
MAGAZÍN NákupNÍho ceNtrA 

Taťána
Kuchařová

VIp roZhoVor NA strANě 6–7

exkluZIVNě pro oloMouc cIty

Inspirujte se 
kolekcí jaro 

2015

m
oj

e

ja
ro

–l
é
to

 2
0
1
5

19
slevových

kuponu

&
˚

VÍCE NA STRANĚ 4

NOVINKA

VÍce NeŽ 70 oBchoDŮ poD JeDNou stŘechou

hokeJIsté  
V rolI MoDelŮ 
NA strANě 16–17 



MULTIKINO                   

UVÁDÍ
OC Olomouc City, Pražská ul. 255/41 AVENGERS: Age of Ultron

předpremiéra 29. 4. 
v rámci Turbovečera

Premiéra 2. 4. Premiéra 30. 4.

www.cinestar.cz

CS inz Olomouc City 210x270 3filmy_inzerce  20.02.15  14:52  Stránka 1

Milé čtenářky 
 a čtenáři,
přátelé centra,
konečně je tu zase jaro. Květiny 
rozkvétají, ptáci švitoří, děti si hrají 
venku a my si užíváme sluníčka 
nad šálkem kávy – co by mohlo 
být lepšího? Určitě chcete v tomto 
ročním období vypadat a cítit se 
skvěle, proto mi dovolte představit 
vám nabídku našeho obchodního 
centra pro nadcházející jarní 
slavnosti.

Ukážeme vám, jak můžete v šatech či obleku udělat dobrý dojem 
a cítit se přitom pohodlně. Najdete zde také nápady na oblečení, 
které byste si mohli vzít na svůj příští výlet do města.  
V rubrice VIP rozhovor na stranách 6 a 7 zjistíte, co ráda nosí 
topmodelka Taťána Kuchařová a jak se dá pomáhat lidem. 
Nechybí rozhovor s mladými hokejisty Peterem Zuzinem 
a Radkem Dlouhým, kteří se za Kohouty rvali jako lvi. 
Jak hodnotí sezonu manažer HC Olomouc Mario Cartelli, 
se dozvíte na stranách 20 a 21.  
V rubrice Život v centru zjistíte, že to u nás nemusí být jen 
o nákupech a že vám v restauracích a kavárnách našeho centra 
bude báječně chutnat.  
V Aktualitách vám představujeme novinku Moje CiTy klub, 
plnou výhod, slev a soutěží. Máte už i vy svou kartu plnou 
výhod? Pokud ne, čtěte více na straně 4!  
Zveme vás na unikátní výstavu Balónkový jarní 
svět! V termínu od 1. do 12. dubna si tuto podívanou rozhodně 
nenechte ujít! O velikonočních svátcích vás v našem centru čekají 
skvělé Velikonoce se zajíčkem. Sledujte naše webové stránky, 
kde vás informujeme o chystaných výstavách a dalších akcích. Na fa-
shion blogu jsou stále nové aktuality a jsme s vámi i na Facebooku.
Přejeme vám pěkné chvilky u nového vydání magazínu Moje CIty.

Margareta Šulcová
Marketing Coordinator Olomouc CIty
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BAlÓNkoVÝ JArNÍ sVět
Od 1. do 12. dubna 
vás OC Olomouc 
City zve na oje-
dinělou výstavu ze 
světa balónků, která 
ve vás určitě probudí 
touhu sestrojit si 
vlastního balón-
kového kamaráda. 

Můžete vidět letadýlka, zvířátka, rostliny, 
stromy, velikonoční vajíčko a mnohé další 
exponáty. Přijďte co nejdříve, ve chvíli 
kdy se odpoutají, odletí vzhůru za jarním 
sluníčkem.

VelIkoNoce 
se ZAJÍČkeM
Co by to bylo 
za svátky jara, kdyby 
chyběl zajíček? 
Čeká na vás na 
velikonoční neděli 
5. dubna od 14.00 

do 18.00 hodin. i když venku možná bude 
hezké počasí, tak se určitě zastavte a přijďte 
si namalovat své velikonoční vajíčko, uplést 
si pomlázku a vymodelovat si svého balón-
kového zajíčka.

MIstroVstVÍ sVětA 
V leDNÍM hokeJI  
V NAŠeM ceNtru

Máj je nejen 
lásky čas, ale letos 
můžeme s hrdostí 
říct, že i měsícem 
79. mistrovství světa 
v ledním hokeji, 
letos pořádané 
Českou republikou. 
Zápasy se odehrají 
v Praze a Ostravě.

Zveme vás do našeho centra na oficiální 
roadshow při příležitosti konání mistrovství 
světa, která se koná v sobotu 18. dubna 
od 14.00 hodin. Chceme vám přinést 
hokejovou zábavu, kus hokejové vášně 
a náladu světového šampionátu. Čeká 
vás bohatý program a můžete se podívat 
na pohár připravený pro vítěze mistrovství. 
A nebudou chybět ani živí maskoti 
mistrovství Bob a Bobek.

Máme pro vás ještě jedno překvapení – 
ledovou plochu přímo v centru. Připravuje-
me bruslení s maskoty a hokejové víkendy. 
V našem centru sportem žijeme!

VÍkeND s FerAtteM 
Od pátku 
24. dubna  
do neděle 
26. dubna pro 
vás máme další 
pozvánku, a to 
na víkend se 
značkou Ferrat. 
V nabídce tohoto 
obchodu je 

pánská společenská i volnočasová móda. 
O víkendu vás bude bavit zpěvák Petr Ben-
de a proběhne autogramiáda herce Martina 
Dejdara. Nakupující mohou využít speciální 
víkendovou slevu, inspirací pro budoucí 
nákup může být módní přehlídka nové jarní 
a letní kolekce. Představena bude také nová 
značka parfému a těšit se můžete na soutěže 
o atraktivní ceny. Část výtěžku bude věno-
vána občanskému sdružení Pinokio. 

