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HURÁ PRÁZDNINY!
CESTA DO VŠECH
KOUTŮ SVĚTA
Oslavte konec školního roku a příchod
letních prázdnin v Centru Krakov! Poslední červnový pátek 28. června bude
Centrum Krakov patřit dětem. Od 10
do 12:30 hodin tu proběhne zábavná
akce, během které se malí návštěvníci
vydají na cestu kolem světa.
Celým programem provede malé cestovatele námořnice, která se s nimi
vydá do jednotlivých zemí. Formou her
se tak děti seznámí s celou řadou tajuplných koutů světa. Například se dozví,
jak se staví egyptské pyramidy a budou si moci vlastní pyramidu i postavit.
Chybět nebude návštěva u protinožců
- děti budou skákat v pytli jako australští klokani a na své si přijdou i malí gurmáni, kteří se při návštěvě Číny naučí,
jak správně jíst hůlkami. Více informací
najdete na www.centrumkrakov.cz

Vážení zákazníci a návštěvníci Centra
Krakov,

Adam Petr
Ředitel obchodního centra

léto je tu a s ním čas prázdnin a dovolených. Pokud ještě nevíte, kam vyrazit,
u nás můžete načerpat inspiraci v cestovní kanceláři EXIMtours, nebo Čedok,
kde si vyberete ze široké nabídky dovolených. Nechybí ani last minute dovolené, eurovíkendy a samostatné letenky.
A protože rádi sdílíme zážitky, připravili
jsme si pro Vás na léto soutěž s názvem
„Zažij to s námi!“, ti z Vás, kteří nám
pošlou svou fotografii z „letní dovolené“, na které budou vyfoceni s naším
magazínem, na e-mail zazijtosnami@
centrumkrakov.cz a zároveň ji budou
sdílet na svém facebookovém nebo instagramovém profilu, budou moci sou-

těžit o dovolenou na další sezónu. Více
o soutěži se dočtete na našich webových stránkách.
A jak si zpříjemnit horké letní dny na sídlišti? Zajděte se občas zchladit do Centra Krakov, neměli byste minout Fruitisimo - nejovocnější bar ve Vašem okolí.
Pochutnáte si zde na čerstvých šťávách,
ručně vyráběné kopečkové zmrzlině
nebo zdravých kelímcích plných ovocných či zeleninových dobrot. Pokud jste
milovníci grilování, zajděte pro kvalitní
maso a uzeniny do Řeznictví a Uzenářství Miloš Křeček KK a nebo si ugrilujte
lahodné sýry z prodejny Ráj sýrů.
Přeji Vám pohodové léto plné slunných
dní a dobré nálady.

LÉTO 2019

NEJŠIRŠÍ
NABÍDKA ZÁJEZDŮ

LAST MINUTE
VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE NA NAŠÍ POBOČCE
V OBCHODNÍM CENTRU KRAKOV

724 626 884

e-mail: cedok-praha-krakov@cedok.cz

ZCHLAĎTE SE
V PARNÝCH
LETNÍCH DNECH

klimatizace ideálním řešením. Stacionár-

Léto na sebe sice tento rok nechalo po-

úpravy v bytě či domě.

měrně dlouho čekat, ale vše naznačuje

ní klimatizace se vyrábějí v nástěnném
i stropním (kazetovém) provedení a vyžadují zpravidla vnitřní a venkovní jednotku, které samozřejmě musejí být propojené, což vyžaduje drobné „stavební“

tomu, že se parné dny blíží rychlým tem-

Jaké parametry při nákupu klimatizace

pem. Aby i dny strávené ve vyhřátých

sledovat?

bytech byly příjemné, zeptali jsme se

Pokud jste se rozhodli, že jako metodu

odborníků ze společnosti Datart, na co

ochlazování zvolíte klimatizaci, a vybrali

se zaměřit při výběru klimatizace.

jste si mezi pevnou a mobilní verzí, musí-

Jaký je rozdíl mezi klimatizací a ochla-

te zvolit konkrétní model na základě pa-

zovačem?

