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Navštivte naši lékárnu a vyzkoušejte 
diagnostiku pleti, při které zjistíme:

Exkluzivně v lékárnách

VĚDA A PŘÍRODA 
SPOJILY SÍLY
PRO DOKONALÉ ODLÍČENÍ,  

VYČIŠTĚNÍ A OSVĚŽENÍ 

VAŠÍ PLETI

Při nákupu dvou libovolných Micelárních  
vod Nuance zaplatíte za druhou z nich pouze 0,01 Kč.
Akce platí od 1. do 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob.

1 + 1

• hydrataci •  výskyt rozšířených pórů, míru akné
• hodnotu pigmentace •  přítomnost vrásek
• úroveň poškození malinkých cévek těsně pod kůží 
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CENTRO
ZLÍN
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letos slavíme již osmnáctileté výročí otevření našeho obchodního centra. Po celou tuto 
dobu je naším cílem nabízet vám nákupy v moderním a příjemném prostředí. o všech 
novinkách vás pravidelně informujeme také prostřednictvím Magazínu Centro zlín. 
a nejinak tomu bude i nyní.
v letošním roce procházíme poměrně velkou přeměnou. Důvod je prostý. Chceme vám 
nabídnout ještě více zajímavých a pestrých nákupních možností. v polovině června 
jsme pro vás otevřeli nový obchod se sportovním zbožím Decathlon, v červenci jsme 
vám mohli představit největší a nejmodernější supermarket Billa na Moravě. k srp-
novým novinkám patří otevření obchodu Deichmann a výrazné zvětšení prodejny obuvi 
CCC. nový vzhled získala také prodejna humanic, která bude nyní působit pod názvem 
shoe4you. 
Chceme být obchodní centrum, které nabídne spoustu obchodů na jednom místě tak, 
abyste u nás mohli nakoupit vše, co potřebujete, a zároveň si mohli dát dobrý oběd či kávu.
Děkujeme vám tímto za vaši trpělivost a hlavně věrnost. Moc si toho vážíme a těšíme se 
na vaši návštěvu. krásné babí léto.

vážení zákazníci centro zlín,

www.facebook.com/centrozlin titulní foto: svetR 399 kČ house, košile 449 kČ CRoPP
modelka: eva křeková

vaše centro zlín

PřijeĎte 
relaxovat
zpomalte své každodenní tempo 
na minimum, naordinujte si dlouhé 
hodiny spánku, vypněte telefony 
a buďte sami sebou. navštivte pen-
zion zikmundov. Místo, kde vznik-
la série snímků nového Magazínu 
Centro zlín.  www.zikmundov.cz

novinkY  v našem 
oBChoDnÍM CentRu

Billa
18. července jsme otevřeli supermarket Billa. v sortimentu pro-
dejny si můžete vybrat ze široké škály čerstvého ovoce a zeleni-
ny, masa, hotových chlazených pokrmů, čerstvého pečiva, lahů-
dek, bio potravin nebo kosmetiky a chovatelských potřeb. Billa 
je otevřena 7 dní v týdnu, a to od pondělí do soboty od 7:00 do 
21:00 a v neděli od 8:00 do 21:00 hodin.

deichmann
9. 8. jsme otevřeli obchod  DeiChMann, který nabízí pro 
dámy, pány i děti velký výběr nejrůznějších modelů a značek 
obuvi. Mezi ty nejznámější patří Graceland, 5th avenue, Medi-
cus, Gallus, elefanten, adidas, nike, Puma či Fila. kromě obuvi 
u nás naši zákazníci najdou i množství doplňků.

decathlon
15. června jsme otevřeli první prodejnu Decathlon ve zlín-
ském kraji. zákazníci si mohou vybírat z rozsáhlého sortimen-
tu sportovního vybavení, oblečení a obuvi určeného pro 75 
sportů. Celou škálu výrobků tvoří 20 vlastních značek De-
cathlonu vyvíjených a testovaných v evropě.



pro gurmánY i milovníkY Bio
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dýňové 
Rizoto
s koncem léta a začátkem 
podzimu dozrávají první dýně. 
těch sice existuje celá řada 
druhů, ale mezi nejoblíbenější 
patří bezesporu hokkaidó. jde 
totiž doslova o vitamínovou 
bombu. obsahuje betakaroten, 
vitamíny B1, B2, B3 a také 
minerální látky včetně draslíku. 
umí také vázat toxiny, které 
rozpouští a vyplavuje z těla. 
i recepty z dýní jsou velice 
jednoduché. Připravte si třeba 
skvělou večeři.