MIss FAce 2015

V sobotu 16. května v obchodním centru 
proběhne casting do soutěže krásy Miss 
Face. Už v 15.00 hodin je na programu regis-
trace dívek a od 16.00 hodin samotný casting. 
Odpoledne v centru moderuje Petr Vojnar 
a vystoupí i Jitka Válková a Eliška Bučková.
Soutěž krásy byla založena v roce 2010 a je 
určena pro dívky ve věku od 17 do 25 let, kde 
hlavní devizou je hlavně půvab a sympatie. 
Nedílnou součástí soutěže krásy je i důraz 
na charitativní účel této akce, kdy výtěžek 
odchází na podporu činnosti oddělení 
pečujících o předčasně narozené děti.
Po kolech castingu následuje semifinále 
a finálový večer. Na všechny finalistky čeká 
exkluzivní dovolená a vítězka si odveze auto 
značky Peugeot. www.missface.cz

A protože si ceníme, že u nás nakupujete, máme pro vás také připraveno mnoho 
slev a soutěží. Stačí se přihlásit přes registrační formulář na webových stránkách 
klubu www.mojecityklub.cz nebo u hostesek v obchodním centru a vaše očekávání 
se mohou začít plnit. 

Naše prodejny a externí partneři připravují pro členy klubu neustále nové slevy, 
speciální nabídky a benefity. V našem klubu nakoupíte nejvýhodněji na různých 
místech jen s jednou kartou v peněžence. Je důležité se při nákupech i bavit – proto 
budeme soutěžit i o spoustu zajímavých cen. Přehled najdete na klubových 
stránkách www.mojecityklub.cz  

„Být členem našeho klubu může být úplně každý. Členství v klubu je pro všechny 
zdarma, tak proč to nezkusit,“ říká Margareta Šulcová, marketingová manažerka 
obchodního centra Olomouc CITY.

Aktuality  |  OlOmOuc cityOlOmOuc city  |  Aktuality

VÝhoDy ČleNstVÍ
• Získáváte lepší přehled o slevách, které zrovna vás zajímají
• Posíláme vám právě ty nabídky, které vás skutečně zajímají
• Každý člen může nakupovat ještě výhodněji
• Každý člen může soutěžit o spoustu zajímavých cen
• Každý člen může využívat VIP výhody členství na našich eventech
• Benefity našeho klubu se vztahují i na náš region. Každý člen spolu s jeho blízkými 

využívá výhody i u partnerů našeho centra
• V našem klubu si každý nalezne to SVÉ

soutěŽ o spoustu 
lákAVÝch ceN
Soutěže se může zúčastnit každý člen klubu, 
který v období trvání soutěže nakoupí v kte-
rékoli provozovně centra za nejméně 200 Kč, 
správně nahraje svou účtenku na webu 
klubu www.mojecityklub.cz a zodpoví zadanou 
soutěžní otázku: Kolik bonbónů Moje CITY klub se 
nachází v plexi kostce umístěné v centrální části obchodního 
centra Olomouc CITY? Soutěž trvá od 14. 2. do 30. 4. 2015.

Nový klub  
OC Olomouc CITY

Akce centra

3

1 2

ObchOdní centrum OlOmOuc cItY prO vás 
přIpravIlO věrnOstní prOgram mOJe cItY 
Klub, prOstřednIctvím KteréhO přInášíme 
sKvělé náKupY, zábavu a zážItKY. 

1. výhra 
SKÚTR Peugeot SC KISBEE 50 v hodnotě 
31 323 Kč + BUNDA FLEES Peugeot

2. výhra 
ZÁJEZD DO ALP pro dvě osoby v hodnotě 8 000 Kč

3. výhra 
BICYKL CM81 Peugeot v hodnotě 7 451 Kč 

a mnohem více na:  
www.mojecityklub.cz

Projekty pro seniory můžete podpořit 
dárcovskou SMS ve tvaru

 DNS FONDSENIORU na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč.

Fond seniorů obdrží 28,50 Kč

č. ú.: 414141414/0100
www.krasapomoci.cz

AnketA 
1. Jste pravidelným návštěvníkem  
OC Olomouc City? 
2. Pořídíte si naši klubovou kartu  
Moje City klub?

Dobromila Zamykalová, 
důchodkyně, Svatý Kopeček
1. Jsem spolu s manželem 
pravidelným návštěvníkem tak 
dvakrát týdně. Máme to tady 
rádi, dýchá to na nás teplou 
domácí atmosférou. 

2. Ano, vím o co jde, zajímá mě to.

Martina Paulíková,  
úřednice, Olomouc
1. Chodím sem asi dvakrát 
měsíčně, většinou to spojím 
s nákupem v hypermarketu.
2. Ano, uvažuji o tom, 
podívám se na internet.

Iva Urbanová, mateřská 
dovolená, Červená Voda
1. V Olomouci máme tetu, teď 
jsme tady každý týden.
2. Ano, uvažujeme o tom, dnes 
bych si ji vyzvedla.

Kateřina Růčková,  
mateřská dovolená, 
Olomouc
1. Bydlím tady blízko, cent-
rum navštěvuji každý týden, 
hlavně sportovní obchody 
a obchod s knihami.
2. Ano, vážně o tom uvažuji.

Roman Knob s Kryštofkem,  
podnikatel, Hnojice
1. Ano, chodíme sem tak jeden-
krát týdně, hlavně do obchodů 
se sportovním zbožím. 
S nabídkou jsem spokojený.
2. Kartu zatím nemám, ale hned 

se jdu podívat na výdejní místo. 

SOBOTA 18. DUBNA 2015 
14 – 18 HOD. OLOMOUC CITY

 Focení s pohárem pro vítěze mistrovství světa
  Přítomnost živých maskotů mistrovství světa Boba a Bobka
  Autogramiáda místní hokejové osobnosti
 Soutěže o zajímavé ceny - hlavní výhra mobilní telefon SENCOR

© Vladimír Jiránek
Licenci poskytla Česká televize

Comfort in Time
ČEZ ARÉNA

Inz-RS-Olomouc-210x297.indd   1 13.3.2015   14:13:47
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tOpmOdelKa a mIss WOrld taťána KuchařOvá stOJí 
za nadací, Která pOmáhá starým lIdem žít důstOJněJI 

a neOsamOceně v naší spOlečnOstI. JaKý Je JeJí vztah 
K vlastním prarOdIčům, cO JeJí nadace chYstá, ale taKé 

na tO, JaK se ráda ObléKá, cO Jí přInáší spOrt a Kterým 
heslem se v žIvOtě řídí, OdpOvěděla táňa exKluzIvně 

prO náš magazín.

