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ZÁBAVA
SE VRACÍ
Kvůli koronavirové pandemii nebylo
možné pořádat v obchodních centrech
kulturní a volnočasové akce. Ty ale k obchodním centrům neodmyslitelně patří
a do Centra Krakov se už během letních
prázdnin akce vrátí, respektive do přilehlého, nově zrekonstruovaného parku.
První akcí bude venkovní letní kino. Od
3. do 6. srpna zaparkuje v novém parku
hned vedle obchodního centra Kinobus.
Program promítaných filmů teprve připravujeme, proto sledujte naše webové
stránky, kde brzy zveřejníme detaily.
V úterý 1. září pak čeká na návštěvníky
a zejména jejich ratolesti akce Zpátky
do školy – v centru a přilehlém parku
bude probíhat sportovní a zábavný program se spoustou soutěží a samozřejmě
i cen.
Další plánovanou akcí je casting talentové soutěže Sluníčko roku – tentokrát
pro dívky i chlapce od 6 do 10 let. Poslední zářijovou sobotu pak proběhnou
Svatováclavské slavnosti. Ty se budou
konat v parku u Centra Krakov a u kostela sv. Václava v areálu Psychiatrické
nemocnice Bohnice. Zábavný program
bude připravený nejen v parku, ale také
přímo v obchodním centru. Na návštěvníky akce čeká zábavný program pro
celou rodinu, hudební vystoupení, ukázka různých řemesel a chybět nebudou
ani výtvarné dílny.

Vážení čtenáři a zákazníci Centra Krakov,

Adam Petr
Ředitel obchodního centra

blíží se nejoblíbenější období školáků –
letní prázdniny – bohužel je kvůli pandemii Covid-19 nemůžeme spolu s dětmi
přivítat v našem obchodním centru, tak
jak jsme zvyklí. Na přípravě zábavného
programu pro naše zákazníky ale usilovně pracujeme. První týden v srpnu bude
mít u nás zastávku kinobus, který pod
širým nebem odvysílá čtyři večery po
sobě zábavné filmy, ze kterých si doufáme, odnesete prima zážitek. Věříme,
že v září už se potkáme bez omezení,

a tak si s námi užijete návrat do školních
lavic a Svatováclavské slavnosti, jak se
patří.
Rádi bychom Vás ujistili, že Centrum
Krakov bude i během letních prázdnin a
červencových státních svátků fungovat
na plné obrátky. Aby Vám nic neuteklo,
sledujte naše webové stránky nebo náš
facebookový profil, kde mimo jiné můžete soutěžit o dárkové balíčky Centra
Krakov.
Náš magazín čeká během léta krátká
pauza, ale už na konci srpna se těším
opět na viděnou! Přeji Vám krásné léto!

ROZHOVOR
S MAJITELEM
POTRAVIN
DELMART

chodníci deklarují jako cíl pro příští léta,
my již dávno plníme. Jako druhý příklad
uvedu dušenou šunku, kterou prodáváme pouze v nejvyšší jakosti – česká legislativa umožňuje ještě další 2 nižší jakostní třídy, které u nás nenajdete, protože je
již nepovažujeme za šunku, ale prefabrikát, který se jako šunka jenom tváří.

V tomto čísle magazínu Centra Krakov
Vám přinášíme rozhovor se zakladatelem a majitelem řetězce s kvalitními potravinami a bistra Delmart, panem Dušanem Mrozkem.
Jak Vás napadlo založit značku DELMART?
Během mé spolupráce s Marks&Spencer jsem od roku 2004 prodával rovněž
potraviny. Během té doby jsem zjistil, že
kvalita potravin nabízených v obchodní síti je v Česku na nízké úrovni. Zároveň ale neustále stoupá životní úroveň
a nemalá část zákazníků si uvědomuje
význam kvalitních potravin pro zdravý
životní styl.
Jak dlouho je značka DELMART na našem trhu?
Jsme na trhu od roku 2014.
Kde byla otevřena první prodejna DELMART?
První prodejnu jsme otevřeli na Andělu
v srpnu 2014.
Kolik máte prodejen? Plánujete otevírat
prodejny i mimo hlavní město?

Jaký sortiment zákazníkům nabízíte?
Nabízíme plný sortiment pekárenského zboží z vlastní pekárny, chlazeného a nechlazeného zboží včetně ovoce
a zeleniny. Dá se říci, že u nás zákazník
najde vše, co potřebuje pro denní nákup.
Představujete se jako prodejce kvalitních potravin, jaká jsou kritéria pro výběr potravin?