ingredience: 
»  1 středně velká dýně
»  400 ml zeleninového vývaru
»  200 ml rýže arborio
»  2 polévkové lžíce másla
»  1 cibule, nakrájená najemno
»  olej z dýňových semínek 
»  parmazán, nastrouhaný 

najemno

postup přípravy:
Dýni očistěte a nakrájejte ji na 
stejně velké kostičky nebo plátky. 
ve vyšší pánvi rozehřejte máslo 
a doměkka na něm osmažte 
cibuli i s kousky dýně. Přisypte 
rýži, promíchejte a zalijete asi 
naběračkou teplého vývaru. 
Rýži je nutné občas míchat, aby 
se nepřichytila. vývar postupně 
přilévejte, dokud není rýže 
uvařená „na skus“ a zároveň 
nemá krémovou konzistenci. 
nechejte chvilku dojít 
a servírujte rizoto zakapané 
dýňovým olejem a posypané 
parmazánem, bylinkami, atd.

Bio 
pASÍRovANÁ 

RAJČAtA  
S BYliNKAmi 

690G
37,90 KČ

dm

Bio lipový mEd 
250G

89,90 KČ
dm

Bio KoKoSovÁ 
pomAzÁNKA 
S KAKAEm 200G
109 KČ
dm

ENERGEtiCKý 
ČAJový NÁpoJ 0,5l
Info o ceně v prodejně
Oxalis

JApoNSKý 
pRÁŠKový 
ČAJ 
mAtCHA
Info o ceně 
v prodejně
Oxalis

SoUpRAvA pRo 
KvAŠENÍ dEllA 
CASA 5l
399 KČ
Tescoma

pÁlAvA-pANENSKÁ 
SKlizEň 
229 KČ
Víno&Destiláty

zÁvAŽÍ pRo KvAŠENÍ 3KS, 299 KČ
vÍČKo pRo KvAŠENÍ 149 KČ
Tescoma

Bio KoKoSovÁ 
pomAzÁNKA 
S vANilKoU 200G
109 KČ
dm

široký sortiment čerstvých a kvalitních produktů, regionálních výrobků a místních specialit. to 
vše najdete v supermarketu Billa. kromě pestré nabídky ovoce a zeleniny, masa z domácích 
chovů, hotových chlazených pokrmů, bio potravin, pečiva, si můžete zakoupit i chlazené ryby, 
sýry nebo lahůdky. nechybí ani ovocné či zeleninové saláty, čerstvě lisované šťávy.
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s náDeCheM 
extravagance
Pestrost, barvy a trocha extravagance patří 
do pošmourného podzimu stejně jako padající 
listí nebo zasněné babí léto. Proto se nebojte 
hravých barev. světlé barvy budou navíc krásně 
kontrastovat s opálením po prázdninách. 
a k tomu si pořiďte pohodlné tenisky, které se 
hodí k sukni i kalhotám.
✶ tip StYliStKY: nenechte se přemoci 
a bojujte proti šedi ozdobenou hlavou. v módě 
jsou totiž čelenky, které zaručeně zaženou 
všechny podzimní chmury. tak směle do nich!

NÁUŠNiCE 90 KČ
Bára styl

ČElENKA 138 KČ
Gate

SvEtR 349 KČ
takko Fashion

SUKNĚ 449 KČ
Reserved

tENiSKY 1 599 KČ
Baťa

BUNdA 699 KČ
Mohito

KABElKA 1 399 KČ
kaRa

HodiNKY  
Info o ceně v prodejně
CRoPP

ČElENKA  
175 KČ
C&a

ŠÁlA 
350 KČ
C&a

SUKNĚ 798 KČ
C&a

tENiSKY  
799 KČ
Baťa

KAlHotY 
169 KČ
CROPP

mAEvE HARAN 
itAlSKé RAdoSti  
349 KČ
Knihy DOBROVSKÝ Beta

dioptRiCKé BRýlE 
iN StYlE 
1 700 KČ
GrandOptical

dÁmSKé tRiKo 
259 KČ
House

JEANS 
1 690 KČ

Levis, Lee, Wrangler

✶

ŠAtY  
Info o ceně v prodejně
tiMeout

KAŠmÍRový 
SvEtR 
Info o ceně 
v prodejně
C&a

NÁUŠNiCE 139 KČ
C&A



uhlazená 
podzimní   
eleGanCe
nechte vyniknout svou postavu 
v elegantních kalhotách do pasu, které 
doplníte klasickým sáčkem. kombinace 
krémové, modré, červené bude působit 
krásným ležérním dojmem a podtrhne 
krásu každé ženy. trenčkoty ve světlých 
barvách rozzáří pochmurné podzimní 
počasí.
✶ tip StYliStKY: Doplňky a šperky 
volte ve zlatých barvách, působí více 
elegantně.