rametrů klimatizovaného pokoje a svých

Klimatizace používá k ochlazování „spe-

vlastních potřeb. V první řadě je třeba

ciální“ chladivo – obvykle jsou kovové

brát v úvahu, jak velkou místnost chce-

trubky naplněné plynem, který nijak nedoplňujete ani neudržujete, přístroj o něj
pečuje sám. Ochlazovač žene vzduch
přes vodu nebo kostky ledu, což znamená jak nutnost jejich doplňování, tak
menší chladicí výkon.
Jsou rozdíly mezi stacionární a mobilní
klimatizací?
Mobilní klimatizace má všechny vlastnosti té stacionární, nejde o žádné po-

te ochladit. Dále se musíte rozhodnout,
jestli má klimatizace pouze chladit, nebo
využijete i dodatečné funkce – nejčastěji nabízené jsou topení, odvlhčování či
funkce čištění vzduchu. V závislosti na
umístění klimatizace může být zásadní
i hlučnost – existují pochopitelně tišší
i hlučnější modely. A nakonec si samozřejmě ověřte spotřebu a energetickou

lovičaté řešení. Podle potřeby ji můžete

třídu, do které klimatizace spadá. Samo-

přesouvat mezi různými místnostmi. Po-

zřejmě se vším našim zákazníkům v pro-

kud tedy nechcete vrtat do zdi, je mobilní

dejně Datart rádi poradíme.

ZÁCHRANA
PŘED LETNÍM
HORKEM
Ochlaďte si domov mobilní
klimatizací od Electrolux,
nebo ochlazovačem
vzduchu ETA.

SALON
MON STYLE

PÉČE O VLASY
The Purist
Šampon proti lupům, který očišťuje vlasy i pokožku
hlavy. Obsahuje pyrithion
zinečnatý, který pomáhá
bojovat proti lupům a snižuje podráždění pokožky
hlavy. Pro suchou pokožku hlavy a normální až
mastné vlasy.

KADEŘNICKÝ SALON
Představuje ucelenou pánskou řadu SEB
MAN pro muže, kteří odmítají být škatulkováni. Profesionální značku vlasové
kosmetiky Sebastian Professional najdete v salonech po celém světě.

PÉČE O VOUSY

To, co značku SEB MAN odlišuje od
ostatních je, že si uvědomuje, co zname-

ná být mužem v dnešním světě. Dnešní
muži jsou muži mnoha tváří a vášní. Péče
o jejich vlasy a vousy musí být pohodlná,
kvalitní a jednoduchá, aby se přizpůsobila jejich jinak vysoce nabitému životu.
SEB MAN tuto potřebu vyslyšel a nabízí ucelenou řadu bezproblémové péče
o vlasy, vousy, pleť a styling.
Denní dávka energie pro cool muže
v pohybu – to je nový SEB MAN, ucelená řada dvanácti produktů s extraktem
z guarany, vůní bergamotu a růžového
pepře.

The Groom
Olej na vlasy a vousy pro
hladký lesk s obsahem
směsi jojoby, jader hroznů, mandlí a arganového
oleje.
The Gent
Hydratační a ochlazující
balzám po holení pomáhá uklidnit a hydratovat
pokožku po důkladném
oholení.

NOVINKY
CENTRA KRAKOV
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VÝSTAVA KOMIKSŮ
DĚTSKÉHO KLUBU
COMICS 8 POINT

MISTROVSTVÍ
SVĚTA V MUŽSKÉM
SOFTBALLU

VEŘEJNÁ SBÍRKA
PRO RODINU
JEŠUTOVÝCH

V Centru Krakov máte možnost zhlédnou až do konce června výstavu komiksů, kterou si pro vás připravily děti
ve věku 10-13 let z komiksového klubu
COMICS 8 POINT. Za uplynulý rok společně objevovaly, co všechno komiks
zvládne: vznikaly komiksy dobrodružné, akční, ale i autobiografické nebo
experimentální. Komiksová profese zahrnuje nejen kresbu a barvu, ale i prvky
animace, písma nebo grafického designu. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s tím, jak probíhalo navrhování
komiksových hrdinů a uvidí, že komiks
se dá kreslit na sto způsobů. Na základě postupů, které používají i animátoři
z amerického studia Pixar se kreslí postavičky stylizované a s inspirací amerických komiksů nakladatelství Marvel
nebo DC zase postavy realistické.

Rychlejší verze známějšího baseballu
- to je softball. V obou případech se
jedná o kolektivní pálkovací hru. Ačkoli tyto sporty vypadají podobně, jsou
mezi softballem a baseballem značné
rozdíly. Například jiné rozměry hřiště,
délka pálky, velikost a tvrdost míčků.
Pokud vás zajímá, jak to vypadá, když
se na hřišti utká světová špička, dorazte mezi 13. a 23. červnem do Bohnic.
V těchto dnech bude totiž Svoboda
park v areálu Základní školy Dolákova hostit Mistrovství světa v mužském
softballu. Sledovat budete moci utkání
s Mexikem, Argentinou a Botswanou.