Nyní provozujeme 12 supermarketů a 7
bister. Aktuálně jsou všechny naše pobočky umístěny v Praze a blízkém okolí,
expanzi mimo Prahu zatím neplánujeme.
V Praze a okolí je ještě spousta příležitostí.

Máme firemní standardy kvality pro každou kategorii zboží, podle kterých posuzujeme, zda zboží pustíme do našeho
prodeje. Zároveň u každého výrobku
před jeho zalistováním posuzujeme
technické listy a vzorky, zda výrobek splňuje naše požadavky.

Kolik lidí se přibližně podílí na fungování značky DELMART?

Myslíte, že si Češi potrpí na nákup kvalitních potravin?

Ve vedení je nás celkem 20, na prodejnách máme dalších cca 200 zaměstnanců a brigádníků

Kdyby se mne někdo zeptal před 10 léty,
tak bych odpověděl, že v Česku (a na
Slovensku) je kvalita potravin v obchodech na velmi nízké úrovni, snad nejnižší v Evropě, a to včetně tak zvaných
chudých evropských zemí. Na druhou
stranu je zřejmé, že zhruba od roku 2010
se kvalita potravin v Česku zvyšuje, a to
jak z důvodu rostoucí životní úrovně, tak
i z důvodu „osvěty“ mezi zákazníky. Zejména s rostoucím cestováním má mnoho Čechů možnost poznat cizí kuchyně
a potraviny, což dále prohlubuje zájem
o to, co jíme. Čeká nás ale ještě dlouhá
cesta, než potraviny na českém trhu budou svou kvalitou odpovídat celkové vyspělosti naší země. Vyžaduje to ale celou
řadu změn v oblasti potravinářství, počínaje legislativou a konče důvěryhodností
„nezávislých“ testů potravin.

Čím se prodejny DELMART liší od klasických potravinových řetězců?
Zásadní rozdíl je v minimálních kvalitativních standardech potravin, které nabízíme – můžeme si dovolit kvalitu bez
kompromisů. Standardy kvality máme
velmi vysoké a zákazník tudíž nemusí
řešit a číst složení výrobku. Když supermarket prodává potraviny na 2000 m2,
tak kromě kvalitního zboží prodává i celou řadu velkoprůmyslově vyráběných
potravin, jejichž přínos pro zákazníky je
diskutabilní. Naše největší prodejny mají
maximálně 500 m2 a tím nejsme nuceni
prodejní plochu „zaplevelit“ nekvalitou.
Uvedu 2 příklady – vejce prodáváme
pouze v kvalitě bio a z volného chovu,
nenabízíme vejce z chovu v halách ani
z klecového chovu – to, co ostatní ob-

Spolupracujete s malými dodavateli,
např. farmáři?