Že
n

Y
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SAKo 690 KČ
Bára styl

top BÍlý 550 KČ
C&a

KAlHotY 949 KČ
Camaieu

lodiČKY 1 599 KČ
Baťa

NÁUŠNiCE 379 KČ
linDeX

NÁHRdElNÍK 
379 KČ
oRsay

KABElKA 499 KČ
oRsay

KAlHotY  
199 KČ
house

pENĚŽENKA 
590 KČ
Bag Style

BAREt 
250 KČ

C&A

KoŽENÁ 
BUNdA  

6 999 KČ
KARA

NÁUŠNiCE 
99 KČ
Orsay

RUKAviCE 
350 KČ
C&a

dÁmSKé poloKozAČKY
lASoCKi 1 899 KČ

CCC

dioptRiCKé 
BRýlE 9 600 KČ

Grandoptical

oBAl ipHoNE 
GUESS 450 KČ
MOBIL4you

KABÁt 699 KČ
Mohito

SvEtR 
349 KČ

New Yorker

SAKo 
999 KČ

orsay

✶



neBojte se   
etna a Boho 

nenechte se zmýlit, boho styl se hodí nejen 
na léto, ale díky svetrům a vrstvení ho můžete 
využít i v podzimních dnech. zemité barvy jako 
olivová, žlutá a koňaková krásně zapadnou do 

podzimních dnů a babího léta.
✶ tip StYliStKY: tento styl si mohou dovolit 

ženy všech věkových kategorií. ve vyšším 
věku je třeba se přeci jen mírnit a dávat si 

pozor na bláznivé kombinace.
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KABÁtEK 999 KČ
Camaieu

tRiČKo 350 KČ
C&a

SUKNĚ 390 KČ
Bára styl

pÁSEK 299 KČ
orsay

BAtoH 1 999 KČ
Baťa

NÁRAmEK 139 KČ
C&a

NÁRAmEK NA NoHU 
159 KČ
orsay

BotY 699 KČ
Camaieu

BRýlE 379 KČ
C&a

KAlHotY  
199 KČ
house

pENĚŽENKA 
590 KČ
Bag Style

KoŠilE 
399 KČ
house

vEStA 1 290 KČ
Levis, Lee, Wrangler

tENiSKY 548 kČ
GATE

poNČo 
799 kČ
LINDEX

ŠAtY 
Info o ceně  
v prodejně

Mohito

NÁRAmEK 
199 kČ
Camaieu

NÁUŠNiCE  
199 KČ
C&a

BAtoH CloCKHoUSE 
398 KČ

C&a

SUKNĚ 798 kČ
C&A

ŠÁlA 
350 KČ
C&a

BotY KotNÍČKové 
Info o ceně v prodejně 
SHOE4YOu



šeDá vůBeC nenÍ 
nudná
stále se nosí. Díky své nenápadnosti lze kombinovat 
s velkou škálou barev. Pro letošní podzim můžete 
zvolit olivovou a švestkovou, ale také  přírodní barvy. 
✶ tip StYliStKY:  kožená nebo koženková  
bundička je ideální doplňek pro podzimní měsíce, 
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ŠAtY 999 KČ

Mohito

BUNdA 599 KČ
CROPP

BotY 699 KČ
New Yorker

KABElKA 398 KČ
C&A

NÁUŠNiCE 99 KČ
Orsay

SUKNĚ 
698 kČ
C&A

KAlHotY
699 KĆ 
Mohito

SUKNĚ 199 KČ
House

ČElENKA plEtENÁ 
125 KČ

C&A

KABÁt 
3 690 KČ
Veltex

top 
S pÁSKEm 

798 KČ
C&A

ŠÁtEK 190 KČ
Bára styl

BotY 
lASoCKi 
1 899 KČ

CCC

KABÁt 
2 499 kČ
LINDEX

BotY 
Info o ceně 
v prodejně
Reserved

pRStýNEK 
159 KČ
Orsay

NÁUŠNiCE 
1 170 KČ
Présence

SvEtR  
699 KČ
LINDEX

KABElKA 
798 kČ

C&A

✶



E l E g a n t n ě 
pro každou 
přílEžitost
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SvŮdNé RtY -BAlzÁm NA 
RtY 292 KČ
HEBKÁ tvÁŘiČKA 200 ml  
- vEČERNÍ odliČovACÍ péČE
361 KČ
mYCÍ EliXÍR NA iNtimNÍ 
pARtiE 200ml
340 KČ
poRCElÁNovÁ pANENKA 
100 ml - ENzYmAtiCKý 
pEEliNG 297 KČ
Havlíkova přírodní apotéka