Taťána  
Kuchařová

OlOmOuc city  |  Rozhovor s taťánou Kuchařovou Rozhovor s taťánou Kuchařovou  |  OlOmOuc city
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Prarodiče mi byli  
insPirací

Nadace Krása pomoci, která se snaží zlepšit 
kvalitu života seniorů, funguje už od roku 
2008 a za tu dobu se jí podařilo získat 
a rozdělit přes 22,5 milionu korun. 
Jste spokojená?
Jsem spokojená s tím, kam se nám podařilo 
nadaci dostat. Máme za sebou spoustu úspěchů. 
Ale samozřejmě bych si přála, abychom mohli 
každoročně rozdělovat víc a víc peněz. 
Víme o spoustě skvělých projektů, které by si 
zasloužily podporu. takže i když jsem spoko-
jená, musíme se pořád snažit a přesvědčovat 
společnost, že si senioři podporu zaslouží. 

Jak konkrétně nadace pomáhá seniorům?
Zajišťujeme finanční prostředky pro projek-
ty neziskových organizací. také jsme rozjeli 
vlastní činnost v podobě obecně prospěšné 
společnosti Krása pomoci. Věnuje se několika 
projektům, které pomáhají seniorům zůstat 
doma a neodcházet předčasně do ústavní péče. 
A nedílnou součástí naší práce je osvěta. Napří-
klad vloni jsme odstartovali kampaň Zruš doži-
votí samoty, kde poukazujeme na to, že samota 
je jedním z největších problémů seniorů.

Její součástí je i projekt COOL PRARODiČE 
burcující mladé lidi, aby se víc zajímali o své 
babičky a dědy. Selfie s prarodiči jste si 
udělala nejen vy s Ondrou Brzobohatým, 
ale také Jirka Mádl, Matěj Ruppert a další. 
Víte, jaký má projekt ohlas mezi mladými?
Ohlas je naprosto úžasný, lidé nám pořád posí-
lají fotografie se svými prarodiči a vzpomínky 
na ně. Mám z toho velkou radost. Doufám, že se 
nám podařilo ovlivnit spoustu mladých lidí.  

Pomáhá vaše nadace také zařízením 
na Olomoucku?
Už od roku 2009 podporujeme terénní 
pečovatelskou službu Charity Šternberk. 
Zrovna nedávno jsme se tam účastnili zahájení 
výstavy Barevný podzim života – fotografií, 
které ukazují vztah pečovatelek a jejich klientů. 
tyto návštěvy mě vždy utvrzují v tom, že to, 
co děláme, má smysl. 

Co vás přivedlo k rozhodnutí pomáhat 
starým lidem?
Od mala na mě měli velký vliv prarodiče, kteří 
se hodně podíleli na mé výchově. trávila jsem 
u nich prázdniny, jezdila k nim na víkendy. 
Jsme docela velká rodina a já byla vychovávána 
k úctě ke starým lidem. Je pro mne samozřej-
mostí, že se o sebe navzájem staráme. Jako  
miss World jsem spolupracovala s velkými 

charitativními organizacemi po celém 
světě a měla jsem možnost pomáhat všem 
potřebným – od dětí přes lidi s handicapem 
až po seniory. Po návratu jsem se rozhodla 
v tom pokračovat a bylo pro mě přirozenou 
volbou věnovat se problematice seniorů. 
Právě i díky mým prarodičům, kteří pro 
mne byli inspirací.

Vídáte se s nimi často?
Když jsem v Čechách, snažím se s nimi trá-
vit tolik času, jak mi to jen moje povinnosti 
dovolí. Je mi s nimi moc dobře. 

Myslíte, že se v posledních letech postoj 
společnosti vůči seniorům zlepšuje? 
Mám pocit, že ano. Například média se 
o toto téma začala více zajímat, společnost si 
začíná uvědomovat, že téma stárnutí 
populace je nevyhnutelné a musí se řešit. 
Pořád říkám: je potřeba si uvědomit, že 
jak se budeme chovat my ke starým lidem, 
budou se jednou naše děti chovat k nám. 

Počátkem února jste představila činnost 
vaší nadace v sídle OSN v New yorku, 
kde jste se snažila zviditelnit téma mezi-
generační pomoci. Podařilo se vám to? 
Z vystoupení v OSN jsem měla radost 
a považuji za čest, že se nám tam jako první 
neziskové organizaci z České republiky 
podařilo vystoupit. Ohlasy, které mám, jsou 
velmi pozitivní. Stárnutí a mezigenerační 
vztahy jsou dnes v OSN, ale nejen tam 
velkým tématem a věřím, že i vystoupení 
zástupců naší republiky bylo přínosem. 

Při příležitosti loňských oslav 25. výročí 
sametové revoluce vám za nadační práci 
pro seniory projevila uznání i bývalá 
ministryně zahraničí USA Madeleine 
Albrightová... 

U příležitosti těchto oslav se mi dostalo 
nesmírné cti přečíst jeden z dopisů 
Václava Havla, které psal své první ženě Olze 
z vězení. Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek 
a pozvání od Madeleine Albrightové pro 
mne bylo samozřejmě velkým uznáním. 

Vloni vaši nadaci podpořil například 
oblíbený francouzský komik Pierre 
Richard, který pro ni vydražil svá vína. 
Jak vybíráte osobnosti, s nimiž chcete 
spolupracovat?
Jde spíše o náhodu než cílený výběr. Kolegy-
ně se znala s majiteli společnosti zastupující 
v Čechách jeho vinařství. Domluvili jsme se, 
že společně uspořádáme benefiční večeři, 
Pierra jsme oslovili a on pozvání přijal. 
Podobně to bylo například s Goranem 
Bregovičem.

