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VÍC NEŽ JEN PÁR SLOV
NA ROZJEZD
Milí čtenáři,
právě odstartoval nový školní rok a s ním i oblíbená akce pro děti,
která se tento rok nesla v duchu českých a světových pohádek. Malí
školáci měli možnost vyzkoušet si kreativní, sportovní i vědomostní
úkoly, na jejichž konci čekala na všechny účastníky taška plná odměn.
Pojďme se ale nejprve poohlédnout za letními měsíci. Léto uteklo jako
voda a v našem centru nezůstal takřka kámen na kameni. V srpnu se
centrum rozrostlo o unikátní obchod Správnej krám, ve kterém najdete
100% přírodní kosmetiku, ručně vyráběné dekorace do bytu, a také
mnoho luxusních slaných i sladkých pochutin od drobných lokálních
dodavatelů. Už z přízemí nejspíš ucítíte příjemnou vůni, která se ze
Spravnýho krámu, který sídlí v 1. patře vedle Sportisima, line.
Současně jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce dětské herny, která
slibuje její rozdělení do několika samostatných zón, díky kterým bude
zajištěna bezpečnost a odpovídající zábava pro malé i velké rošťáky.
Dovolte nám představit hernu COOLNIČKU, kde se můžete těšit na
game zónu, baby sekci, zbrusu novou atrakci pro malé kutily, kterou
nikde jinde nenajdete, ale také kavárnu s lahodnou kávou, která potěší
nejednoho utahaného rodiče nebo prarodiče.
V druhém srpnovém týdnu jsme všechny naše příznivce pozvali na MINI
FOOD & FUN FEST, který se během chvilky změnil v obří piknikovou
zónu, kde kromě chutných teplých i studených pokrmů a pití, nechybělo
živé hudební představení a fotbalové šipky. V rozmanité nabídce byla
pizza, sendviče, řízečky, klobásy na grilu, sushi, ale také miso pasta
nebo kapří paštika. Z tekutých dobrot byly k vyzkoušení dva kvalitní
ledové čaje z Oxalisu a Správnej krám si přichystal ochutnávku piva
a vína od lokálních výrobců. Zkrátka jste mohli ochutnat to nejlepší
z jídla a pití, které Centrum Krakov nabízí. Video i fotky z akce můžete
najít na našem facebooku a webových stránkách.
Podzim je už za rohem a ani ten u nás nezůstane beze změn. V září
přivítáme stánek IQOS, který naleznete v přízemí centra. Garáže
doplníme o DPD box, kde si budete moct vyzvedávat své balíčky.
Horkou novinkou, kterou se vám už teď můžeme pochlubit, bude
český výrobce a prodejce kuchyňských potřeb, Tescoma. Těšíte se?
Neminou
vás
ani
zábavné
marketingové akce a do programu
vracíme i nedělní dílničky. Plánování
strašidelně sladkého Halloweenu
a oslavy 8. narozenin Centra
Krakov jsou v plném proudu, tak
nezapomeňte sledovat dění na
sociálních sítích, ať žádnou naši akci
nezmeškáte.
Krásné babí léto a pohodový podzim
přeje tým Centra Krakov.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021
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VRAŤTE VLASY DO FORMY
V SALONU MON STYLE

Máte po létě unavené vlasy od sluníčka, problémy s vlasy či s vlasovou pokožkou? Potřebovali byste poradit, jak správně pečovat o své vlasy a jaké přípravky k tomu použít? Nevíte si rady se střihem, který by
lichotil vaší osobnosti, nebo byste chtěli zkusit nové módní trendy, objevit krásu barev, tónování a kouzlo
prosvětlení na vašich vlasech? S tím vším vám velmi rádi pomůžeme a poradíme. V našem salonu na vás
čekají proškolení kadeřníci, kteří vám poskytnou profesionální přístup a individuální péči. Pracujeme výhradně s profesionální vlasovou kosmetikou značky Wella.
Toužíte po dokonalém obarvení nebo
zesvětlení svých vlasů? Využijte náš
servis s novinkou řady Wellaplex. Jedná
se o profesionální produkt pro salony
a my jsme si ho velmi oblíbili, protože
nám pomáhá obnovit vnitřní strukturu
vlasů při barvení, a zabrání tak poškození vlasového vlákna při zesvětlení.
Použitím produktu vaše vlasy zesílí,
a zároveň zajistí ty nejlepší barevné výsledky. Již při první návštěvě zaznamenáte u svých vlasů posílení a zkvalitnění
vlasového vlákna, a při každé další návštěvě budou vlasy pevnější a zdravější.