dEtoXiKAČNÍ 
oCHRANNý oCEt 
150ml,
189 KČ
Yves Rocher

dEtoXiKAČNÍ 
vlASový 

pEEliNG 150ml,
189 KČ

Yves Rocher

mASÁŽNÍ HoUBA 
S AKtivNÍm UHlÍm 
A pEEliNGovým 
EFEKtEm
169 KČ
dm

BYliNNÁ 
KoUpEl 

lEvANdUlE 
500 ml

29,90 KČ
dm

pARFém iNtimACY piNK 
50ml
1 599 KČ
Marionnaud

ŠAmpoNovÁ lÁzEň NA 
vlASY KéRAStASE

475 KČ
mASKA NA vlASY 

KéRAStASE
895 KČ

KLIER

NÁHRdElNÍK  
S BRiliANtY  

9 999 KČ
Klenoty Aurum

optiGloSS EYElASH- 
ŘASENKA NA poSÍlENÍ 

A RŮSt ŘAS
899 KČ

Marionnaud
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SpodNÍ pRÁdlo
Info o ceně v prodejně 
Triumph

✶

dÁRKový 
KoUpElový SEt  
6X15 G 169 KČ
dm

HodiNKY  
EliXA FiNESSE 
4 499 KČ
Présence

vaše pokožka i vlasy dostaly v létě pořádně zabrat. 
Dopřejte jim na podzim pořádnou ozdravnou kúru 
a tolik potřebnou hydrataci. Předtím ale nezapomeňte 
na peeling. ten vaši pokožku zbaví odumřelých buněk 
a krásně ji prokrví. na závěr použijte hydratační 
tělové mléko. stejnou péči věnujte i svým vlasům. 
s přibývajícími chladnými večery si udělejte uvolňující 
koupel a provoňte si ji třeba levandulí, která pohladí vaše 
smysly. 
✶ tip StYliStKY: svěží a lehké vůně, které jste používali 
v létě, jsou již passé. s babím létem byste je měli 
vyměnit, Přišel čas na smyslné sladké vůně se špetkou 
tajemství a nádechem orientu.

hýčkejte své  
tělo i vlasy



kupony nelze sčítat ani kombinovat 
s jinými slevami. Platí od 16.8 do  

5. 9. 2018 v oC Centro zlín. 

sleva
20%

kupony nelze sčítat ani kombinovat 
s jinými slevami. Platí od 16. 8 do  

5. 9. 2018 v oC Centro zlín. 

kupony nelze sčítat ani kombinovat 
s jinými slevami. Platí od 16. 8 do  

5. 9. 2018 v oC Centro zlín. 

sleva
10%

Sleva na 
všechny 
notebooky, 
tablety 
a monitory

Sleva na 
kávovary, 
kuchyňské roboty, 
malé kuchyňské 
spotřebiče, 
mixéry, vysavače, 
žehličky 
a produkty péče 
o tělo a vlasy

Sleva na 
sluchátka

15nelze kombinovat ani sčítat s dalšími 
akčními nabídkami a slevovými poukazy.

Platnost: 16. 8. – 30. 9. 2018.Sleva na kompletní dioptrické brýle 
(obruba + brýlové čočky)

Sleva 200 Kč při 
nákupu nad 1 399 Kč 

nevztahuje se na modely Best Price. 
Platí pouze v oC Centro zlín od  

16. 8. - 30. 9. 2018.

akCe
1+1Dodatečná 

sleva 20% 
na vše

sleva

sleva

200 kč 

25%

akce platí na celý nákup. slevu 
nelze kombinovat s žádnou jinou 
akcí. Platí pouze v oC Centro zlín 

od 16. 8. do 15. 9. 2018. 

neplatí pro akční položky a dárkové 
poukazy, slevy nelze sčítat.
Platnost: 16. - 26. 8. 2018.

sleva
20%Sleva při 

nákupu 
nad 500 Kč

* akční cena za škrobení je platná pouze 
pro držitele Club karet

akce platí do 31. 8. 2018.

akce

nevztahuje se na modely označené 
jako excellent Price. Platnost kuponu 

do 31. 8. 2018.

sleva
15%Sleva na novou 

kolekci podzim/
zima 2018/19

Každý kus  
za 199 Kč

Škrobení  
za pouhých 
19 Kč/1ks*

Sleva 400 Kč 
při nákupu 
nad 1800 Kč 

slevu není možné kombinovat s jinými 
slevami ani ji uplatnit na nákup 

dárkových karet a na nákup z e-shopu.
Platnot do 13. 9. 2018.