Co nadace plánuje na rok 2015?
tou nejzásadnější akcí je zřejmě benefiční 
hudební festival Play Fair, který proběhne 
12. září ve Festival parku v Hradci Králové. 
Jedná se o multižánrový festival, jehož výtě-
žek půjde na podporu projektů pro seniory. 
Už nám potvrdila účast spousta skvělých 
kapel a muzikantů. Podrobné informace 
k festivalu se dají najít na stránkách 
www.playfair.cz.  
 
Kromě práce pro nadaci, modelingu 
a moderování se věnujete také herectví. 
Letos vás diváci mimo jiné uvidí v ko-
medii Stana Sládečka Správnej dres. Jak 
vám sedla role manželky hokejisty NHL, 
která nevzdává svůj osobní život a růst?
Role Simony, manželky hokejisty, kterého 
hraje Jirka Mádl, se mi líbila. Simona boří 
předsudky a dogmata společnosti podob-
ně jako já sama, jelikož přirozená ženská 
emancipace je mi vlastní. Věřím, že film 
bude nejen zábavnou romantickou komedií, 
ale i motivací pro ty, kteří se ztotožní 
s příběhem hlavní hrdinky. 

Máte nabídku na další filmovou roli?
Nějaké nabídky mám, ale ještě o tom nechci 
mluvit. Uvidíme.

Před rokem a půl jste si v  soutěži Star 
Dance s Janem Onderem vytančili druhé 
místo. Máte možnost si s ním ještě občas 
zatančit?
Ano, pokud je příležitost, tak s Honzou 
Onderem tančíme. Mám tanec moc ráda. 

Jak se udržujete v kondici?
Sportem, jinak to ani nejde. Pohyb je mi vlast-
ní. Od mala jsem sportovala a hlavně jsem 
hrála tenis. Loni jsem se dala také na běhání. 
Začátky sice byly těžké, ale za tu dřinu to 
stálo. Cvičení mi přirostlo k srdci, užívám si 
ho a vždy se na něj těším.

Cítíte se lépe v elegantní róbě, nebo na-
opak v ležérním či sportovním oblečení?
tak i tak. V běžném životě mám ráda ležérní, 
pohodlné oblečení. Jako každá žena se ale 
ráda oblékám taky elegantně. Líbí se mi 
doplňky, které podtrhují ženskost, a miluji 
klobouky. 

Nakupujete ráda? Čím v obchodech 
s módou hřešíte nejčastěji?
Ano, občas ráda vyrazím a nakupuju. Ale není 
to tak, že bych na něčem vyloženě ulítávala. 

Často cestujete po světě a váš život je pra-
covně náročný. Co vám zaručeně dobije 
baterky, když si potřebujete odpočinout?
Nejvíc pro mě znamená, když jsem se svými 
blízkými. to mě dobíjí. A ještě víc, když jsme 
někde venku v přírodě. 

Je nějaké motto, které vás zaručeně po-
staví na nohy a drží vás, když potřebujete?
Spolehlivě mě vždy nakopne, jak říkávala 
moje babička: Když nejde o život, tak jde o …

Táňa Kuchařová je zakladatelkou 
nadace Krása pomoci, předsedkyní 

správní rady, fundraiserkou i výkonnou 
složkou týmu nadace. Nejenže se podílí 

na strategii, shání peníze a partnery 
nadace, ale jezdí také přímo za seniory.

Fo
to

 B
en

 R
en

č
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AnketA  
   MEZI DěTMI
Jaké je tady tvé oblíbené zvířátko a co si 
v Amazonii ještě přeješ mít?

Tobiášek, 3 roky
(Po chvíli přemýšlení nad výbě-
rem zvířátka): tatínek. Hraji si 
tady nejraději s autem a le-
gem, nic mi nechybí. Chodím 
sem s maminkou a tatínkem 
(maminka upřesňuje, že asi tak 
jedenkrát měsíčně).

Evička, 6 let
Já mám ráda papouška 
a v hradu je nafukovací 
liška, tu mám také ráda. 
Někdy sem chodím 
s maminkou a někdy také 
s tetou. Mám ráda koloběž-
ku (po celou dobu ankety je 
mou odbornou průvodkyní na koloběžce). Mně tady chybí 
Furby (tak se s vlastním nechává vyfotografovat). Můj se 
jmenuje Elza. A chybí mi tady ještě živí motýlci.

Matyášek, 4 roky
Jsem tady podruhé. Zvířátka 
mi nechybí, protože mám 
rád skluzavky, a mohlo by 
tady být více autíček. ty větší, 
aby měly šlapátka. Moc se 
mi tady líbí a jsem tady ještě 
s mladším bratříčkem.

Vaneska, 5 roků
Mám ráda skluzavky a byla 
bych moc ráda, kdyby tady 
bylo více balonků. Ráda 
bych tady měla koníčka. 
také si ráda hraji v domečku, 
chystám tam jídlo.

KontaKt:
Amazonie  

tel.: 737 658 475
e-mail: info@amazoniecity.cz

www.amazoniecity.cz

www.facebook.com/Amazonie

už více než rOK mOhOu dětI se svýmI blízKýmI 
navštívIt neJvětší vnItřní herní centrum 
v OlOmOucI, Které Je sOučástí ObchOdníhO centra 
OlOmOuc cItY. Od KOnce rOKu se rOzšířIlO Ještě 
v prOstOru herní částI a částI pOsezení prO rOdIče. 
Je páteK dOpOledne a hraJe sI zde mInImálně 
dvacet dětí. řádí na Obřích průlezKách, sKáčí 
na trampOlínách, Jezdí na sKluzavKách, „vaří“ Oběd 
v KOuzelném dOmečKu, „plavOu“ v balOnKOvém 
bazénu nebO na zemI pOřádaJí autíčKOvé závOdY.

OlOmOuc city  |  Dětský svět

Amazonie běžně pořádá zábavné 
programy
Spousta legrace čeká na děti po celý týden 
a každou neděli je navíc připraven speciální 
nedělní program. Karnevaly, barevné neděle, 
dílničky a další. Nechybí ani soutěže, kde 
můžete získat například lístky do multikina 
CineStar na dětské neděle a jiné krásné ceny.
Například v měsíci březnu děti prožily 
kostýmové dopoledne, hledaly amazonský 
poklad, maminky s dětmi mohly cvičit 
s lektorem, děti vyráběly dárečky pro své 
maminky, závodily na skákacích míčích 
a zahájily fotbalovou sezónu turnajem. 
Nedělní divadélko pro děti už má také svou 
tradici a je velmi oblíbené.