kvalitních produktů vlasy ochrání. Následně pro vás vyberou vhodný produkt
s ochrannou péčí pro domácí použití,
kterou barvené vlasy potřebují.

COLORMOTION+
Patříte mezi příznivce přírodní kosmetiky? Přijďte a vyzkoušejte přírodní řadu Elements. Tato řada obsahuje
99% složek přírodního původu, je bez
silikonu a složek živočišného původu.

Elements má tři řady:
• obnovující, která je vhodná i pro barvené vlasy
• zklidňující, která jemně čistí vlasy
a vlasovou pokožku
• čistící řadu, která odstraní přebytečný
maz z vlasové pokožky
Rádi vám poradíme a společně vybereme, která řada bude pro vaše vlasy ta
pravá.
Trápí vás padání vlasů a problémy s vlasovou pokožkou? Řešení přináší řada
výrobků značky Nioxin. Tato řada využívá inovativní přístup, který je navržen
k posílení, výživě a ošetření vlasů a vlasové pokožky. Celý servis v našem salonu zahrnuje vyšetření vlasové pokožky
mikrokamerou, dermabrazi – peeling
vlasové pokožky a konzultaci pro správnou volbu produktů na domácí ošetření
vašich vlasů.

WELLAPLEX
Na službu Wellaplex, kterou si můžete
v našem salonu dopřát, navazujete sada
péče pro domácí použití ColorMotion+,
která je také k dostání v našem salonu. Nová řada ColorMotion+ je určena
pro posílení a ochranu barevných vlasů
s technologií Wellaplex. Pravidelné používání této řady vylepšuje kvalitu barvených vlasů trojitou silou: chrání před
volnými radikály, vyhlazuje vlas a rekonstruuje vnitřní vazby vlasů.

NIOXIN

Neváhejte a svěřte se do rukou našich
odborníků, kteří vám pomohou s výběrem vhodného odstínu a díky používání

ELEMENTS

Všechny služby našeho salonu si můžete objednat pohodlně z domova, přes
náš elektronický rezervační systém, který naleznete na facebookových a webových stránkách salonu. Pro naše věrné
zákaznice máme i věrnostní program
s 20% slevou na naše služby. Přijďte se
nechat hýčkat a odpočinout si od denního shonu do Salonu mon style.

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE SALONU MON STYLE
A VYHRAJTE VOUCHER V HODNOTĚ 1.500 KČ
Jak soutěžit?
• sledujte facebookovou stránku Salonu mon style
• dejte „LIKE“ k soutěžnímu příspěvku
• napište libovolný komentář pod soutěžní příspěvek
• sdílejte soutěžní příspěvek

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021

Co můžete vyhrát?
Poukaz v hodnotě 1.500 Kč do Salonu mon style
Kdo vyhrává?
Bude vylosován jeden soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže. Slosování bude probíhat každý rok, a to vždy
k 30. 9., 31. 1. a 31. 5.
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VÍTEJTE V COOLNIČCE!