Centrum Krakov se rozhodlo společně
s nadací SYNER uspořádat veřejnou
sbírku pro rodinu Ješutových z Kořenova, která se ocitla v těžké životní situaci z důvodu závažných onemocnění
obou rodičů. Michaele lékaři diagnostikovali zhoubný nádor blízko páteře
a Janovi se zhoršila roztroušená skleróza. Současná situace jim neumožňuje
pokračovat v opravě domku nejen fyzicky, ale ani finančně, přesto by tak
chtěli svým třem dětem zajistit důstojné a funkční bydlení. Děkujeme všem
za příspěvky do pokladničky, kterou
najdete v obchodním Centru Krakov
u dětského koutku. Přispět můžete ale
i na transparentní účet Nadace SYNER
115-8667150257/0100, která vám na vyžádání vydá potvrzení o daru jak fyzickým, tak právnickým osobám. Více na
www.centrumkrakov.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY
CENTRA KRAKOV

kového pásu dostanou všichni zákazníci
jeden nealkoholický nápoj zdarma. Akce
platí do 30. června 2019. Využije tuto
skvělou nabídku.

OBCHODNÍ
CENTRUM
KRAKOV

DIVADÉLKA OPĚT AŽ V ZÁŘÍ
Oblíbené zábavné programy pro děti
se v Centru Krakov konají v přízemí
obchodního centra každou neděli od
11 hodin. Přes léto však bude pauza. Po
prázdninách se dětským divákům představí nové programy, a to včetně nových
tváří už 8. září opět v 11 hodin.
BĚHEM SVÁTKŮ BUDE OTEVŘENO
Na pátek 5. července a sobotu 6. července připadají státní svátky. Ty ale nepatří k těm, kdy musejí mít podle zákona obchody zavřeno. Centrum Krakov
se tak svým zákazníkům otevře podle
běžné otevírací doby.

PŘIJĎTE POSEDĚT NA TERÁSKU
Střešní terasa pizzerie Sola Enotria přímo vybízí v tomto letním počasí k odpočinku a posezení s přáteli. Užijte si
kromě italských specialit také výhled na
Prahu se sklenkou prosecca.
NABÍDKA PRÁCE V CENTRU KRAKOV
Řada provozoven v Centru Krakov hledá zaměstnance. Nové posily týmů
shání například nově otevřené Orsay, pošta, Květiny Novák, Sportisimo
nebo O2, více podrobností najdete na
centrumkrakov.cz/o-centru/kariera
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

OBSLUŽTE SE SAMI V KFC
Pokud patříte k milovníkům křupavého
kuřete a nechce se vám čekat, až vás
personál obslouží, určitě vás potěší novinka v podobě samoobslužného panelu. V něm si jednoduše vyberete, na co
máte chuť, zaplatíte kartou a je hotovo.

Kdo by hledal poštovní schránku přes
ulici, u bývalého objektu České pošty,
tak tam ji dnes už nenajde. Nově je poštovní schránka nainstalována u vstupu
do Centra Krakov od autobusové zastávky, již brzy přibyde v Centru Krakov
i bankomat ČSOB.

AKČNÍ NABÍDKA V RUNNING SUSHI
Restaurace Running Sushi, kterou najdete v posledním patře Centra Krakov,
si pro své zákazníky připravila speciální
akci – ke konzumaci sushi z dopravní-

BANKOMAT AIRBANK NA NOVÉM MÍSTĚ
Bankomat AirBank bude mít už brzy
nové místo, zákazníci Centra Krakov ho
najdou v přízemí hned za pobočkou sázkové kanceláře Fortuna.

facebook.com/centrumkrakov
centrumkrakov.cz

Adresa: Lodžská 850/6, 181 00, Praha 8
Infolinka: +420 272 048 950 (9–17 hod.)
E-mail: info@centrumkrakov.cz

OBCHODY
PO - SO
9:00–21:00
NE
9:00–21:00

BILLA
PO - SO
7:00-22:00
NE
8:00-22:00

KOBYLISY
7 minut od stanice metra
KRAKOV
102, 177, 202, 236, 905
MAZURSKÁ
144, 177, 202
NA PAZDERCE
102, 144, 505

FITNESS
PO - PÁ
7:00-22:00
SO - NE
9:00–21:00

