3/20

TVOŘIVÉ
VELIKONOCE
Velikonoce se slaví každý rok v jiné datum, protože se tento státní svátek váže
k první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční pondělí letos připadá
na 13. dubna, v Centru Krakov se ale
bude slavit svátek jara už o týden dříve.
V pondělí 6. dubna od 15 do 17 hodin
bude v obchodním centru připravený
program pro nejmenší zákazníky a samozřejmě i pro jejich rodiče. Součástí
zábavného odpoledne bude mimo jiné
kreativní dílna, ve které si budou moci
děti spolu se svými rodiči vyrobit velikonoční dekoraci - zápich do květináče
– buď z vařečky, nebo papírový na špejli.
Pro nejmenší je připravený bohatý program – čekají na ně různé hry s velikonoční tématikou, tanečky a soutěže.
Vzhledem k nouzovému stavu, který
nařídila vláda České republiky se může
stát, že se termíny jednotlivých marketingových akcí budou měnit. Proto,
prosíme, sledujte naše webové stránky,
kde vás o všech změnách budeme včas
informovat.

Vážení spoluobčané,

Adam Petr
Ředitel obchodního centra

dnes, když píši tyto řádky, jsme se ráno
probudili s tím, že Vláda České republiky vydala v noci usnesení, které zakazuje provoz některým z maloobchodních
prodejen. Byť mohu mít osobně na kroky a vyjádření vlády názor jaký chci, jedno je jisté. V dobách krize, a vzhledem
k tomu, co se kolem nás děje, se nebojím
současnou situaci za krizi označit, je třeba přijmout nějaká opatření, a to někdy
bez toho, aby byly zkoumány všechny
jejich důsledky. Je to ostatně lepší než
nedělat nic. I Winstona Churchilla na začátku války řada lidí kritizovala a radila
dohodu o příměří s nacistickým Německem. A jedno je jisté, bez toho, aby se
tento velikán lidských dějin postavil na
stranu v té době nepopulárních opatře-

ní, bez toho, aby pronesl v rámci jednoho ze svých legendárních proslovů větu:
„Nemohu Vám slíbit nic než krev, dřinu,
pot a slzy,“ bychom tu dnes neměli svět,
jak ho známe. Proto je potřeba, ať se
nám to líbí nebo ne, postavit se společně na jednu stranu. Stranu budoucnosti!
Utáhněte si opasky, otočte se k ostatním lidem čelem, protože řada z nich to
bude potřebovat. Nepřítel, který před
námi stojí, respektive už je mezi námi, je
malý, neviditelný, ale ne neporazitelný.
Pojďme společně teď chvíli táhnout
za jeden provaz a řídit se tím, co nám
námi zvolení leadeři této země říkají.
Tak, abychom se v co nejkratší době
mohli zase při nádherném jaru na
sebe smát a potkávat se, třeba i u nás
v Centru Krakov.

PORTU GALLERY
V CENTRU
KRAKOV
Portu Gallery je první česká online investiční galerie, která umožňuje široké
veřejnosti podílet se na růstovém potenciálu unikátních předmětů s historickou
nebo sběratelskou hodnotou. S Portu
Gallery můžete i vy rozšířit své portfolio
a nejen zhodnocovat své prostředky, ale
především se těšit z investice do vzácných aktiv, které byly dříve dostupné jen
velmi bohatým.

Elizabeth plující do Ameriky. Healey tam
jel přesvědčovat Cadillac, aby mu dodal
motory pro svůj nový sportovní vůz. To
když se Mason dozvěděl, nabídl mu, že
když nepochodí, dodá mu motory vlastní – a to se nakonec i stalo. Za krásou
vozu pak stojí známý italský designér
Sergio „Pinin“ Farina, který se na vývoji
vozu také podílel. Samotná výroba pak
probíhala na 3 místech. V americkém