J

e nám ctí představit vám jedinečný koncept dětské herny COOLNIČKY, kterou
jsme pro vás nově otevřeli v Centru Krakov. Herna v sobě skrývá bezpečnou
zónu pro batolata, prolézací a stavební atrakce pro školáky i předškoláky, teenagery nadchne herní zóna s virtuální realitou a maminky a tatínkové si alespoň na
chvíli vydechnou u kávy nebo sklenky prosecca. Vítáme vás v COOLNIČCE!
ZÓNA PRO BATOLATA

TEENAGE ZÓNA

Baby zónu jsme vyvinuli na míru pro naše
nejmenší návštěvníky a slibujeme, že se u nás
nudit rozhodně nebudou. Těšte se na hračky
rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, příjemné
a nezávadné materiály, zábavný výhled na dění
v centru díky velkým oknům, které uchvátí
každého malého zvědavce, balónkový bazének
a mnoho dalšího. Bezpečně oddělený koutek od
ostatních atrakcí zajistí vašim drobečkům klidné
hraní v bezpečí a čistotě.

Všechny teenagery (ale i tatínky) jistě nadchne
nová teenage zóna, která bude vybavena herní
konzolí PlayStation 4 a brýlemi s virtuální
realitou. Brýle vás vtáhnou do děje a dovolí vám
prožít hru zcela naplno všemi smysly. Užijte si
nejnovější FIFU, NHL a další akční i fantasy hry.
Pohodlí při hraní zajistí sedací vaky Fatboy
a energii můžete doplnit osvěžující limonádou,
popcornem nebo zmrzlinou.

STAVENIŠTĚ S JEŘÁBEM

Herna musí být „cool“ nejen pro děti, ale také
pro jejich doprovod. Razantní proměnou
prošel také bar, kde si nově můžete objednat
i „ostřejší“ kousky jako Aperol nebo sklenku
levandulového prosecca. Pětihvězdičková káva
ze sopečných hor Mountain Gorilla COFFEE
v kombinaci s čerstvými koláči, buchtami
a lineckým pečivem dostane do pohody
nejednoho uhnaného rodiče. Naším favoritem
jsou limonády z ovoce a bylinek, které osvěží
tělo, potěší mysl a opravdu stojí za vyzkoušení.

KAVÁRNIČKA

Máte doma malého stavitele, milovníka bagrů,
jeřábů a další těžké techniky? V tom případě
je pro vašeho kutila COOLNIČKA tím pravým
místem. Unikátní atrakce s jeřábem je novinkou,
kterou nikde jinde nenajdete. Obří čtyřmetrový
jeřáb mohou děti samy obsluhovat a postavit
si vlastní stavbu snů. Na staveništi nechybí ani
nákladní vozíky na stavební materiál, vrátnice se
závorou, lešení a stavebnicové stěny.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021
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NEROZLUČNÁ DVOJKA:
PODZIM & VÍNO
Září si spojujeme nejen s návratem dětí do škol, ale také se sklizní vína a vinobraním, které probíhá napříč
celou Českou republikou. Hrozny, ze kterých vznikají celosvětově uznávaná vína, se rodí zejména na jižní
Moravě, kde jsou jedinečné podmínky pro pěstování vinné révy a následnou výrobu vynikajících vín.

NA SKOK DO MALEBNÉHO MORAVSKÉHO TOSKÁNSKA
Kyjovsko, malý kousek země na jižní
Moravě, který jakoby z oka vypadl Toskánsku v Itálii. Krásně zvlněná krajina
osázená vinicemi, kde se snoubí tradice
výroby vína s náročností dnešní vinné
klientely. To je Moravské Toskánsko.
Právě z těchto míst vám přinášíme vína
od malovinařů, kteří přidávají do výroby svých vín také srdce, péči a elán.
Mnohdy se dokonce
nebojí použít staleté postupy, které
i v dnešní moderní
době zaručeně zaujmou a potěší milovníky kvalitního vína.
Správnej krám si pro
vás připravil výběr
3 vín, která se hodí
k teplému létu a na
začátek chladnějšího
podzimu.
Mezi ryze letní pití
jistě patří Frizzante.
Toto jemně perlivé
bílé či růžové víno by
mělo být plné osvěžující ovocné chuti. Ne jinak je tomu

Frizzante,
Správnej krám,
295 Kč
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v případě Frizzante z odrůdy Veltlínské
zelené z produkce kyjovského vinařství
Rodina Kölbelova. Mladé bílé Frizzante
je plné bublinek, které v ústech skáčou
jako malí rarášci. Toto polosladké víno
jistě překvapí svojí výraznou bezinkovou vůní a dojmem suchého vína. Tajemství tkví především v maceraci moštu s bezinkovým květem, která přináší
tomuto
Frizzante
jedinečnou
chuť
a konzumentovi vynikající zážitek. Při
konzumaci s rybou
či kuřecím masem
bude Váš zážitek
znásoben.

sladká chuť, která zůstává v ústech i po

Další skvělou volbou je Pálava ve výběru z hroznů 2020
od vinaře Karla Novotného z Milotic.
Naše
nejznámější
odrůda a moravskočeská klasika je
v podání pana Novotného
skvělým
vínem.
Příjemná
vůně a plná polo-

opravdové
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požití posledního doušku. Toto víno vás
do Moravského Toskánska přímo přenese. Nebojte se spojit pití takového vína
s dezerty.
Zástupce červeného, Dornfelder coupage 2018-19, je opět z kolekce vinařství
Rodina Kölbelova. Příjemně plný buket
vás osloví již při prvním přivonění. Čas
strávený v láhvi či
sudu

přidává

odrůdě

na

této

kvalitě

a barikové zrání vyneslo Dornfelder kyjovského vinaře mezi
skvosty.

Původ hroznů a použitý způsob výroby
zajistilo tomuto vínu
označení tip someliéra. Spojení tohoto
vína s kvalitní paštikou na čerstvém
Elements Pálava,
Správnej krám,
315 Kč

pečivě či se zvěřinou
okouzlí chuťové pohárky.

Dornfelder,
Správnej krám,
370 Kč
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ADVENTNÍ TRHY 3V1
VE SPOLUPRÁCI S CK ČEDOK

Kdo by nemiloval atmosféru adventních trhů. Všudypřítomná vůně vánočního koření, dobroty na každém
kroku, chladivě příjemná atmosféra a Vánoce jsou cítit ve vzduchu. Máte pravdu, že s adventem přicházíme
příliš brzy, máme pro to ale pádný důvod. Přichystali jsme si pro vás soutěž o víkendový adventní zájezd,
během kterého můžete navštívit hned tři evropské metropole – sváteční Bratislavu, kouzelnou Budapešť
a pohádkovou Vídeň.

VÍDEŇ

BUDAPEŠŤ

BRATISLAVA

Sváteční Vídeň je typickým symbolem
adventu a svou kouzelnou atmosférou
si získá všechny vánoční nadšence
i skeptiky. Trhy jsou rozeseté po celé
Vídni, ty největší ale najdete na náměstí
Rathausplatz přímo před novogotickou
radnicí.
Více
než
140
stánků
s občerstvením, vánočními ozdobami,
rukodělnými výrobky a vůní svařeného
vína a punče vás budou doprovázet na
každém kroku. Horké nápoje se servírují
do hrnečků, za který zaplatíte zálohu,
a pak už bude záležet jen na vás, zda
hrneček vrátíte, nebo si ho odvezete
domů jako suvenýr. Zajímavostí je, že
každý trh ve Vídni má své hrnečky, které
navíc rok co rok obměňují svůj design.

Budapešťské vánoční trhy se těší rok od
roku větší oblibě a v roce 2019 získaly
dokonce titul nejkrásnějších vánočních
trhů v Evropě. Není se čemu divit, zdejší
trhy jsou opravdu nádherné a ani nápor
turistů jim neubírá na autentičnosti.
Stánky podléhají přísnému výběrovému
řízení speciální komisí, proto nečekejte
žádné kýče. Prodejci nabízí pouze
originální produkty místní výroby
a ve stáncích s občerstvením zažijete
opravdový gurmánský zážitek. Těšit
se můžete na pikantní klobásy se
zelím,
kotlíkový
guláš,
grilované
vepřové koleno a sladkou tečku zajistí
Kürtőskalács [čti KURTOŠKOLÁČ]. Je to
obdoba našeho trdelníku, Kürtőskalács
ale překvapí svou velikostí i lahodnou
chutí.