Protože jsme relativně malá firma, tak
malí a střední výrobci jsou našimi hlavními dodavateli. Pouze v případech, kde je
objem výroby pro daný výrobek zásadní,
kupujeme od větších firem, jsou to ale
spíše výjimky. Pro nás není rozhodující,
zda naše zboží vyrábí farmář, pro nás
je rozhodující, aby byl výrobek kvalitní,
dobře zabalený a dodávky byly pravidelné. Přiznám se, že na slovo „farmářský“
jsem již alergický, protože tzv. „farmářské
trhy“ jsou nyní modlou, alespoň v Praze.
Přitom většina z těch, co jako farmáři na
těchto trzích prodávají, nemají s farmařením nic společného. Zkuste se zeptat
českých pěstitelů ovoce a zeleniny a ti
Vám potvrdí, že velká část „farmářského“
zboží je stejná jako v běžné obchodní
síti, pouze dražší a s iluzí toho, že prodejce tu mrkev ráno vykopal a s láskou na
trhy dovezl – bohužel toto je pouze iluze,
často ještě v obalech opravdových pěstitelů. Opravdoví farmáři totiž prodávají
primárně ze dvora, protože nemají čas
vystávat na pražských náměstích, oni totiž musejí pracovat na své farmě. Navíc,
jak je u nás zvykem, z farmářských trhů
se vyvinula paralelní ekonomika, kde
např. pojem DPH je pojmem neznámým.
Nechci tvrdit, že na těchto trzích nejsou
farmáři, tvrdím ale, že většina prodávajících žádní farmáři nejsou.
S dodavateli ze kterých zemí spolupracujete?
Kromě českých dodavatelů jsou našimi
nejvýznamnějšími dodavateli výrobci
z Itálie, Řecka, Francie, Španělska a Velké Británie.
Jaké položky v prodejně patří mezi nejprodávanější?
Zákazníci si velmi oblíbili naše pečivo
z firemní pekárny, sýry, uzeniny a hotová
jídla. Stále oblíbenější je i náš sortiment
food-to-go (sendviče, snackové saláty,
zeleninové saláty, sushi, apod.), protože
při výrobě tohoto sortimentu používáme stejně kvalitní ingredience jako při
prodeji v supermarketech, což je v Česku spíše výjimka než pravidlo. Například
kdybychom při výrobě sendviče použili
šunku standardní kvality, tak ušetříme
cca 60% nákladů a zákazník to nepozná.
Pozná to ale časem jeho tělo.
Které potraviny z Vašeho sortimentu
jsou Vaše nejoblíbenější?
Já osobně nakupuji výhradně v našich
prodejnách. Pokud mám vyjmenovat 5
nejoblíbenějších položek, tak je to dušená šunka z Itálie bez přidaného cukru (i ten se bohužel do dušených šunek běžně přidává), španělské uzeniny
a sýry, žitný chleba, naše víno, které sám
vybírám a drůbež – kuře z volného výběhu nebo perlička nejsou v Česku běžně
k dostání.
Celý rozhovor si můžete přečíst
na
našich
webových
stránkách
www.centrumkrakov.cz.

HLEDAJÍ SE
SLUNÍcKa
ROKU
Sobota 12. 9. 2020
– registrace ve 13:00,
akce od 14:00
Hledáme talentované dívky a
chlapce ve věku od 6 do 10 let,
kteří se nebojí ukázat svůj talent
a posunout jej na profesionální
úroveň. Přihlašovat se můžete
od 1. 7. 2020 na emailu
info@slunicko-roku.cz nebo
na místě v den konání akce.

2020

slunicko-roku.cz

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR V DĚTSKÉM
KOUTKU

DĚTSKÝ KOUTEK
V CENTRU KRAKOV

NABÍZÍ

Hledáte pro Vaše dítě program ? Chcete,

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

aby poznalo nové kamarády a strávilo

možnost rezervace jednotlivých dnů

smysluplně den? Přicházíme s nabídkou
programu pro Vaše dítě. Každý všední den v červenci a srpnu na děti čeká
slečna, která se jim bude celý den věnovat. Děti stráví čas v kolektivu kamarádů
a zároveň se naučí spoustu dovedností.
Program je připraven zábavnou formou.
Je určen dětem od 3 do 10 let.
Program
Náš program začíná kolem 8 - 9 hodiny,
kdy se společně přivítáme a poznáme
nové kamarády, kteří s námi budou trávit
den. Poté přichází na řadu malá svačin-

lepení, skládání, korálkování a další tvoření, které bude každý den jiné. Na konci
dne se jen rozloučíme a budeme se těšit
na další den strávený v dětském koutku
ve druhém patře Centra Krakov.

dé dítě – malé i velké. Pro naše nejmenší
děti je určen bazének s balónky, který
se nachází hned za barem, maminky tak
v klidu mohou sledovat své děti u šálku
dobré kávy. Oblíbené jsou také tříkolky
nebo obří kostky z lega. Zábavu si u nás
najde opravdu každý!

ka, abychom měli energii na cvičení ve

Atrakce

Fit2b, kde se naučíme pohybové doved-

Za zmínku stojí také atrakce v dětském

nosti a hry. Oběd jsme zajistili v pizzerii

koutku. První kroky dětí vedou k nafu-

Sola Enotria, se kterou dětský koutek

kovacímu hradu, který je v motivu Tlap-

spolupracuje i během narozeninových

kové patroly. Největší atrakcí v dětském

oslav, které pořádáme. Po obědě Vás

koutku je obří prolézačka se skluzavkou.