53 pravostranných. Clubsport tradičně
označuje sportovnější verze: v tomto
případě došlo k odstranění některých
luxusních prvků: zmizela zadní sedadla,
centrální zamykání, osvětlení motoru
a kufru, zadní stěrač, rádio, schránky ve
dveřích a další prvky. Přestavený vůz má
aktuálně najeto kolem 150 000 km, což
svědčí o zdravém užívání. Zároveň s tím
je po velkém servisu, plně funkční a připraven rozdávat radost.
Porsche 911 3.2L Clubsport

Porsche 356 PRE-A Speedster

Portu Gallery v březnu vystavila 3 historická vozidla v přízemí Centra Krakov.
Jedná se o vozy Nash Healey Roadster,
Porsche 911 Clubsport a Porsche 356
PRE-A Speedster.

Wisconsinu byl vyroben motor, který se převezl do Velké Británie, aby byl
namontován na podvozek a následně
poslán do italského Turína pro osazení
karoserie. Značka Nash-Healey vyrobila
historicky jen 506 vozů, z nichž 150 bylo
těchto Roadsterů. Odhaduje se, že dodnes se dochovalo přibližně pouze padesát z nich. Ve střední Evropě je tento
vůz zcela jediný.

Nash-Healey Roadster je vůz unikátní
pro svou historii i raritu. Jedná se o vůbec první poválečný americký sportovní
automobil. Tento honosný vůz je výsledkem spolupráce britského inženýra a závodníka Donalda Healeyho a tehdejšího
ředitele firmy na výrobu motorů Nash-Kelvinator - George W. Masona, kteří se
potkali v roce 1949 na palubě lodi Queen

A nakonec můžete obdivovat vůz Porsche 356 PRE-A Speedster z roku 1955.
Tento model proslavil značku Porsche
v Americe, kde do té doby nebyla tak
známá. Prodejce vozů Max Hoffman přesvědčil automobilku, aby vytvořila speciální odlehčenou a levnější verzi v Evropě uznávaného modelu 356 Speedster.
I když v základní verzi chyběla řada prvků, podařilo se dost cenu pod psychologickou hranici 3.000 dolarů, a tak tato
sportovní verze brzy slavila úspěchy.
Vystavovaný vůz byl původně bílé barvy
s černým koženkovým interiérem a po
renovaci z roku 1986 získal dobově korektní barvu Aquamarine a světle hnědý
interiér. Úspěch tento vůz slavil zejména
na Porsche festivalu Werkfest, kde získal
stobodové hodnocení.
Pokud se vám vozy nebo jiný sběratelský
předmět z nabídky Portu Gallery zalíbí,
můžete do nich zainvestovat. Více informací najdete na stránce gallery.portu.cz.

Nash-Healey Roadster

Dalším vozem je velmi vzácné Porsche
911 3.2L Clubsport s kódovým označením
M637. To bylo poprvé zaregistrováno
v dubnu 1989 a jako nové šlo k majiteli
z domovského Německa. Zajímavostí je,
že karoserii pokrývá neobvyklá barva Indian Red (většina verzí CS byla v bílé barvě Grand Prix s rudými pruhy). Clubsport
je vzácný sám o sobě, v provedení kupé
totiž vzniklo pouze 189 kusů, z nichž bylo

JARNÍ JARMARK
MŠ A ZŠ
PRAHY 8.
Středa 1. 4. 2020
od 15:00 do 19:00
Srdečně vás zveme na jarní
jarmark mateřských a základních
škol Prahy 8. Děti budou
prodávat své vlastnoručně
vyráběné jarní dekorace a další
výrobky za symbolické ceny.
Jejich nákupem uděláte radost
nejen sobě, ale i dětem.

NOVINKY
CENTRA KRAKOV
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MIMOŘÁDNÉ
ZPRÁVY

KNIŽNÍ TIPY
KANZELSBERGER

DĚTSKÉ
PROGRAMY

Vážení zákazníci, v tuto chvíli nedokážeme odhadnout, jak se situace ohledně
nouzového stavu, který nařídila vláda
České republiky bude dále vyvíjet.