Pagáče,
štrůdl,
tradiční
lokše
z bramborového těsta s mákem, ořechy
nebo višněmi, medovinu, svařené
víno od lokálních vinařů, řemeslné
výrobky i bohatý víkendový program,
nabízí během adventu Bratislava
jakožto centrum předvánočního dění
na Slovensku. Na zahřátí i posilnění
doporučujeme Tatranský bylinný čaj
nebo lahodnou Včelovinu ze Smolenic,
která se vyrábí ze tří druhů medu, vody
a bylin.
Více info na www.centrumkrakov.cz

SOUTĚŽ O ADVENTNÍ VÍKEND PRO DVA
Jak se do soutěže zapojit?
Odpovězte správně na 3 soutěžní otázky a zájezd může být váš. Nápovědu k odpovědím hledejte
v textu. Své odpovědi posílejte na soutez@centrumkrakov.cz do 30. 10. 2021.
O co hrajeme?
Zájezd „Adventní metropole na Dunaji – Bratislava, Budapešť a Vídeň“ pro 2 osoby.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
1/ Které město bylo v roce 2019 vyhlášeno za město s nejkrásnějšími vánočními trhy?
2/ Jak se jmenuje obří maďarský trdelník?
3/ Na jakém náměstí se konají největší vídeňské trhy?
Kompletní pravidla soutěže jsou k dostání na www.centrumkrakov.cz
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021
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KUDY K NÁM

DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Přijďte si užít kreativní dopoledne společně s námi. Dílničky jsou ZDARMA, a navíc
v den jejich konání mají děti, které se dílniček účastní, zvýhodněné vstupné do
dětské herny COOLNIČKY za 99 Kč.
Těšíme se na vás!

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

ZAŘÍ
Mimořádně na pasáži v přízemí
Centra Krakov od 11 do 12 hodin.

NA PAZDERCE
102, 144, 505

12. 9. 2021 – Obraz z léta
26. 9. 2021 – Lapač snů

PARKOVÁNÍ

ŘÍJEN
Každou neděli v dětské herně
od 11 do 12 hodin.

2 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ 30KČ/HOD

3. 10. 2021 – Netradiční pexeso

NOČNÍ PARKOVÁNÍ
AKČNÍ CENA 750KČ/MĚSÍC

10. 10. 2021 – Podzimní květináče
17. 10. 2021 – Papírový drak
24. 10. 2021 – Halloweenský lampion

OTEVÍRACÍ DOBA

31. 10. 2021 – Dlabání dýní
Kapacita dílniček je omezena. Zarezervujte si včas své místo na dilnicky@centrumkrakov.cz

STRAŠIDELNĚ
SLADKÝ
HALLOWEEN

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

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

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

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

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

Kdy: v neděli 31. 10. 2021
Kde: v přízemí Centra Krakov
Na co se můžete těšit:
Strašidelné odpoledne s pódiovým programem, sladkými soutěžemi, ale také na
originální popcornový workshop a kreativní tvoření. Děti v maskách se mohou
těšit na parádní odměnu!

NOČNÍ STÁNÍ
V GARÁŽÍCH
CENTRA KRAKOV
UŽ VÁS OMRZELO NEKONEČNÉ
HLEDÁNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA?
Máme pro vás řešení v podobě nočního
parkování v krytém podzemním parkovišti
v Centru Krakov.
VÍCE INFORMACÍ NA
INFO@CENTRUMKRAKOV.CZ

KRYTÉ
GARÁŽOVÉ
STÁNÍ
PO
PÁ

VŠEDNÍ DNY
OD 18 DO 10 HOD

SO
NE

VÍKENDY
BEZ OMEZENÍ

Kč

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

AKČNÍ CENA
750KČ/MĚSÍC

Dětské dílničky a plánované se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace.
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MAGAZÍN CENTRA KRAKOV