sleva

slevy a nabídky se nekumulují.
Platí pouze v oC Centro zlín  

od 16. 8. do 15. 9. 2018. 

sleva

sleva
20%

400 kč 

akční cena je platná pouze pro 
držitele Club karet na čištění oděvů 

standardním způsobem nebo 
technologií aquasec. netýká se

čištění kůží, koberců, úprav oděvů 
a dodatečných služeb.

akce platí do 31. 8. 2018.

akce

40%Sleva 40% 
na jeden 
kosmetický 
výrobek, 
mimo 
výrobky 
označené 
zeleným 
bodem 

NUANCE 
Micellar 
water dry 
skin

NUANCE 
Micellar water 

normal skin 
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KoŠilE 
2 990 KČ

Blažek

BotY 699 KČ 
Baťa

BRýlE RAY-BAN 
6 990 KČ
GrandOptical

JEANS 
2 499 KČ

Lewis, Lee, 
Wrangler

BoXERKY 3 KS 
990 KČ

Blažek

KoŠilE 1 490 KČ
Prostějov Fashion 
Company

pENĚŽENKA 
999 KČ

KARA

pARFém 
dUNHill 
iCoN 
2 299 KČ
Marionnaud

ŘEtÍzEK SE 
zNÁmKoU 169 KČ
New Yorker

pÁSEK
1 090 KČ
Prostějov 
Fashion 
Company

pÁNSKé 
HodiNKY  
5 490 KČ
QuICKTIME

BotY 1 990 KČ
Veltex JG

SAKo 3 650 KČ
Veltex JG

SAKo 
3 213 KČ
Prostějov 
Fashion 
Company

Blažek



velké kapsY  
hlásÍ návRat

Muži by se měli přestat bát módy, zvlášť na podzim, 
kdy mají tendenci halit se do zemitých barev. Popusťte 

uzdu vaší fantazii a oblékněte se do trendy oranžové, 
žluté či burgundské. jestliže se chcete držet při zemi, 

i taková výraznější modrá může být zajímavá. a pozor, 
velký návrat hlásají výrazné kapsy. a to od kalhot přes 
tepláky až po mikiny či bundy. Máte rádi hravost a tak 

trochu extravaganci? vsaďte na oblečení s potisky. 
nápisy, ale i různé postavičky zachvátily v posledních 

letech módní průmysl. a tento styl oblečení můžete 
nosit v patnácti, pětadvaceti, ale i ve čtyřiceti.

15

miKiNA 498 KČ
C&A

BAtoH 
1 199 KČ

Baťa

zAvÍRACÍ NŮŽ 
Info o ceně  
v prodejně

EWAX

pÁNSKé BotY 
1 299 KČ

CCC

tRiČKo Info o ceně  
v prodejně

TIMEOuT

KoŠilE 
448 KČ
GATE
 

miKiNA 
699 KČ
House

KAlHotY 
798 KČ
C&A

poNoŽKY JoHN FRANK 
3KS 349 KČ

Lewis, Lee, Wrangler

KŠiltovKA 139 KČ
New Yorker

miKiNA 
599 KČ
SAM 73

vEStA  
Info o ceně  
v prodejně

TIMEOuT
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PoDziM, 
čas na relax 
Po náročném létu přichází čas na relax. není nad to se 
večer zachumlat do měkké vyhřívané deky, která vás 
příjemně zahřeje. k tomu si pusťte váš oblíbený film nebo  
hudbu. Podzim ale také přináší první plískanice. a to 
také znamená jedno. konec sušení prádla venku. Přitom 
není nic jednoduššího než vše svěřit sušičce. ušetří vám 
to spoustu času jak s věšením prádla, tak i následným 
žehlením.

HoRKovzdUŠNý 
KARtÁČ RoWENtA 
1 499 KČ
DATART

KUlmA NA vlASY 
3 499 KČ
DATART

ŠEtRNý FéN RoWENtA 
699 KČ
DATART

ŽEHliČKA NA vlASY  
1 499 KČ
DATART

iNFRAČERvENÁ lAmpA  
BEURER il50
Info o ceně v prodejně
Electroworld

Přístroj je ideální při nachlazení, 
svalových bolestech. Je vybaven 
vysoce kvalitní keramickou skle-
něnou deskou „Ceramic Infrared“. 