Hrát si jako pohádkové bytosti?
Kostýmy pro děti od dvou do čtyř 
let jsou tu připraveny, děti si mohou 
vybrat přímo z katalogu. Zapůjčení je 
od pondělí do pátku dokonce zadarmo. 
Děti se mohou převléknout za pohád-
kovou vílu, kouzelníka či rytíře. 
Stát se silnými stejně jako Spiderman 
či Superman. A také si mohou 
zadovádět jako beruška či myška.

Narozeniny v Amazonii
V Amazonii si můžete také zarezer-
vovat originální narozeninové oslavy 
pro vaše děti, jsou tu připraveny různé 
narozeninové balíčky. Děti na oslavu 

v centru plném zábavy budou dlouho vzpomínat a dospělí si mohou 
užít oslavu se svým dítětem bez starostí a bez náročných příprav. 
Amazonie připraví narozeninový stůl s balonky, girlandami, 
bonbony, popcornem, limonádou či dětským sektem. 
Postarají se i o návštěvu maskota či vystoupení klauna. 
Amazonie zajistí i originální narozeninové dorty. 
V nabídce jsou narozeninové balíčky Mravenec a Hroznýš. 

On-line prodej vstupenek
Na webu Amazonie máte možnost si zarezervovat a zaplatit 
místo v herním centru on-line. Na recepci potom budete 
odbaveni přednostně a bez čekání.

Tatínci si také přijdou na své
Jako novinku pro vás připravili místnost PlayStationRoom,  
která potěší hlavně starší děti a tatínky. Na simulátoru Gran  
turismo 6 mohou spolu prožít adrenalinový závod nebo zkusit sportovní hry v souboru 
her Sport Champions. Na závěr můžete zkusit dobrodružnou akční hru Sly Cooper,  
která potěší všechny děti, co mají rády dobrodružství. 

Nevíte kam na školní výlet?
V Amazonii mají připraveny dva balíčky možností školních výletů, pro mladší i starší děti.

V Amazonii v bříšku neškručí
V Amazonii také bez problémů zaženou vaši žízeň a hlad. Z bohaté nabídky vám připraví 
nejen výbornou kávu či zákusek, ale také křupavé pannini či pizzu přímo z pece.

O připravovaných programech budete vždy informováni osobně, pokud jste registro-
vaní členové Amazonie, nebo na Facebooku a webových stránkách www.amazonie.cz.

– místo, kde zábava 
pro děti nikdy nekončí

Bunda
1 199 Kč

Tričko
269 Kč

Kalhoty
779 Kč

Šaty 
839 Kč

Bolerko
449 Kč

Kostým z Amazonie, 
velký výběr, možno ZDRAMA zapůjčit.

DeTI, nAŠlY JsTe RoZDÍlY? hRAcÍ kARTA Je k vYZveDnuTÍ v AMAZonII.  
souTeŽÍMe o kRÁsné cenY Do 30. 4. 2015.

ˇ
ˇ
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Filmové 
rande

JOLA 
Kufr AIRTEX 
1 190 Kč

Lakové lodičky 
Lasocki 
1 199 Kč

Set s komponenty
SWAROVSKI
500 Kč 

JOLA
Kabelka Elite
1 200 KčJOLA

Cestovní taška Elite
1 540 Kč

Dámský náhrdelník STORM 
/zlacená ocel/
3 950 Kč

DLOUHO OČEKÁVANÝ MOMENT ODJEZDUJE TADy

Odjíždíme na
wellness víkend

POZVÁNÍ NA RANDE DO KiNA SE PŘECE NEODMÍTÁ!

Jarní trendy  |  OlOmOuc cityOlOmOuc city  |  Pro ženy

Vůně  
Giorgio 
Armani Si 
1 899 Kč

Hodinky OMAKI 
700 Kč

Dámská 
bunda Cars 
+ šátek 
2 199 Kč
Dámské rifle 
MAVI 
2 000 Kč

Dámské 
polobotky 
LASOCKI  
1 299 Kč

SENAD
Kabelka 
DAMA
650 Kč

Pánská bunda  
Heavy Tool 

1 499 Kč
Pánské rifle  

Vigoss  
1 699 Kč

JOLA 
Pánská kabelka 

930 Kč

Bunda kůže 
5 500 Kč

Šála 
399 Kč 

Kabátek  
růžový RENÉ 

2 999 Kč

Bunda WIPS 
1599 Kč
Šaty TRYNITE 
2 299 Kč

10 11

Bunda kůže 
5 500 Kč

Vůně  
Giorgio  
Armani 
Aqua di gio  
2 399 Kč

Polobotky 
s perforací 

1799 Kč

Dámský náramek
STORM /zlacená ocel/
3 190 Kč

Stříbrné šperky  
ENGELSRUFER
cena od 1 960 Kč

Stříbrné šperky 
ENGELSRUFER
cena od 1 540 Kč

Bunda kůže 
5 999 Kč

Lakové 
lodičky 

1 999 Kč

SENAD
Kabelka DAMA
590 Kč
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OlOmOuc city  |  Jarní trendy

Pánské hodin-
ky CITIZEN  

Eco-Drive 
7 810 Kč

Pánské 
hodinky
Swiss 
Military
7 210 Kč

STyLOVĚ SE DÁ LENOŠiT TŘEBA CELÝ DEN

Jarní trendy  |  OlOmOuc city

Pánské pyžamo 
HALLMARK
790 Kč

Noční košile 
MENDO  

540 Kč

Hodinky 
pánské 
LORUS 
3 290 Kč

Rychlé občerstvení s přáteli
KDyŽ SE CHCETE NAJÍST S PŘÁTELi A ZAŽÍT PŘi TOM LEGRACi

Overal Eight Sin 
790 Kč

Košile YESS MISS 
290 Kč

Kalhoty ZARA 
490 Kč

Svetr ZARA 
490 Kč

Halenka ZARA 
390 Kč

Tričko pánské 148 Kč
Kalhoty pánské 398 Kč
Kšiltovka pánská 
148 Kč
Bunda pánská 898 Kč

