
bizmark a.s.

inzerCe
centro Zlín Fmc, s.r.o.
tel. +420 577 103 499

reGisTraCe
mm Čr e 16727

VyChází
18. 8. 2015

Uvedené ceny produktů 
jsou platné v době vydání 
magazínu.

oTeVíraCí doba

prodeJní pasáž 
CenTro zLín *

PO–Ne    9:00–21:00

TesCo

PO–Ne    6:00–24:00

baumaX
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!

kLenoTy aurum
présence
planeo Quick Time
kasima
CoCCo bižuterie

Šperky, bižuterie, hodinky:

benetton
blažek
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

Móda:

květiny Tano
Víno&destiláty
oxalis čaj & káva
Geco Tabák
Grand optical optika
dr.maX lékárna

Ostatní:


