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NAROZENINOVÁ
PARTY A SLEVY
29. 10. – 3. 11. 2019
Šest dní plných slev, tombola, odpolední
party a mnoho dalšího – takové budou
šesté narozeniny Centra Krakov. Oslava
proběhne 3. listopadu odpoledne v přízemí a celý program zahájí v 15 hodin
dvojice moderátorů Kateřina Průšová
a Petr Svoboda. Součástí programu
bude i módní přehlídka Sluníček roku
2019 a dětské taneční vystoupení. Na
narozeninovou oslavu dorazí Klaun Fíla
s maskotem a zejména dětské návštěvníky jistě potěší vystoupení skupiny Maxim Turbulec. Zkrátka nepřijdou ale ani
dospěláci, pro ně je připraven muzikál
Mamma Mia. V rámci oslav také vystoupí oblíbený dětský sbor Osmikvítek. Na
narozeninovém dortu si budou moci návštěvníci pochutnat v závěru akce, který
proběhne v 18 hodin společně s rozsvícením vánoční výzdoby. V den narozenin tedy 3. 11. se budou moci zákazníci
za své nákupy zapojit do tomboly, ve
které na ně čeká spousta skvělých cen
od dárkových balíčků až po poukázky v
hodnotě několika tisíc korun.
Oslavy vypuknou už na konci října. Od
29. 10. do 3. 11. totiž budou moci zákazníci čerpat zajímavé narozeninové slevy
ze slevové karty Centra Krakov, která je
mimo jiné součástí tohoto magazínu.

Vážení zákazníci a návštěvníci Centra
Krakov,
nechce se mi ani věřit, že našemu obchodnímu centru bude letos už šest let.
Úspěšně zvládlo své první krůčky a získalo si Vaši přízeň, za což jsem nesmírně rád. Těší mě, že v centru pravidelně
potkávám naše stálé zákazníky, kteří se
k nám vrací nejen za nákupy, ale i za zábavou a zároveň jsem nesmírně rád, že
denně vidím v obchodním centru nové
tváře, které k nám na nákup dorazily
poprvé.

Adam Petr
Ředitel obchodního centra

Šest let je dlouhá doba a událo se toho
za ty roky skutečně mnoho. Centrum
prošlo velkou rekonstrukcí, kdy jsme
přesunuli výtahy, změnili umístění eskalátorů a vybudovali řadu nových prostor
pro nové obchody. Věřím, že všechny

změny, i když jejich průběh nebyl vždy
příjemný, Vám nakonec nakupování
usnadnily a že jste s jejich podobou
spokojeni.
I do dalších let máme v plánu řadu změn
a novinek, které, jak věřím, povedou ještě ke komfortnějším nákupům. Samozřejmě pro Vás máme do konce tohoto roku, ale i v letech příštích, v plánu
řadu akcí, ať už se jedná o slevové akce
jednotlivých obchodů nebo o zábavné
akce, které přímo v obchodním centru
pořádáme. Jednou z nich bude, jak už
je zvykem, narozeninová oslava Centra
Krakov.
Vážení zákazníci, děkuji Vám za přízeň,
kterou Centru Krakov celých šest let
věnujete, a věřím, že tomu tak bude i
nadále. Těším se 3. listopadu na narozeninové party na viděnou!

NOVINKY
CENTRA KRAKOV
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V CENTRU KRAKOV
BUDE STRAŠIT

JE NA CO
SE TĚŠIT

DĚTSKÉ
PROGRAMY

V Centru Krakov proběhne už tradičně koncem října halloweenská párty.
Tento rok čeká na dětské návštěvníky
obchodního centra opravdu slizká zábava. Letošní oslava halloweenu, která
proběhne 31. října od 16 do 19 hodin,
bude totiž věnována výrobě originálního slizu. Děti si budou moci přímo
na místě vyrobit vlastní Poopsie Slime
Surprise sliz, chybět nebudou třpytky
ani pestrá škála barev, při výrobě slizu
se tak dětské fantazii meze nekladou.
Halloween je ale především o maskách
a strašidelných kostýmech, ani o ty nebude v Centru Krakov nouze. Celým
programem bude totiž provádět krvelačný Drákula, který dětem představí i
svou nevěstu. Ta dětem zaspívá, Drákula pro ně potom připraví diskotéku
plnou strašidelných zvuků i pohybů a
na děti čeká spousta zábavných her a
soutěží.

V průběhu listopadu se v posledním patře centra otevře dlouho očekávaný saunový svět Saunia, který nabídne hned
několik druhů saun, kde si na své přijdou
jak zkušení saunisté, tak absolutní začátečníci. Najdete zde finskou saunu, která
je nejznámějším typem sauny s výraznými ozdravnými účinky na lidské tělo i
psychiku. Dále saunu s parním nárazem,
která je vybavena zařízením, které v
pravidelných intervalech polévá rozpálené kameny na kamnech vodou a horký vzduch pak rozfouká po ohřívárně.
V neposlední řadě se návštěvníci mohou
těšit i na bohatou parní lázeň s teplotou
cca 45OC, která ve spojení s vhodnou
aromatickou esencí (eukalyptus, borovice aj.) uvolňuje dýchací cesty, zlepšuje
odkašlávání, pomáhá při léčbě astmatu
a zánětů průdušek.
Dalším překvapením do konce letošního
roku bude otevření prodejny Tchibo.

Oblíbené dětské programy vás čekají
i následující neděle od 11 do 12 hodin.
Děti budou tančit, tvořit a učit se nové
věci, při kterých si zároveň najdou
nové kamarády. Zabaví se úplně každý,
takže mohou přijít děti od nejmenších
až po školáky. Těšíme se na vás!

KRÁTKÉ ZPRÁVY
CENTRA KRAKOV

DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

NOVINKA RAMEN
V restauraci Running Sushi Umi, která se nachází ve druhém patře centra,
mají nově vydatnou nudlovou polévku
Ramen, což je pochoutka původem z
Japonska. Nudle jsou zality silným vývarem s masovou chutí a doplněny vepřovým masem, vejcem na tvrdo a často
řadou dalších přísad. Od pátku do neděle si navíc na misce Ramen můžete pochutnat za zvýhodněnou cenu 150 Kč.

Během státního svátku 28. 10. bude centrum otevřeno podle standartní otevírací doby. Zavřeno budou mít jednotky
s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Z potravin zůstane otevřena
prodejna Delmart, takže zákazníci ani
v tento den nepřijdou o možnost nakoupit si kvalitní ovoce a zeleninu, pečivo,

ŘÍJEN
20. 10. 2019 – Indiáni jdou
27. 10. 2019 – O Terezce a Matějovi
LISTOPAD
3. 11. 2019 – Narozeniny Centra
		Krakov od 15:00
10. 11. 2019 – Jak se Barborka
		zatoulala
17. 11. 2019 – Tátové ze školky
24. 11. 2019 – Ostrov plný pokladů

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

mléčné výrobky nebo jídlo s sebou.
KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA VÝSTAVA
V přízemí centra právě probíhá výstava
k historii kostela svatého Václava, který
stojí v areálu Bohnické léčebny. Dočtete
se zde spoustu zajímavostí o jeho proměnách v čase, které jsou doplněny dobovými fotografiemi.

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

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

BOHNICE OČIMA CIZINCE VÝSTAVA
Další expozice, kterou pro vás připravujeme je výstava fotografií facebookové
soutěže Prahy 8 - Bohnice očima cizince, kdy účastníci zachycovali zajímavá
zákoutí své domoviny a snažili se na tuto
oblast dívat z pohledu návštěvníka, který zde nikdy nebyl. Vyhlášení této soutěže proběhne v rámci oslav 6. narozenin
Centra Krakov 3. 11. 2019.

facebook.com/centrumkrakov
centrumkrakov.cz

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

OSLAVTE S NÁMI
6. NAROZENINY CENTRA KRAKOV
GRAND OPTICAL

KUP DÁREK

SLEVA 25% SLEVA 15%

DATART

DATART

YVES ROCHER

SLEVA 15%

SLEVA 15% SLEVA 40%

na kompletní
dioptrické brýle

na celý nákup

29. 10. - 3. 11. 2019
Akci nelze kombinovat
ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými
kupony.

29. 10. - 3. 11. 2019
Akci nelze kombinovat
ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými
kupony.

29. 10. - 3. 11. 2019
Slevy nelze kombinovat.
Neplatí na akční a
výprodejové modely.

29. 10. - 3. 11. 2019
Slevy nelze kombinovat.
Neplatí na akční a
výprodejové modely.

29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva se nevztahuje
na produkty označené
zeleným bodem. Slevy a
nabídky se nekumulují.

AKM PAPÍRNICTVÍ

STARLIT

SUSHI UMI

OXALIS

FRUITISIMO

SLEVA 10%

SLEVA 15%

29. 10. - 3. 11. 2019
Akci nelze kombinovat
ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými
kupony.

29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva se nevztahuje na
snubní prsteny a investiční
zlato.

T-MOBILE

SCAN QUILT

(obruba + brýlové čočky)

na celý nákup

DÁREK

ke každému
nákupu

na zlato

na kategorii
výrobků - malé
spotřebiče „SDA“

na sushi sety

na hrnky,
konvice,
plechové dózy

na sezónní
drinky a sezónní
zmrzlinu

29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva se vztahuje pouze na
připravené sushi sety, nikoli
na running sushi.

29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva z původní ceny bude
odečtena u pokladny.

29. 10. - 3. 11. 2019
Akci nelze kombinovat
ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými
kupony.

CCC

ORSAY

ORION

SLEVA 10% SLEVA 20% SLEVA 20% SLEVA 20%

na celý sortiment
bytového
textilu včetně
zlevněného
zboží

na celý sortiment

29. 10. - 3. 11. 2019

29. 10. - 3. 11. 2019

EKOLÉKÁRNA

ALLIANZ

BAMBULE

SLEVA 25% SLEVA 25% SLEVA 15%
29. 10. - 3. 11. 2019

Platí na značky Vichy, La
Roche Posay, Avene, Eucerin,
Biodema, Pierre Fabre apod.
Sleva se nevztahuje na akční
nabídky a promo balení.

EXIM TOURS

SLEVA
500 Kč

při nákupu leteckého
zájezdu z nabídky
cestovní kanceláře
Exim Tours*
Kód: MS3AF531

29. 10. - 3. 11. 2019

na jeden
kosmetický
výrobek

SLEVA 15% SLEVA 25% SLEVA 25%

29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva se nevztahuje na
zlevněné zboží, nákup
dárkových karet a tašek
Unicef.
Slevu nelze kombinovat s
dalšími akcemi.

na veškerý
dermokosmetický
sortiment

na přenosné
reproduktory

na sjednané
pojištění
privátního nebo
firemního majetku

při nákupu
nad 450 Kč

při nákupu nad
1000 Kč

na zásobník
vody 8,8 l
s kohoutkem
a stojanem na
skleničky

29. 10. - 3. 11. 2019
Slevu nelze kombinovat
s jinými akcemi, nelze
uplatnit na produkty
označené special price.

RÁJ SÝRŮ

KANZELSBERGER

DÁREK

SLEVA 60%

k nákupu
nad 250 Kč

29. 10. - 3. 11. 2019

na vybrané knihy
29. 10. - 3. 11. 2019

29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva je platná pouze
na pobočkách Centrum
Krakov nebo Blatná.

29. 10. - 3. 11. 2019
Akci nelze kombinovat ani
sčítat s jinými akčním
i nabídkami nebo slevovými
kupony.

29. 10. - 3. 11. 2019
Akci nelze kombinovat ani
sčítat s jinými akčním
i nabídkami nebo slevovými
kupony.

Whisky - původně: 299,- v
akci: 119,- (sleva 60 %) Česko
- původně: 359,- v akci:
119,- (sleva 66 %) Velká kniha
horoskopů - původně: 299, v
akci: 99,- (sleva 66 %) Dinosauři
původně: 359,- > v akci: 129,(sleva 68 %)

EXTREME INTIMO

SOLA ENOTRIA

KFC

COMFORT SHOES

AKCE

SLEVA 10%

SLEVA 20%

na celý sortiment
29. 10. - 3. 11. 2019
Sleva neplatí na již zlevněné
zboží a na trojpaky
spodního prádla.
Slevu nelze kombinovat s
dalšími akcemi.

DÁREK

Každý zákazník
dostane k objednání
jídla ze speciálního
menu (krůtí menu)
typický italský
dezert.
29. 10. - 3. 11. 2019

v mobilní aplikaci KFC /
Kiosku - 2x Twister nebo
2x Zinger za 110Kč, 3+1
zdarma sendvič, Strips
Kyblík za 289Kč.
Na pokladně - Sendvič +
káva od 99 Kč
29. 10. - 3. 11. 2019
Slevové nabídky se můžou
lišit dle data návštěvy
restaurace.

na dámskou a
pánskou obuv
+ kabelky

29. 10. - 3. 11. 2019

*Jeden slevový voucher lze uplatnit na jednu smlouvu o zájezdu. Pro uplatnění slevy se prokažte kódem MS3AF531. Sleva platí v celé prodejní síti CK EXIM
TOURS a.s. Platnost slevy od 29. 10. – 3. 11. 2019. Lze kombinovat s dalšími slevami a benefity.
Slevové kupony platí, není-li uvedeno jinak, výhradně v termínu od 29. 10. do 3. 11. 2019 u obchodníků pouze v obchodním Centru Krakov. Slevy se nevztahují
na poukazy a již zlevněné zboží, pokud není uvedeno jinak. Slevy se nesčítají a nekombinují, není-li uvedeno jinak. Slevové kupony není možné vyměnit za
hotovost. Centrum Krakov neručí za slevy a nabídky poskytované jednotlivými obchody. Slevy platí do vyprodání zásob.

VYUŽIJTE SLEVOVÉ KUPONY A OSLAVTE
6. NAROZENINY CENTRA KRAKOV
kupdarek

RUNNING
SUSHI UMI

Slevové kupony platí, není-li uvedeno jinak, výhradně v termínu od 29. 10. do 3. 11. 2019 u obchodníků pouze v obchodním Centru Krakov. Slevy se nevztahují
na poukazy a již zlevněné zboží, pokud není uvedeno jinak. Slevy se nesčítají a nekombinují, není-li uvedeno jinak. Slevové kupony není možné vyměnit za
hotovost. Centrum Krakov neručí za slevy a nabídky poskytované jednotlivými obchody. Slevy platí do vyprodání zásob.

facebook.com/centrumkrakov
centrumkrakov.cz