Boty pánské 298 Kč

12 13

Pánská košile 1 190 Kč

Hodinky 
pánské 
SEIKO 
automatic 
6 430 Kč

Pohodlné 
lenošení

KRÁSNÉ SPODNÍ PRÁDLO, KTERÉ VOLÁ PO OBDiVU

Body Contouring 
sensation bspw 
1 790 Kč

Něžná elegance

Podprsenka 890 Kč
Kalhotky 490 Kč

Pánské trenýrky 
duopack 890 Kč

Podprsenka 690 Kč
Kalhotky 390 Kč

Dámská 
podprsenka 

Triumph  
Dream on 

whum 690 Kč 
Dámské 

kalhotky 
Triumph mini  

Dream on 
whum 
270 Kč

Košile CiAO di 
MaxTara – Oxford 

collezione 2 390 Kč
Hedvabná vázanka 
CiAO di MaxTara 

990 Kč
Manžetové knoflíčky 

CiAO di MaxTara 
990 Kč

Dámské brýle 
2 000 Kč

Balerínky JENNY 
FAIRY 349 Kč
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Cenné rady 
kamarádky

Vyjádřete  
to šperkem

PřI VýběRU DeKORACí DO bytU Je DObRé 
SI PřIZVAt SVéHO OSObNíHO RáDCe.

NáKUP ŠPeRKU JAKO PříJeMNě StRáVeNý čAS

Pánské odpoledne

Na nákupu 
ve dvou

JeN tAK, POZOROVAt KRáSU KOLeM 
A třebA POtKAt V ObLeKU
I HOKeJISty. POZNALI bySte Je?

PřI VýběRU PARFéMU Se JIStě PřeSVěDčíte 
O tOM, JAKý VKUS Má VáŠ PROtěJŠeK

Šaty
1 699 Kč

Psaníčko černé
299 Kč

Dámské lodičky
1 999 Kč

Šaty
1 599 Kč

Psaníčko černé
299 Kč

Dámské lodičky
1 199 Kč

Šaty
1 699 Kč

Dámské lodičky
1 999 Kč

 
Sako 

4 980 Kč
Košile  

PACO LORENTE 
1 470 Kč

Opasek kožený 
1 190 Kč

Tkaničky 
89 Kč

Boty kožené 
3 190 Kč

 
Pánský oblek JOYVI  

6 290 Kč
Košile PACO  

LORENTE 
870 Kč

Kravata 
490 Kč

Kapesníček  
PACO LORENTE 

350 Kč
Opasek kožený 

1 190 Kč

 
Pánské boty 

1 799 Kč

 
Pánský oblek  
100 % vlna /šedý/ 
10 990 Kč
Košile PACO  
LORENTE 
1 490 Kč
Kravata 
590 Kč
Kapesníček  
390 Kč
Opasek kožený 
1 190 Kč
Boty kožené 
3 190 Kč
Tkaničky 
89 Kč

 
Pánský oblek  
/tm. modrý/ 

10 990 Kč
Košile  

1 490 Kč
Kravata 
590 Kč

Kapesníček  
PACO LORENTE 

590 Kč
Opasek kožený 

1 190 Kč

 
Pánské boty

2 199 Kč

Košile PACO LORENTE 
870 Kč
Sako JOYVI 
4 290 Kč
Rifle PIERRE CARDIN 
3 490 Kč
Kapesníček 
390 Kč
Opasek kožený 
1 190 Kč

Šaty
1 599 Kč

Kabelka  
OUAZI
399 Kč

Dámské lodičky
1 199 Kč
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www.mojecITY.cz

Kavárny 
a restaurace

   Döner 
Kebab & gyros

sPECIALITAREsTAURACE

sPECIALITAKAVáRNY

sPECIALITAPoDNIKU

sPECIALITAPoDNIKU

sPECIALITAPoDNIKU

sPECIALITA

REsTAURACE
1. patro 

přízemí 

přízemí 1. patro 

sPECIALITA

REsTAURACE

1. patro 

1. patro 

Velký CeRVeNý ORel
1. patro

Život v centru  |  OlOmOuc city

1. MINIGolF 
V 1. patře nákupního centra najdete minigolfové hřiště 
otevřené celý týden. Jak uvádí nájemci, je to zábava 
od 1 do 100 let.

2. plAystAtIoNrooM 
Herní místnost pro děti i dospělé. Na závodním 

simulátoru Gran Turismo 6 si poměří síly v závodních 
sedačkách. Na pohybovém ovladači PlayStationMove 

se pro změnu mohou nechat unést sportovními 
výkony a herní serie Wonderbook je vtáhne do děje 

díky rozšířené realitě.

3. BeAutyNAIls 
Krásné a upravené ruce jsou samozřejmostí pro mo-
derní ženu. Ve studiu vám splní vaše přání a vybírat 
můžete opravdu z mnoha vzorů a barev laků.

4. VerA IcoN hAIr sAloN 
Tento kadeřnický salon nabízí veškeré kadeřnické 

služby, jak pro dámy, pány i děti po celý týden. 
Pro zvýšení komfortu nabízí možnost objednání, 

ale přijímá i neobjednané zákazníky.

5. tArZáNek
O děti se vám postarají v hlídacím koutku Tarzánek, 
kde děti mohou malovat, hrát hry, zpívat, povídat si 
a užívat si spoustu další skvělé zábavy.

6. B. BrAuN 
V 1. patře vám bude poskytnuta ambulantní péče 

v rozsahu: urologie, praktický lékař, chirurgie, 
interna a nefrologie.

7. VÝstAVNÍ sÍň 
O děti je postaráno v Tarzánku, tak dospělí mohou 
navštívit výstavní síň v 1. patře, projít se a vnímat 
krásu vystavených uměleckých děl.