Knihomolové pozor! Připravili jsme si
pro vás hitparádu knih z knihkupectví
Kanzelsberger za měsíc únor. Doporučujeme tyto 3 knižní tituly:

Vážení zákazníci, z důvodu mimořádných opatření jsou zrušeny dětské
programy do konce měsíce března.
Ohledně dalších termínů vás budeme
informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Doufáme, že
se situace brzy uklidní a budeme se
moci brzy společně těšit na další společenské akce a zábavné programy.

Od 13. března 2020 do odvolání budou
v Centru Krakov na základě rozhodnutí
vlády uzavřeny všechny restaurace a kavárny, fitness Fit2b, Saunový svět Saunia a dětský koutek Milk&Play.
Fitness Fit2b nabízí po dobu uzavření
službu trenér do domu/ na venkovní cvičení.
Prodejna Tchibo bude mít uzavřenou kavárnu. V prodejně Bon Bon nebude možný nákup nápojů.
DÁLE BUDOU ZAVEDENA TATO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
- zrušení rekuperace vzduchu v rámci
vzduchotechnických zařízení obchodního centra
- odebrání veškerého sezení z prostor
obchodního centra
- úklid celého obchodního centra prostředky s vyšší koncentrací dezinfekčních látek
SEZNAM UZAVŘENÝCH RESTAURACÍ
A KAVÁREN:
Sola Enotria
Bistro Delmart
Červený Korál
Running Sushi UMI
Prima Bašta
Evento Coffee
KFC
Fruitisimo
Nastalá situace nás velmi mrzí, ale věříme, že pokud se všichni budeme snažit dodržovat nařízení vlády a správné
osobní hygienické návyky, budeme se
moci brzy vrátit do plného provozu.
Prozatím sledujte naše webové stránky
www.centrumkrakov.cz, kde vás budeme
včas informovat o jakýchkoli změnách.

ZÁPISNÍK ALKOHOLIČKY
Kniha podle blogu, který získal cenu
Magnesia Litera je o mladé matce,
která se rozhodla otevřeně promluvit
o své závislosti na alkoholu i o složité
léčbě.
NEJJEDNODUŠŠÍ RECEPTY
Další kniha od známého autora knihy
Břicháč Tom. Tentokrát se můžete těšit na nepřeberné množství receptů na
zdravá a výborná jídla z běžných surovin. U většiny receptů trvá příprava
jen 30 minut.
PROSTOR PRO DUŠI
Kniha od herečky Vlastiny Kounické
Svátkové má pomoci těm, kteří to potřebují a hlavně chtějí. Má dát naději
tam, kde už žádná není. Tato kniha
je pro ženy, které opakují stejné chyby, hledají lásku a pochopení. Je pro
muže, kteří chtějí pochopit své ženy.
Je pro všechny, protože je o životě.

OTEVÍRACÍ DOBA
BĚHEM VELIKONOC
Velikonoce patří ke svátkům, kdy jsou
obchody s prodejní plochou nad 200
metrů uzavřeny. Nejinak tomu bude
i v našem centru. Seznam jednotlivých prodejen, které zůstanou na Velikonoční pondělí otevřeny najdete na
webových stránkách Centra Krakov.
VELKÝ PÁTEK 10. 4. 2020
otevřeno podle standardní otevírací
doby
SOBOTA 11. 4. 2020
otevřeno podle standardní otevírací
doby
NEDĚLE 12. 4. 2020
otevřeno podle standardní otevírací
doby
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 13. 4. 2020
uzavřeny obchody s prodejní plochou
nad 200 metrů

facebook.com/centrumkrakov
centrumkrakov.cz

DUBEN
5. 4. 2020 - Velikonoční magnetky
12. 4. 2020 – Hýbánky s Jančou
19. 4. 2020 – Čarodějnická pohádka
26. 4. 2020 – Hurá jedem na výlet

KONTAKTY
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

SAUNIA
PO - PÁ
9:00–23:00
SO - NE
9:00–23:00

POŠTA
PO - PÁ
9:00-20:00
SO - NE
9:00-14:00

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