KoNdENzAČNÍ SUŠiČKA 
pRÁdlA SiEmENS
Info o ceně v prodejně
Electroworld

 
pŘENoSNý BlUEtootH 

REpRodUKtoR SoNY SRS-XB31
Info o ceně v prodejně

Electroworld

SUŠiČKA ovoCE CoNCEpt
Info o ceně v prodejně

Electroworld

HERNÍ SEt  
GENiUS 749 KČ 

DATART

vYHŘÍvANÁ dEKA 
SENCoR

Info o ceně v prodejně
Electroworld

lAmpA 
999 KČ
Elkoma

HERNÍ poČÍtAČ mSi Gl62m 7RdX-2090Cz
Info o ceně v prodejně
Electroworld



HERNÍ poČÍtAČ mSi Gl62m 7RdX-2090Cz
Info o ceně v prodejně
Electroworld



připraveni   
na školu
škola začne už za pár dnů, proto je potřeba myslet 
na vše, co bude vaše dítě potřebovat. seznamy 
bývají dlouhé. aktovka, penál, tužky, pera, věci na 
výtvarku i tělocvik, láhev na pití, přezůvky. Bez nich se 
školák prostě neobejde. Přijďte k nám do obchodního 
centra, kde najdete vše na jednom místě. Při výběru 
aktovky dbejte na to, aby měla vyztužená, ortopedicky 
tvarovaná záda, a hlavně nízkou váhu, která nezatíží 
páteř a poskytne pohodlí během nošení. 
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dĚtSKé domÁCÍ 
BotY
299 KČ
Baťa

dÍvČÍ 
GUmÁKY

299 KČ
Baťa

vitAmÍNY 
NA poSÍlENÍ 
imUNitY
79 KČ
Dr. Max

AKvÁRiUm
860 KČ
ELKOMA

tAŠKA
450 KČ 
Bag style

ČERvENý vAK lEviS
599 KČ
Lewis, Lee, Wrangler

NAlEpovACÍ 
KAmÍNKY
199 KČ
LINDEX

dĚtSKý dEŠtNÍK
89 KČ
Pepco

lÁHEv NA 
pitÍ 450ml
29 KČ
Pepco

AKtovKA vČEtNĚ 
poUzdRA 
A pYtlÍKU NA 
pŘEzŮvKY
1 790 KČ
McPEN papírnictví

dĚtSKý KUFŘÍK
239,90 KČ
McPEN papírnictví

lÍzÁtKo BEz CUKRU 
S vitAmiNEm C A d3
15 KČ
Dr.Max

moJE pRvNÍ HRY
339 KČ
POMPO

ŠKolNÍ pENÁl 
vČEtNĚ výBAvY
269 KČ
POMPO

dĚtSKé 
HodiNKY

799 KČ
QuICKTIME

dÍvČÍ SvEtR
250 KČ

C&A

ŠKolNÍ BAtoH 
pREmiUm

1 499 KČ
POMPO
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eleGantně
a pohodlně

každý žák chce první školní den vypadat co nejlépe. 
oblékněte ho do elegantních, ale přesto pohodlných 

kousků, které užije i v průběhu celého školního roku. 
Malé slečny určitě potěší pěkné šaty. s podzimem 
také přicházejí první chladné dny, takže bez vesty 

nebo mikiny se rána občas neobejdou. a aby vaše 
dospívající dítko přišlo do školy včas, pořiďte mu třeba 

stylové hodinky a nebo nový mobil.

dÍvČÍ ŠAtY
398 KČ

C&A

CHlApECKÁ 
vEStA
325 KČ
C&A

GERdA-pŘÍBĚH vElRYBY
299 KČ

Knihy DOBROVSKÝ Beta

Velryba Gerda si užívá dětství. 
Najednou ale zůstane sama. 

Najde nové kamarády?

moBilNÍ tElEFoN 
HUAWEi Y6
3 990 KČ 
DATART

BAtoH RoXY
599 KČ
Intersport

dĚtSKÁ KoŠilE  499 KČ
LINDEX

KoSmEtiCKÁ tAŠtiČKA
139 KČ

New YorkerdÍvČÍ KAlHotY
349 KČ
Takko Fashion

dÍvČÍ SvEtR
250 KČ

C&A

CHlApECKé KAlHotY
599 KČ
Takko Fashion

LINDEX
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CHlApECKÁ 
miKiNA
198 KČ
C&A



vrstvěte
s RozuMeM
Podzim je ze všech ročních období snad nejzrádnější – výkyvy 
teplot jsou obrovské.  Připravte se tedy, že i při sportování 
budete muset pořídit více vrstev oblečení, které by mělo být 
hlavně funkční. ale pozor. nenavlečte se zase  příliš. Myslete 
na to, že tělesná teplota těla se při fyzické aktivitě znatelně 
zvyšuje. Před vyběhnutím se orientujte podle venkovní teploty. 
je-li venku 12 stupňů, oblékněte se tak, jako byste šli ven do 
města nebo na procházku ve 20 stupních (například tričko + 
běžecká mikina).