8. cINestAr 
Jak jinak zakončit celý den než návštěvou multikina 
Cinestar a vybrat si představení dle chuti v jednom 

ze sedmi sálů. Multikino je vybaveno nejmodernější 
promítací technikou, s dokonalým zvukem 

Dolby Digital a Dolby Surround 7.1.

rOdIna nOváKOvých se rOzhOdla 
navštívIt ObchOdní centrum OlOmOuc 
cItY a spOlečně se svýmI dvěma dětmI tadY 
strávIt hezKý a užItečný den. zábavu sI 
užIlI taKé v amazOnII, KterOu navštívIlI  
včera. přInášíme vám JehO průběh: 

BloG
Je jasné, že o nákupech obecně rozhodují 
ženy. Určitě v tomto období přemýšlí, 
jak jednotlivé kousky oblečení a doplňků 
kombinovat, co jim opravdu chybí ke štěstí 
(ve skříni). Hledají i inspirace na dárky 
a kdo ženám může lépe poradit než další žena. 
Sledujte náš fashion blog Olomouc CITY, je vám 
skvělým průvodcem při nákupech! www.mojecityfashionblog.com

U nás to není 
jen o nákupech
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nestresuj se
[pořád...]

OlOmOuc city  |  Rozhovor s hokejisty HC Olomouc OlOmOuc 
city je hRdým 

paRtneRem 
hc OlOmOuc!

Jak jste vnímal svůj příchod do Olo-
mouce před extraligovou sezonou?
Po skončení minulé sezony v Karlových 
Varech jsem sledoval baráž a v duchu si 
přál, aby se Olomouci dařilo a postoupila 
do extraligy. Říkal jsem si, že by bylo pěkné, 
kdybych tu dostal angažmá. Nevím, proč 
mě to sem táhlo, ale vnitřně jsem to tak cítil 
a věřil, že to bude dobrá sezona. Když mě 
oslovil Jirka Dopita, byl jsem opravdu rád.

Líbí se vám Olomouc?
Nebydlím v Olomouci nastálo, ale jsem tu 
hodně často. Město je krásné. Po Praze je to 
asi druhé nejhezčí město, kde jsem působil. 

Olomouc je vaše druhé působiště. 
Vidíte rozdíly mezi vaším angažmá 
ve Zvolenu a tady v Moře?
Začátky jsou vždy těžké. Bylo to podobné, 
jako když jsem ve Zvolenu přecházel z juni-
orky do A týmu. Chvilku trvá, než si člověk 
zvykne na jiný a rychlejší styl hry, na nové 
spoluhráče. Dá se ale říct, že od poloviny 
sezony se vše ustálilo a je to dobré. 

Vycházíte dobře se spoluhráči na ledu 
i mimo něj?
Parta je super jak tady na stadionu, 
tak mimo led, když si třeba jako celý tým 
zajdeme někam na oběd nebo večeři. 
Nikdo nemá s nikým problém.

Jak se podle vás liší český a slovenský 
hokej?
Česká extraliga je o level výš. Rozdíly jsou 
hlavně v rychlosti a stylu hry. V týmech 

jak vidí dosavadní sezonu
mario cartelli, 
marketingový manažer hc olomouc

před sezonou jsme si vytyčili cíl udržet 
se v extralize, a přestože se nám povedl 
začátek soutěže, cíl zůstává nadále stejný. 
tak jako na každý tým občas přijde krize, 
stalo se, že dolehla i na nás, a bohužel 
trvala déle. Nicméně kluci pořád dřeli 
a snažili se to zvrátit. Některé zápasy 
jsme si ani nezasloužili prohrát, ale takový 
už je sport… pevně v klubu věříme, 
že i příští sezona v olomouci bude 
extraligová. chtěl bych poděkovat 
fanouškům za vytváření perfektní atmo-
sféry, jen nás trochu mrzí, že je v poslední 
době menší návštěvnost. přesto věřím, 
že si opět najdou cestu na zimní stadion, 
budou nás podporovat a stanou se naším 
šestým hráčem v poli.

Radek Dlouhý:
Přeji si, aby olomouc měla z hokeje radost

Jaký vzor má 
„Dlouhán“ 
radek Dlouhý? 
kdo mu nejvíc mluví 
do hokeje? při čem 
odpočívá a co plánuje 

do budoucna? Čtěte celý rozhovor 
na www.mojecity.cz anebo 
www.facebook.com/OlomoucCITY 

• útočník • 33 let • číslo dresu 82 
• přezdívka v kabině: Dlouhán

proč byly hokejové 
začátky petera Zuzina 
těžké? Jak se mu hrálo 
s bratrem? kdo mu 
nejlíp poradí a jak si 
čistí hlavu od hokeje? 
Čtěte celý rozhovor 
na www.mojecity.cz anebo 
www.facebook.com/OlomoucCITY 

• útočník • 24 let • číslo dresu 44 
• přezdívka v kabině: Zuza

Má hezké historické centrum a příjemnou 
atmosféru.

Co považujete za nejšťastnější okamžiky 
své kariéry?
Že hraji extraligu tak dlouho. Musím 
zaklepat, zatím je to bez nějakých vážněj-
ších zranění, která kariéru hodně ovlivňují. 
Šťastnými okamžiky jsou samozřejmě 
extraligová finále a podobné zápasy. 
Největší štěstí ale je, že se můžu živit tím, 
co mě od mala bavilo, a že jsem zdravý.

Jaké je vaše hokejové přání?
Abych přidal ještě další sezony v extralize 

a samozřejmě, aby sloužilo to zdraví, které 
je na prvním místě. Věřil jsem a věřím, že 
tato sezona dopadne dobře. Mým přáním 
je, abychom v Olomouci dohráli extraligu 
co nejlíp a abychom z  hokeje měli radost 
všichni – hráči i fanoušci.

Pro magazín Moje City jste se na chvíli 
stal modelem, zajímáte se o módu?
Mám rád pěkné oblečení a o módu se 
zajímám. Sleduji, co se nosí, ale nemusím 
všechno kopírovat.

Jaké barvy v oblékání preferujete?
Bílou, černou a šedou. Podle mě platí, 
že v jednoduchosti je krása a síla.

jsou lepší a zkušenější hráči, a proto je 
český hokej na lepší úrovni. Například 
ve slovenské extralize se udělají tři čtyři 
chyby a padne jeden gól, tady se udělá jed-
na chyba, ale je devadesátiprocentní šance, 
že z toho padne gól. Je to tu náročnější.  