čeká čtení knížek a relaxace. Než se vrh-

Děti zde můžou šplhat, lézt a vyhýbat se

neme na kreativní tvoření, posilníme se

různým překážkám. Trampolínu není po-

Budeme se těšit na Vaši návštěvu

malou svačinkou a hurá na to. Kreslení,

třeba představovat, tu přece miluje kaž-

Tým Milk&Play

Cena příměstského tábora je od 500
Kč/den. Rezervace je možná telefonicky – 272 048 730, e-mailem – info@
milkandplay.cz nebo osobně na recepci
dětského koutku.

NOVINKY
CENTRA KRAKOV
NEPODCEŇUJTE
OCHRANU PŘED
SLUNCEM

né potravinové doplňky zase seženete
v Ekolékárně v přízemí.
KDYŽ SLUNCE NESVÍTÍ
A co když je zrovna slunce schované
za mraky nebo venku prší? Zajděte si
zacvičit a dolaďte postavu do plavek.

Věděli jste, že až 40 procent žen a 70
procent mužů stále ještě nepoužívá
opalovací krémy? Ochrana kůže je přitom zejména během letních měsíců
důležitá! Nechráněná pokožka je vystavena většímu riziku vzniku rakoviny
kůže, ta ročně zabije v Česku kolem
450 lidí. Slunce ale způsobuje i řadu
dalších nepříjemností – bolestivé spáleniny, pigmentové skvrny, rychlejší
stárnutí pleti nebo vysušování. Pravidelným používáním kvalitní kosmetiky
se těmto problémům vyhnete. Navíc
ke zdravému vzhledu pokožky přispívá
i řada potravinových doplňků! Kvalitní
sluneční kosmetiku nakoupíte v Centru Krakov hned v několika obchodech,
například v DM drogerii, TETA drogerii
nebo v prodejně Yves Rocher. Vhod-

KINOBUS
V CENTRU KRAKOV
Koncem června odstartuje další ročník
oblíbeného projektu Dopravního podniku hlavního města Prahy Kinobus.
Mobilní kino už popatnácté navštíví
několik pražských lokalit, mezi kterými nebude chybět ani park u Centra
Krakov. Sem zaparkuje autobus s promítacím plátnem mezi 3. a 6. srpnem.
Kinobus nabízí 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení. Diváci si samozřejmě mohou přinést i vlastní sezení
nebo si například deku koupit přímo
v Centru Krakov. Před promítáním
bude pro diváky připravený i zábavný
program, podrobnosti už brzy najdete
na stránkách centrumkrakov.cz. Vstupné na promítání je zdarma.

VOLNÉ POZICE
V CENTRU KRAKOV
Možná koronavirová krize dolehla i na
vás nebo na vaše blízké, a tak se teď
rozhlížíte po nové pracovní příležitosti.
Na stránkách našeho centra www.centrumkrakov.cz v sekci kariéra najdete
několik pozic, které nabízí. Momentálně hledají kolegy například do saunového světa Saunia, kavárny a prodejny
Tchibo nebo do kadeřnického salonu
Salon Mon Style.

facebook.com/centrumkrakov
centrumkrakov.cz

6/20

Ve Fit2B najdete na ploše přibližně
1100 metrů čtverečních prostornou posilovnu vybavenou moderními stroji.
K dispozici jsou dále tři prostorné sály,
z nichž jeden je zaměřen na aerobní aktivity, ve druhém jsou k dispozici
stroje MaxerRunner pro provozování
lekcí H.E.A.T. a poslední ze sálů nabízí TRX a kruhové tréninky. K dispozici
jsou i dětská cvičení a to jak s rodiči,
tak i samostatná cvičení vedená zkušenými instruktory.
A pokud se vám během špatného počasí nechce z domu, zásobte se knihami, díky kterým, se do hezkého počasí
můžete alespoň přenést. Nebo si s průvodci z knihkupectví Kanzelsberger
naplánujte, kam se za slunce během
dovolené vydáte.

POHODLÍ
A KVALITU NAJDETE
V COMFORT SHOES
Prodejna Comfort SHOES nabízí široký
sortiment módní obuvi pro dámy, pány
i děti. Momentálně zde najdete velký
výběr letních kousků. Obchod nabízí převážně kvalitní obuv značek Ara
a Tamaris. K dostání je i zdravotnická
obuv a první botičky pro nejmladší
členy rodiny. K dostání je i doplňkový
sortiment, jako jsou silonky, punčochy, tkaničky, přípravky na péči o obuv
a další.

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

KFC
PO - PÁ
8:00-22:00
SO - NE
8:00-22:00