✶ tip: Pokud si opravdu nejste jistí, vezměte si o jednu vrstvu 
více. když vám bude příliš teplo, schovejte si ji buď do batohu, 
nebo si ji uvažte kolem pasu. Ruce tak budete mít volné.
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dÍvČÍ tEplÁKovÁ SoUpRAvA 
NiKE 850 KČ

A3 SPORT

JUNioRSKÁ 
SpoRtovNÍ oBUv 

399 KČ
Intersport

dÁmSKé 
BĚŽECKé 

lEGÍNY 
790 KČ

A3 SPORT

SpoRtovNÍ 
tAŠKA 740 KČ
A3 SPORT

tÍlKo NA 
FitNESS 
A KARdio 100 
99 KČ
DECATHLON

dĚtSKé tRiKo 
169 KČ
Sportisimo

KoloBĚŽKA 1 299 KČ
Intersport

S touto skládací koloběžkou si uži-
jete spoustu zábavy. Je lehká, má 
výškově nastavitelná řídítka, kola 
mají průměr 145 mm. Maximální 
zatížení koloběžky je do 100 kg.

BĚŽECKé BotY 1 190 KČ
A3 SPORT

A3 SPORT



dĚtSKÁ volNoČASovÁ 
oBUv AdidAS
690 KČ
A3 SPORT

pÁNSKé 
oUtdooRové 

KAlHotY 
1 350 KČ

A3 SPORT

pÁNSKÁ miKiNA 398 KČ
C&A

tEplÁKY 550 KČ
C&A

dÁmSKÁ 
plÁŠtĚNKA 
RAiNCUt
199 KČ
DECATHLON

pÁNSKÁ  
plÁŠtĚNKA 
RAiNCUt
199 KČ
DECATHLON

dĚtSKÁ oBUv NA 
tURiStiKU 100, 
229 KČ
DECATHLON

KopACÍ mÍČ 
649 KČ
Intersport

dĚtSKÁ SoFtSHEllovÁ 
BUNdA 799 KČ
Intersport

dĚtSKÁ HAlovÁ oBUv 
AdidAS 699 KČ
Sportisimo

BAtoH o´NEill
899 KČ
Sportisimo

dĚtSKÁ 
SoFtSHEllovÁ BUNdA
699 KČ
SAM 73

21
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ASKo dĚtSKý poKoJ NANU
Info o ceně v prodejně
ASKO - NÁBYTEK

postel + skříň+ police+ regál
Dub San Remo/ bílá
Postel – lůžko 90x200 cm bez roštu a matrace
Celkové rozměry sestavy: 353x190x96 cm 

KoUpElNA v pŘÍRodNÍm StYlU
Info o ceně v prodejně
SIKO KOuPELNY & KuCHYNĚ

Díky přírodním materiálům, barvám inspirovaným paletou 
přírodních odstínů a dostatkem zeleně vytvoříte oázu pro 
duši. Svůj kousek přírody, kde se vám bude skvěle odpočívat 
a relaxovat, si můžete zařídit i uprostřed městského ruchu.

oBRAz 70X70 Cm 2 290 KČ
Brusinka

vÁzA vElKÁ 1 590 KČ
mAGNoliE 249 KČ 
vÁzA mAlÁ 630 KČ
Brusinka

KoBEREC, KolEKCE CitY
Info o ceně v prodejně
BRENO

HRNÍČEK 
29 KČ
Pepco

vElKý HRNEK 
CREmA SHiNE 
109 KČ/Ks
Tescoma

StoJAN NA 
ŠpERKY 119 KČ
Pepco

dÁRKový oBAl NA 
vÍNo 299 KČ

Víno&Destiláty



ÚkliD na zahRaDě   
Bez dřinY

konec léta se neúprosně blíží. a s pomalu přicházejícím 
podzimem přichází také spousta práce, kterou každý 

zahrádkář musí ještě udělat. s listím a dalším odpadem vám 
pomůže zahradní vysavač, který udělá většinu namáhavé 

práce za vás. kromě toho  vrcholí také sklizeň zeleniny 
a pozdního ovoce. jeden z nejlepších způsobů zpracování 

těchto potravin je zavařování. takto si můžete připravit 
zásobu marmelád i kompotů na celou zimu. Pořiďte si 

zavařovací soupravu, díky níž ušetříte spoustu času i energie. 
za chladných večerů si zapalte v krbu a krásnou podzimní 