Přestěhoval jste se na Moravu. 
Žije se vám tu dobře?
Ano, s přítelkyní jsme si pronajali byt 
jen kousek od stadionu. Olomouc je větší 
město než Zvolen a je tu víc možností, 
kam jít na dobré jídlo, kde posedět, vyrazit 
za kulturou a zábavou. Můžeme poznávat 
stále něco nového, líbí se nám tu.

Jaká jsou vaše hokejová přání?
Já si žádné velké hokejové plány do bu-
doucna nedělám. Chci hrát tu nejvyšší 
úroveň ligy a stále se zdokonalovat.

Peter Zuzin:
olomouckÁ Parta je suPer na stadionu i mimo led
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Autorizovaný prodejce 

Volkswagen  
AUTOCENTRUM 
OLOMOUC s.r.o.

Horní lán 455/1 
779 00 Olomouc
tel.: 585 750 351 
fax: 585 750 368 
e-mail: info@vwolomouc.cz

Evropa se shodla na jednom.

Pro celou rodinu  |  OlOmOuc cityOlOmOuc city  |  Pro celou rodinu

NADŠENÍ, 

KTERÉ SDÍLÍ 

CELÁ RODiNA 

– SPOLEČNÉ 

SPORTOVÁNÍ.

Šátek 316 Kč

NIKE CAPRI 
3 LTR (GS)

990 Kč

SUPERSTAR FOUNDATION 
1 690 Kč

Pánské triko Rip 
Curl 799 Kč
Pánské kalhoty 
HURLEY 1 999 Kč
Mikina Animal 
1 599 Kč
Boty Vans 1 450 Kč

Dámská košile  
Animal 1 399 Kč

Dámské rifle  
1 999 Kč

Dámský kabátek 
Animal 1 899 Kč

Boty Animal  
1 499 Kč

Kalhoty 599 Kč, Bunda 1 199 Kč
Triko 689 Kč, Mikina 989 Kč

Legíny 299 Kč
Bunda 1 289 Kč
Tričko 569 Kč

Boty YOUNG 699 Kč
Boty NYLON RED 699 Kč

Boty YOUNG 
699 Kč

Mikina 1 399 Kč
Triko 395 Kč
Kalhoty 795 Kč

Míč fotbalový 
399 Kč
Odrážedlo 
QUICK 999 Kč
Koloběžka  
ARCORE 
1 690 Kč
Skateboard 
799 Kč

Triko 
640 Kč
¾ kalhoty 
790 Kč

Sportujeme všichni!

Dámská 
peněženka 
327 Kč

Blazer Gate 
598 Kč
¾ kalhoty Gate 
498 Kč

Pánské brýle
2 500 Kč

Dámské brýle sluneční 
1 799 Kč

PC hra Diablo  
Reapers of souls 499 Kč
Lara Drift 499 Kč
PS4 hra Evolve  
1999 Kč
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REVOLUČNÍ NOVINKA

JIŽ V PRODEJI

www.euronics.cz 
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ ZDARMA

„Velký výběr čistých plantážních káv 
100 % arabica z různých koutů světa“

Sprchový gel,  
300 ml, více 
druhů
29,90 Kč
100 ml 9,96 Kč

Polévka  
HUHUBAMBOO 
pro psy a kočky, 
různé příchutě, 
40 g 29,90 Kč 
100 g 74,80 Kč

Pizza pro psy, různé příchutě, 
170 g 149 Kč /100 g 87,60 Kč

Kustovnice čínská 
plod (Goji) 100g 
balení 60,60 Kč

Pečený čaj 
– dárkové balení 
6 ks 201 Kč
1 ks 33,50 Kč

Pinzeta Tweezerman a hřebínek
599 Kč

Porcelánový 
hrnek Safari
0,58 l – 219Kč

Design a bydlení  |  OlOmOuc cityOlOmOuc city  |  Design a bydlení

Phalaenopsis + hnojivo 
pro orchideje zdarma  
12 cm 239 Kč

Porcelánový box na pečivo
1 589 Kč
Polštář s hvězdičkami 489 Kč 
Hrníček na espresso 175 Kč

Robert 
Galbraith: 
Hedvábník
369 Kč

Lucy 
Diamond: 
Kavárna 
na pláži
279 Kč

Modrá zahrada – povlečení bavlněný satén cena 1 199 Kč
Ivory smaragd – povlečení bavlněný satén cena 1 199 Kč

Kuchyňský robot ETA Gratus  
9 999 Kč 
Vysavač robotický ETA Bolero 
7 999 Kč

LS, 140 x 200 + 70 x 90  
100 % ba, nežehlivá 
úprava  1 509 Kč

Ručníky a osušky 
100 % ba 
od 149 Kč 
do 299 Kč 

i KDyŽ NÁS  

JARO LÁKÁ VEN, 

DO úTULNÉHO 

A VyBAVENÉHO 

DOMOVA SE 

VŽDy RÁDi  

VRACÍME.

Jarní domov

24

Hortus universal
hnojivo 1 l 59 Kč 

100 ml 5,90 Kč

Šampon 
s hroznovým 

vínem 
a avokádem, 

200 ml,  
více druhů 

67,90 Kč
100 ml 33,95 Kč

Bambucké máslo 20 ml 259 Kč
100 ml 1 295 Kč

Hydratační máslo na 
vlasy 200 ml 499 Kč

100 ml 249,50 Kč
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OlOmOuc city  |  Pro děti

26

Hurá, jdeme ven!

NEJLÉPE 

VE VESELÝCH 

JARNÍCH 

BARVÁCH.

Dětské boty 
Reebok
640 Kč

Dětské boty 
Adidas
590 KčTričko SNOOPY 

479 Kč

Tričko 
269 Kč
Kalhoty 
779 Kč

 
Domácí obuv 
199 Kč

Legíny 
dívčí 
89 Kč
Tričko 
dívčí 
89 Kč

Info o cenách 
zboží 
na prodejně. 

Skládačka žába
Hračka rozvíjí 
dětskou 
koordinaci 
a motoriku. 
Kvalitní hračky 
od značky Studo 
Wood.
Cena: 299,90 Kč




