11/19

STROM
SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ
V Centru Krakov i v letošním roce probíhá až do 20. prosince charitativní sbírka
Strom splněných přání. Návštěvníci obchodního centra mohou udělat dobrý
skutek a potěšit dárkem děti a maminky
s dětmi z krizových center.
A jak udělat radost těm, kteří si jí zaslouží? Je to snadné. Děti z Klokánku
Prahy 8 a maminky s dětmi z Kolpingova domu si napsaly o dárky, které by si
přály od Ježíška. Následně byl vytvořen seznam, ze kterého si zájemci mohou vybrat přímo v Centru Krakov a to
v úterý od 9:00 do 13:00 a v pátek od
14:00 do 18:00. Na návštěvnících centra, kteří chtějí udělat dobrý skutek, už je
pak jen zajít koupit dárek pro dítě nebo
maminku a donést jej hostesce. Ta ho
následně zabalí a připraví pro předání
do konkrétního krizového centra.

Vážení zákazníci a návštěvníci Centra
Krakov,

Adam Petr
Ředitel obchodního centra

také máte pocit, že čas ubíhá čím dál
rychleji? Ještě před nedávnem byly
letní prázdniny a nyní je před námi závěr roku. Ještě než ale rok 2019 skončí,
čekají nás samozřejmě Vánoce a s nimi
spojené nákupy vánočních dárků. A
právě vánoční nákupy představují pro
řadu Čechů stres. Proto bych byl rád,
abyste letos hodili všechny starosti za
hlavu a nákup vánočních dárku si alespoň trochu užili. My v Centru Krakov se
budeme snažit udělat maximum pro to,
aby pro Vás bylo nakupování pohodlné
a hlavně, abyste všechny dárky našli na
jednom místě.

A pokud ještě stále nevíte, co svým blízkým pod stromeček nadělit, inspirujte
se našimi tipy, které najdete uvnitř tohoto vydání Magazínu Centra Krakov.
Protože jsou Vánoce ale hlavně o pohodě a rozdávání radosti, nezapomeňte se,
prosím, zastavit u našeho Stromu splněných přání a třeba udělat radost někomu úplně cizímu, který bude mít z dárku
od Vás ohromnou radost.
Vážení čtenáři, přeji Vám pohodové Vánoce a úspěšný start do Nového roku.

DOVOLENÁ
JAKO DÁREK
Rádi byste pod stromeček darovali dovolenou, ale nejste si jistí, zda se trefíte
do černého? Přinášíme Vám jedinečnou
nabídku. Od 1. 12. do 24. 12. stačí zakoupit
zájezd z nabídky First Minute léto 2020
a během prvního kroku objednávky zaškrtnout: „koupit jako vánoční dárek“.
Zájezd můžete následně bezplatně stornovat až do 7. 1. 2020 a to včetně zálohy.
Obdarujte své blízké originálním způsobem a bez rizika. Pokud se jim zájezd
nebude líbit, jednoduše jej stornují, nebo
vymění.
Bonusy navíc:
• SLEVA za včasný nákup až 42 % *
DÍTĚ ZCELA ZDARMA
• Záloha nyní pouze 1500 Kč/osobu
(v případě využití akce „koupit jako
vánoční dárek“ dostanete zálohu zpět)
• Parkování za ZVÝHODNĚNÉ CENY
u letišť v Praze, Brně a Ostravě
*Akce bezplatné storno se nevztahuje na zájezdy do
Spojených arabských emirátů a platí pouze pro fyzické osoby.

BEST OF KFC!
V hlavních rolích čerstvé maso z českých
chovů. Kousky šťavnatého Kentucky kuřete, pikantní Hot Wings, křupavé Bites
a čerstvé dozlatova usmažené hranolky.
Ano, řeč je o Best of KFC kyblících, sami
si určíte, jakou porci zvládnete. Vychutnejte si naše legendární kyblíky nebo cokoli ze stálé nabídky.
Nechcete čekat ve frontě v restauraci?
Se službou Objednej&Vyzvedni čekat nebudete! Stáhněte si aplikaci KFC, objednejte si svůj oblíbený kyblík nebo cokoli
jiného přes službu Objednej&Vyzvedni,
vyberte si konkrétní čas a restauraci. Pak
už jen stačí přijít do restaurace a rovnou
si čerstvě připravené jídlo vyzvednout.
Chuť skvělých kuřecích specialit můžete
dopřát i svým blízkým – dárkové karty
zakoupíte v jakékoliv restauraci KFC a
můžete si je nabít na libovolnou částku
od 200 Kč do 5000 Kč.
Více na www.kfc.cz.

NEVÍTE, CO
POŘÍDIT SVÝM
BLÍZKÝM POD
STROMEČEK?

Ráj sýrů přesně podle vašich představ.

PRO DĚTI
Vánoce jsou především o radosti dětí,
a čím jsou starší, tím těžší je, je potěšit.
Těm nejmenším jistě udělají radost hrací
nebo svítící hračky, které nyní zakoupíte v prodejně Pepco a nabízí je samozřejmě i hračkářství Bambule. Jestli už
máte doma malou parádnici, zajděte

Podle průzkumů začíná každý čtvrtý
Čech s nákupem dárků pod stromeček
už v září. Pokud patříte ale k nezanedbatelnému množství opozdilců, kteří dárky
pořizují těsně před Štědrým dnem, nezoufejte. V Centru Krakov pořídíte dárky pro všechny své blízké, a pokud stále nevíte, co jim pořídit, možná najdete
inspiraci mezi tipy, které jsme pro vás
připravili. Mezi vánočními stálicemi, jako
jsou elektronika, knihy nebo kosmetika,
se stále častěji objevují originální dárky,
které obdarované často potěší víc než
každoroční klasika. Spoustu originálních
dárků najdete právě v Centru Krakov. Tak
přijďte nakupovat!

do Hodinářství & Zlatnictví Urbanovský.
Nebo si vaše žena na šperky nepotrpí?
Potom jí jistě potěší heboučký župan ze
Scanquilt. A pod něj můžete v prodejně
Extreme intimo vybrat luxusní prádlo,
které nakonec udělá radost oběma. A
pokud opravdu nevíte, co by vaší partnerku potěšilo, kupte jí dárkový poukaz,
aby si svůj ideální dárek mohla vybrat

PRO NI

sama – například v prodejně Kup dárek.

Pestrý sortiment různých vánočních

PRO NĚJ

dárků pro ženy najdete hned v několika prodejnách. Vydejte se proto do
Centra Krakov pro dárky, které potěší babičku, sestru, kamarádku, anebo
manželku. S výběrem dárku pro babičku
určitě nešlápnete vedle, pokud zamíříte
do prodejny Oxalis, ochotný personál
vám poradí s výběrem čaje nebo kávy a
v nabídce jsou navíc i originální dárková
balení. A aby si měla babička v čem čaj

nebo kávu uvařit, zajděte do prodejny
Datart, kde můžete vybírat z velké nabídky rychlovarných konvic nebo kávovarů. Sestru jistě potěší dárkové balení
kosmetiky, které najdete například v prodejně Yves Rocher nebo drogériích DM
a Teta. Kamarádce určitě uděláte radost
něčím dobrým na zub – inspiraci můžete načerpat například v prodejně BON-BON. A čím potěšit manželku? Krásný
šperk udělá radost vždy, zajděte pro něj

Ženy přistupují k nákupu vánočních dárků zodpovědněji a nakupují je s větším
předstihem. Ženy si zároveň dávají s výběrem dárků větší práci, zejména svým
partnerům chtějí pořídit originální a osobitý dárek. Pokud ještě nevíte, čím svého partnera potěšit nebo jen ještě sháníte nějakou drobnost, v Centru Krakov
najdete vše, co hledáte. Co třeba potěšit
svého muže skvěle padnoucí košilí nebo
kravatou z obchodu Excelent? Pokud
váš partner patří spíše ke sportovcům,
určitě pro něj vyberete vhodný dárek ve
Sportisimu. Nakoupit můžete ale i dárkové vouchery, například do The Original
Barber Shop, kde se perfektně postarají
o zevnějšek vašeho partnera nebo do
automyčky Drive Wash, kde zase skvělou péči dostane jeho miláček na čtyřech
kolech. A co nadělit pod stromeček dědečkovi? Co třeba dárkový koš plný kvalitních sýrů? Připraví vám ho ve stánku

do obchodů C&A nebo Takko, kde mezi
sortimentem najdete i dětskou módu.
Pro malé kutily vyberete jistě vhodný
dárek v hračkářství Bambule a teenagery potěší hezká kniha z knihkupectví
Kanzelsberger nebo z prodejny Levné
knihy. Pro ty náročnější je vhodným dárkem elektronika, například herní konzole, mobilní telefony nebo tablety najdete
v prodejně Datart.

PRO ZVÍŘECÍHO PAŘTÁKA
Majitelé domácích mazlíčků dobře vědí,
že i na ně je třeba na Vánoce pamatovat. Pamlsky, nové pelíšky nebo zimní
oblečky koupíte v prodejně HappyZoo.
Pořídit tu můžete i nové zvířátko, které
pod stromečkem udělá radost zejména
vašim dětem. Vybírejte ale pečlivě, aby
vám po svátcích nebylo zvířátko na obtíž a neskončilo třeba v útulku. Ostatně i
odloženým psům, kočkám a dalším zvířatům můžete na Vánoce udělat radost.
Vyberte například krmení, deky nebo
pamlsky a odvezte je zvířatům do útulků.

NOVINKY
CENTRA KRAKOV
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ORIGINÁLNÍ
VÁNOČNÍ OZDOBY

VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA

DĚTSKÉ
PROGRAMY

V přízemí Centra Krakov najdete až do
Vánoc stánek s ručně vyráběnými vánočními ozdobami společnosti Decor
by Glassor. Tato česká rodinná společnost se specializuje na design, výrobu,
prodej a export skleněných vánočních
ozdob a sezónních dekorací. Technika
výroby skleněných foukaných ozdob
byla vynalezena v polovině 19. století a
společnost Decor by Glassor navazuje
na tradiční výrobní postupy. Společnost si klade za svůj cíl udržet tuto tradiční techniku ruční výroby, díky které
vznikají umělecké výrobky prémiové
kvality. Nejtypičtějšími produkty jsou
skleněné koule různých průměrů, ale
také špice, zvonečky, srdce a mnoho
dalších tvarů a forem (např. zvířata,
auta, andělíčci, figurky, aj.). Veškeré
materiály použité při výrobě ozdob
navíc pochází od lokálních dodavatelů,
nebo ze zemí EU.

Přes vánoční svátky bude mít tradičně
Centrum Krakov upravenou otevírací
dobu. Nezmeškejte nákupy mezi Štědrým dnem a Novým rokem!

OTEVŘENO DO 12:00
Prima Bašta, Sola Enotria a Delmart
satálový pult ZAVŘENO

Vaši nejmenší se mohou těšit na oblíbené dětské programy i v příštím roce.
Do konce roku 2019 budou probíhat
před supermarketem Billa, od příštího
roku se ale zase vrátí na své standardní
místo před drogerii Teta. Na děti opět
čekají divadélka, tancování, dílničky a
další zábava. Programy probíhají vždy
v neděli od 11 do 12 hodin.

STŘEDA 25. 12. 2019

PROSINEC

ZAVŘENO

15. 12. 2019 – Kouzelné Vánoce

ČTVRTEK 26. 12. 2019

22. 12. 2019 – Dopis Ježíškovi

ZAVŘENO

LEDEN

KRÁTKÉ ZPRÁVY
CENTRA KRAKOV

DÁRKOVÉ POUKAZY

VÁNOČNÍ DEKORACE
Jestli ještě nemáte svůj vánoční stromeček, navštivte prodejce Abies Vysočina
na parkovišti Centra Krakov, kde si ten
váš určitě vyberete. Na výběr je zde nespočet odrůd a velikostí a pokud byste
rádi po Vánocích stromeček zasadili
zpět do přírody, pořiďte si některý z jehličnanů v květináči.

nákup v Centru Krakov. Poukazy v hod-

MEDOVINA A VÁNOČNÍ LIHOVINY
K Vánocům neodmyslitelně patří i medovina a další likéry. Ve stánku pana
Matěje Nováka v přízemí centra najdete
navíc i nejrůznější vína, čaje, dekorace či
drobné dárečky pro své nejbližší.
KARIÉRA V CENTRU KRAKOV
Pokud sháníte vy nebo vaši blízcí práci
v okolí svého bydliště na Praze 8, zkuste
se podívat na naše stránky www.centrumkrakov.cz do záložky kariéra, kde
najdete pozice na plný i částečný úvazek či brigádu v několika prodejnách
našeho centra. Věříme, že vás některá
z nabídek osloví.

facebook.com/centrumkrakov
centrumkrakov.cz

ÚTERÝ 24. 12. 2019

ÚTERÝ 31. 12. 2019
OTEVŘENO DO 17:00
STŘEDA 01. 01. 2020
ZAVŘENO

Nevíte, co by vašim blízkým udělalo radost pod stromečkem? Nechte výběr na
nich a věnujte jim dárkový poukaz na

5. 1. 2020 – Zimní radovánky
12. 1. 2020 – Na pirátském ostrově
19. 1. 2020 – Zimní pohádka
		 se sněhulákem Uhlíkem

OBCHODNÍ
CENTRUM
KRAKOV

notě 500 Kč a 1000 kč můžete zakoupit
na recepci fitness centra Fit2b ve druhém patře. Platnost poukázek je 12 měsíců od data vystavení. Seznam prodejen,

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

které dárkové poukazy centra akceptují
najdete na našich webových stránkách
www.centrumkrakov.cz.
VÝROBA PIZZY V SOLA ENOTRIA
I v novém roce na vás vždy poslední
neděli v měsíci čeká workshop výroby
vlastní pizzy v restauraci Sola Enotria,

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

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

která se nachází v posledním patře centra. Na workshopu si můžete poskládat
pizzu přesně podle svých chutí a poté si
ji upéct v tradiční italské peci. V prosinci
2019 se tato akce koná v neděli 15. 12.
v 10:00, tak si přijďte pochutnat!

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