romantickou atmosféru si dolaďte šálkem čaje. 
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ČAJové SvÍČKY   
vANilKA  
39,90 KČ/4 Ks
dm

tREzoR 3 990 KČ
Klíčová služba Janík

KoNviCE moNtE 
CARlo 1.5 l,  

S vYlUHovACÍm  
SÍtKEm 399 KČ

Tescoma

KAmNA KRBovÁ 
Info o ceně v prodejně
OBI

zAHRAdNÍ vYSAvAČ
Info o ceně v prodejně
OBI

S Black+Decker elektrickým vysavačem 
listí, který má výkon 2800 W, je na zahradě 
pořádek po celý rok. Zvládne odstraňování 
odpadu ze sečení trávníku, střihání živého 
plotu, foukání listí na hromadu a jeho 
vysávání, čištění okapů, odfukování lehkého 
sněhu.
Ramenní popruh s polstrováním a variabilní 
polohou sběrného vaku zajišťuje pro 
uživatele optimální ergonomii. 

SHAKER NA mAtCHU 
S EXtRA zÁSoBNÍKEm
Info o ceně v prodejně
Oxalis

zAvAŘovACÍ 
SKlENiCE 
S KlipEm 
dEllA CASA 
od 89 KČ/Ks
Tescoma

pŮllitRY  
mYBEER 99 KČ
Tescoma

SoUpRAvA pRo 
zAvAŘovÁNÍ 
dEllA CASA, 
S tEplomĚREm  
699 KČ
Tescoma



Bel & Blanc čistírna
česká spořitelna
dětský koutek
dr.max lékárna
grand optical optika
klíčové služby janík
kadeřnictví klier
moneta money Bank
směnárna

Služby:
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datart
electroworld
elkoma
jrc gamecentrum
mobil4you
o2
t-mobile
vodafone

Elektro, pC, telefony, hry:

supermarket BillA
Hobbymarket oBi

a3 sport
ewax
intersport
sportisimo
decathlon

Sport, volný čas:

dm drogerie markt
havlíkova přírodní apotéka
marionnaud
Yves rocher

drogerie, kosmetika: 

asko nábytek
Brusinka
koberce Breno
kuchyně gorenje
mountfield
siko koupelny & kuchyně
super zoo
tescoma

dům, byt, zahrada:

vYdavatel
Centro zlín FMC, s.r.o.
vězeňská 5/116
110 00 Praha 1

zhotovitel
heXXa.Cz s.r.o.
vavrečkova 5262, zlín
www.hexxa.cz

grafika a dtp
věra Čadová

foto
ivo hercik

produkce
eva křeková

grafický laYout
Bizmark a.s.

inzerce
Centro zlín FMC, s.r.o.
tel. +420 577 103 499

registrace
MM ČR e 16727

vYchází
16. 8. 2018

uvedené ceny produktů 
jsou platné v době uzávěrky
magazínu. 
vydavatel nenese 
zodpovědnost za případné 
změny cen v nabídce 
produktů jednotlivých 
obchodů.

otevírací doBa

oBchodní centrum
centro zlín *
Po–ne    9:00–21:00

Billa
Po–so    7:00–21:00
ne   8:00–21:00

oBi
Po–ne    8:00–20:00

*neplatí pro: 
Česká spořitelna, elkoma, 
lékárna Dr.MaX, McDonald‘s, 
Restaurace Panda

MAgAzíN  
obChoDNího CENtrA 
CENtro zlíN
WWW.centrozLIn.cz

www.facebook.com/centrozlin
Přidejte se k fanouškům Centro 
zlín na Facebooku a mějte 
informace o akcích a novinkách 
jako první!

dráčik
knihy dobrovský
mcpen papírnictví
pompo

Hračky, knihy, papír:

crystal Bijou
klenoty aurum
planeo Quick time
présence

Šperky, bižuterie, hodinky:
geco tabák
květiny tano
maxim–ecigareta
oxalis čaj & káva
veselá veverka
víno&destiláty

dárky, ostatní:

*

Bag style
Baťa
ccc
deichmann
shoe4You

obuv, galanterie:

připravujeme

Bára styl
Blažek praha
c&a
camaieu
cropp
gate
house
kara
levis, lee, Wrangler
lindex
mohito
new Yorker
orsay
pepco
prostějov fashion company
reserved
sam 73
takko fashion
timeout
triumph international
veltex jg
zetex

móda:

kfc
mccafé
mcdonald‘s
mixgrill
panda restaurace
pekárna topek
Quickdeli – chlazená jídla
ugova čerstvá šťáva

Restaurace, kavárny, 
občerstvení:


