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Vážené čtenářky, milí čtenáři
dovolte mi, u příležitosti vydání prvního magazínu Obchodního centra Lužiny, 
Vám poděkovat za  stávající přízeň, kterou nám projevujete svými návště-
vami. Jste pro nás důležití, a proto společně vytváříme maximum pro to, 
aby váš pobyt v obchodním centru byl co nejpříjemnější. Obchodní centrum 
Lužiny se ve své novodobé historii prezentuje jako obchodní a společenský 
prostor, kde každý návštěvník najde své místo, kde si může pohodlně nakou-
pit, občerstvit se nebo si odpočinout po náročném dni. Budoucnost vašeho 
centra je založena na tom abychom poskytovali prostor pro místní obyvate-
le, ale i návštěvníky mimo oblast Lužin. Z těchto důvodů máme připraveno 
několik novinek a to v podobě nových obchodů, nových služeb a i nových 
druhů občerstvení. V brzké době tyto novinky budou realizovány a velmi brzy 
si budete moci sami prohlédnout jejich kvalitu. 
Nastává podzim, období méně aktivní, období protkané barvami a období, 
kdy pomalu začínáme přemýšlet nad přicházejícími Vánocemi. 

Přeji vám do nadcházejícího období vše dobré a věřím, že se v Obchodním centru 
Lužiny budete vždy cítit příjemně, ať to bude při každodenním nákupu nebo při 
krásném čase Vánočním při koledách či sladkostech, které pro vás připravujeme.

Vánoční otevírací doba 2016/2017

Ondřej Stromajer
ředitel obchodního centra

Na co se můžete těšit?
7.10.2016 
9:00 – 17:00

Líčení s Avonem Akce pro všechny dámy, které se chtějí poradit o aktuálních kosmetických 
trendech. Po celou akci bude připraveno líčení zdarma.

3.11.2016 
15:30 – 18:30

Bazárek s dětským oblečením Bazárek pro rodiče, kteří chtějí prodat nebo nakoupit dětské ob-
lečení za rozumné ceny. Nakupovat lze BEZ REGISTRACE, stačí pouze přijít. Prodávat lze POUZE 
na základě předchozí řádné REGISTRACE. Pro více informací sledujte naše webové stránky nebo 
FB. Své dotazy můžete zasílat na e-mail marketing@ocluziny.cz

5.12.2016 
16:00 – 19:00

Mikuláš Jak moc letos zlobilo vaše dítě? Na Mikuláše si obchodní centrum připravilo sladkou 
nadílku pro děti.

13.12.2016 
13:00 – 18:00

Pohádkové Vánoce Vánoční odpoledne plné pohádkových postaviček, soutěží, her a dětských 
dobrot. Děti budou moci malovat perníčky, vyrábět přání a kreslit na skleničky.

24.12.2016 9:00 – 12:00

25.12.2016 zavřeno

26.12.2016 zavřeno

31.12.2016 9:00 – 14:00

1.1.2016 zavřeno

*OC Lužiny si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu

NEPŘEHLÉDNĚTE

u stArého mlýnA
NOVÉ BYTY

www.udi-byty.cz  800 27 00 27

PROMYŠLENÉ BYDLENÍ - uhřÍNěvEs
PRAHA
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Divadélka pro děti
Obchodní centrum Lužiny myslí i na ty nejmenší návštěvníky. Každou neděli od 11.00 probíhá 
na pasáži centra v 3. NP divadelní představení, které trvá cca 50 minut. Jednotlivá představení 
zajišťuje 14 ověřených a profesionálních divadelních souborů. Věková kategorie dětský diváků 
je 3-9 let.

Děti, soutěžete s námi... 
Najděte 10 rozdílů v našem podmořském světě!

Program: 
listopad–prosinec

Bludiště
Děti, najdete správnou cestičku?

06.11.2016 Královna barev 
(Divadýlko z pytlíčku)

13.11.2016 Jak šel Venda do světa 
(Divadlo Kapsa)

20.11.2016 O Sněhurce 
(Malé divadélko Praha)

27.11.2016 Princezna se zlatou hvězdou 
(Divadlo Eva a Jan)

04.12.2016 Jak Kašpárek s Honzou  
vysvobodili princeznu 
(Divadlo Zuzany Fricové)

11.12.2016 Vánoční loutková hra 
(Divadlo Bořivoj)

18.12.2016 Vánoce aneb Cesta do Betléma 
(Dřevěné divadlo)

Každou  neděli 3. patro

 Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

Fruitisimo
Fruitisimo je nejovocnější bar ve  tvém okolí. Najdeš ho 
na  více než 40 místech v České republice, na Sloven-
sku, v Maďarsku, a  jeho síť se každým dnem rozrůstá.  
„Co je náš tajný recept? Nejsou to rychlejší mixéry ani 
výkonnější odšťavňovače. Je to o  lidech. Milujeme, co 
děláme, a to poznáte při každé návštěvě“.

NABÍDKA:
Get Fresh drink – ověřenou kombinaci jablka, mrkve 
a pomeranče jsme okořenili snítkou máty a výsledkem je 
osvěžující drink. Vitamín A, C, vápník draslík, beta karoten, 
vláknina (platnost: 15. 10. – 15. 11. 2016)

Sleva 20 % na Get Fresh pro členy 
klubu Fruitisimo 
 
KONTAKTY
OC Lužiny, 1.NP – pasáž                         
luziny@crcsro.cz
www.fruitisimo.cz
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AVON – krásné pro sebe
Dlouhou dobu AVON inspiroval ženy. Teď ženy inspiru-
jí AVON. Chceme, aby se všechny ženy cítily sebejisté 
a  krásné. AVON bojuje nejen proti vráskám, ale také 
proti rakovině prsu. 

NABÍDKA:
Vybrané vůně a krémy Sady Anew Platinum a Ultimate.
NOVINKA: parfém Avon Life od Kenzo Takady.
(Platnost od. 29. 9. do 19.10. 2016).

SLEVY AŽ 70%!

Zveme vás v pátek 7. října 2016 na akci líčení s Avo-
nem. Budeme pro vás ve 2. patře  od 9 do 17 hodin! 
Líčení po dobu akce je zdarma!

Tipovací soutěž o ceny
Zúčastněte se tipovací soutěže o ceny na adrese 
www.comfortlight.cz/soutez/ 

NABÍDKA:
Věcné ceny pro prvních 5 umístěných v hodnotě ceně: 
4.000,- Kč.

6 – 10 Roční VIP Sleva 15% na veškerý sortiment 
COMFORT LIGHT

11 – 50 slevové poukazy na služby Fotolab.cz 
a TisknuLevne.cz.

Soutěž probíhá od 1. 10. do 30. 11. 2016.

 
KONTAKTY
OC Lužiny, stánek 1. podlaží
Lenka Hyrmanová
lenka@hyrman.cz
tel.: +420 603 804 746

 
KONTAKTY
OC Lužiny, 2. podlaží 
praha@comfortlight.cz
tel.: 515 536 377
www.comfortlight.cz

V neděli nevařím …
Zavítejte k nám do Pivovaru Lužiny, kde si můžete po-
chutnat na české kuchyni či pokrmech z domácí udírny 
a k tomu svlažit hrdlo Lužinskými pivy, která jsou nepas-
terizovaná a nefiltrovaná. 

NABÍDKA:

10% Sleva na nedělní oběd
Pro pár. (platnost: 3.10. – 1.12.2016)

15% Sleva na nedělní oběd
Pro rodinu 2+2. (platnost: 3.10. – 1.12.2016)

ONE Café
Co takhle zajít s  přáteli na  pořádně šťavnaté burgry 
nebo naopak na  lehkou italskou specialitu při roman-
tické večeři pro dva? V příjemném prostředí restaurace 
ONE Cafe Lužiny je z čeho vybírat. 

Nabízíme také obědová menu ideální například pro pra-
covní schůzky nebo snídaně pro úspěšné nastartování 
dne. V přízemí OC Lužiny se na vás těší šéfkuchař re-
staurace.

Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 22:00
  So 11:00 - 22:00
  Ne 12:00 - 22:00

www.facebook.com/OneCafeLuziny

 
KONTAKTY
OC Lužiny
info@pivovar-luziny.cz 
tel.: +420 607 192 055
www.pivovar-luziny.cz

 
KONTAKTY 
ONE Café OC Lužiny, 
1. podlaží, jednotka 18
Mobil: 731 611 622
www.onecafe.cz



8 9

Sportujte chytře...
Chytrá elektronika pronikla i do světa sportu. Pro spor-
tování můžete využit smartphony, ale i chytré hodinky či 
fitness náramky. Náramek propojíte s telefonem a důle-
žité informace budete mít hned „na ruce“. 

NABÍDKA:
Smartphone Huawei P9 Lite nabízí dokonalé vyvá-
žení poměru cena/výkon s  širokou nabídkou funkcí 
a  vynikajícím fotoaparátem (11. 10. - 12. 12. 2016).  

Cena: 6 990 Kč/ks
Fitness náramek Samsung Gear Fit2 nabízí GPS, paměť 
4GB a senzor tepové frekvence (11. 10. - 12. 12. 2016).  

Cena: 4 990 Kč/ks
 
KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží
prahaluziny@euronics.cz
tel:(+420) 577 055 797
www.euronics.cz

Pitný režim s Krtkem
Pitný režim zvláště u  dětí je bezesporu velmi důležitou 
součástí jejich správného vývoje. Obecně je známo, že 
potřeba tekutin v dětském věku, je vyšší než u dospělých. 
Pořiďte proto Vaší ratolesti termoplechovku s oblíbeným 
motivem Krtka, která výborně těsní a udrží stálou teplotu 
nápoje po několik hodin. 
Prodejna ORION Vám nabízí širokou škálu zboží s různými 
dětskými motivy. Kromě termoplechovek nabízíme úložné 
boxy, dětské nádobí, svačinové boxy, láhve apod.  

NABÍDKA:
KRTEK 0,5 l (platnost: 1.10. – 14. 10. 2016).

Sleva 20 % na termoplechovky

KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 17 
orion.luziny@retailshops.cz
Mobil: +420 775 591 095
www.oriondomacipotreby.cz

S námi za lepší postavou!
Pokud sníte o postavě, kterou by vám mohl každý zá-
vidět a cvičení doma vždy vydrží jen pár dní, neváhejte 
navštívit naše fitness centrum. Naleznete u nás profe-
sionální silové stroje, cardio zónu i funkční tréninkovou 
zónu pro váš vysněný six pack. Naši osobní trenéři se 
postarají o to, aby vaše výsledky byly nejlepší. 

NABÍDKA:
Pokud nemáte v  lásce fitness centra, která praskají 
ve švech, a každý pozoruje vaše kroky, využijte naši po-
lední permanentku v čase 9.00 - 14.00 hodin. (Platnost 
do 31. 8. 2017). V nabídce i jiné permanentky.

Cena: 499 Kč/měsíc
 
KONTAKTY
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 25
info@fitnessluziny.cz
tel.: +420 731 540 307
www. fitnessluziny.cz

Čistírna oděvů a peří informuje
Jako každá oblast v  životě i  čištění prádla ovlivňuje 
životní prostředí. Proto jsme po vzoru našich vyspělej-
ších sousedních zemích zavedly čištění AQUA FAKTOR. 
S touto technologií přišla německá společnost Kreussler 
již v roce 1989.
Od této  doby se tento způsob vyvíjel a u našich ,,západ-
ních sousedů‘‘ již zcela nahradil chemické čištění. V naší 
čistírně nabízíme oba druhy čištění a je jen na zákazní-
kovi, jaký zvolí.
Další podrobnější informace, srovnání způsobů čištění 
a akce najdete na našich stránkách www.cistirna.info.

AKCE září/říjen
3+1 kus (ten nejlevnější) ZDARMA

KONTAKTY
OC Lužiny, 2.podlaží vedle Fortuny a Alzy
cistirna@cistirna.info Po –Pá 9:00 –20:00
telefon: 776 556 790 So –Ne 9:00 –19:00
www.cistirna.info
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Partners market Lužiny
Jsme největší finančně poradenská společnost na trhu. 
Řešíme veškeré finanční otázky a životní situace s do-
padem na rodinný rozpočet. 

Naši společnost nevlastní žádná banka ani pojišťovna. 
Dodržujeme etický kodex chování ke klientům a řešíme 
každý podnět. Klientům poskytujeme veškeré informace 
o jejich finančním plánu a změnách na trhu. Máme více 
než 250 poboček po celé ČR. 

Vzděláváme nejen poradce Partners, ale i  své klienty 
a širokou veřejnost. Nabízíme exkluzivní nízkonákladové 
produkty vytvořené dle klientských požadavků.

 
KONTAKTY
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 26
pm.luziny@partners.cz
tel.: +420 733 616 954
www.partners.cz

 
KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 23
dm@dm-drogeriemarkt.cz 
telefon: 235 314 056
www.dm-drogeriemarkt.cz

CrossCafe
Přijďte se sladce odměnit do stylové kavárny CrossCafe 
Lužiny, kde se design snoubí s pohodlím a přátelskou at-
mosféru díky milému personálu. V kavárně najdete stolky 
vhodné k práci a studiu i pohodlné gaučíky pro posezení 
u prémiové kávy a originálního dortu.  

NABÍDKA:
Sestavili jsme pro Vás sladké menu za  zvýhodně nou 
cenu, složené z naší čerstvě umleté kávy, domácím dor-
tíkem a džbánkem s vodou. 
(platnost: každý den v otevíracích hodinách)

KONTAKTY
OC Lužiny, 2. polaží, jednotka 42
ccluz@crosscafe.cz
tel.: +420 775 416 058
www.crosscafe.cz

My se barev nebojíme
Každý z nás je jiný a to je dobře, protože v rozmanitosti 
se skrývá krása.

Určitě to také znáte. Čas od času dostanete odvahu vy-
zkoušet něco nového, být spontánní a něco vzrušujícího 
zažít. Vaše načasování nemůže být lepší než teď! dm Vás 
na  této nové cestě plné objevů podpoří. Překročte svůj 
stín a objevte, co ve Vás vězí. Chce to jen odvahu začít! 

s.he stylezone (zpevňovač na nehty diamond) 1ks
s.he stylezone (lak na nehty gelový) 1ks
s.he stylezone (lak na nehty quick´n crazy) 1ks

59,90 Kč / 69,90 Kč / 49,90 Kč

Knihovna na zkoušku
Domácí knihovnu máte už celou přečtenou, nebo bez-
nadějně plnou? Půjčujte si knížky z  veřejné knihovny! 
Pobočka Lužiny Městské knihovny v Praze nabízí výběr 
z více jak 30 tisíc svazků a k tomu půjčuje i mapy, časo-
pisy nebo audioknihy. Volná wi-fi samozřejmostí.

Předložením tohoto inzerátu získáte čtenářský prů-
kaz do knihovny na dva měsíce zdarma. K  zápisu 
budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti. Vyzkoušejte si, že knihovna se vyplatí.

Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny
Zřizovatelem knihovny je hl. m. Praha

 
KONTAKTY 
MKP - OC Lužiny, 3. podlaží
knihovna@mlp.cz
235 301 477
www.mlp.cz/knihovny
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Nové kolekce pro sezónu podzim - zima 2016/17
Pánské kolekce jsou nabízeny v rozmanité škále modelů 
a to převážně v ležérním městském stylu. Sportovně ele-
gantní saka, bundy, mikiny, kalhoty a džíny. Nechybí ani ši-
roká nabídka trendových „slim“ košil a košil volného střihu.  
Mezi formální oblečení patří pánské obleky, které nabízíme 
pro pány ve středových, zkrácených i prodloužených dél-
kách. Podzimní kolekce se opírá o odstíny světle šedé až 
antracitové, které se spojují s kontrastní žlutou. Modré od-
stíny se kombinují s nádhernou červenou a bílou barvou, 
které dodávají výrobkům čistý vzhled. V nabídce naleznete 
také kravaty, spony, manžetové knoflíčky, pánské motýlky,-
kapesníčky, čepice a šály.

Dámské kolekce pro nadcházející podzim a zimu mají 
spoustu různých tváří a  podob. Jednoduchá elegance 
se prokombinuje s extravagancí. Minimalismus s oká-
zalostí. Základem je dobrá kombinovatelnost. Měkké, 
hřejivé materiály, dobré padnutí. Nafoukané bundy, 
kašmírové kabáty a pleteninové šaty, halenky a sukně. 
Šátky a šály, které dozdobí a zahřejí – prostě potěší.

KONTAKTY
VF MODA s.r.o
e-mail: luziny@vfmoda.cz
www.vfmoda.cz

VF MODA - butik s dámskou a pánskou módou

Bižuterie je nedílnou součástí šatníku každé ženy a pro-
to nesmí chybět ani v nabídce butiku VF MODA. Krásné 
náhrdelníky ze skleněných korálků, kůže, kamenů ale 
i z ušlechtilých kovů v odstínech zastřené stříbrné nebo 
zlaté. Náramky, náušnice, brože a prsteny v rozmanitých 
barevných tónech.  

Kabelky kožené a syntetické, malé nebo velké, do ruky 
nebo přes rameno, psaníčka pocházejí výhradně z Itálie 
značek Via Roma, Gianni Serena, Matras. 

S výběrem poradí proškolený a vstřícný personál, který 
se těší na Vaši návštěvu.

To vše může VF MODA nabídnout!

Yves Rocher - to nejlepší pro vaši krásu a radost 
Yves Rocher je rostlinná kosmetika, která již od roku 1959 pečuje o krásu žen. Tato značka pohlíží 
na ženy s něhou, porozuměním a respektem. snažíme se zpřístupnit krásu rostlin všem ženám - krása 
je vepsaná v každé tváři a v každém věku.

A jak si vybrat správnou péči pro svou pleť a svůj 
věk? 
Abyste co nejlépe určili potřeby své pleti a  následně 
zjistili, jaká péče je pro ni nejvhodnější, nechte si poradit 
v našem obchodě Yves Rocher. Kosmetické poradkyně 
jsou odborně vyškolené a rády Vám pomohou. Požádejte 
je také o brožuru týkající se výběru nejvhodnější péče 
o pleť. Brožura obsahuje několik jednoduchých otázek, 
díky kterým se dozvíte, jaká péče je pro Vás nejlepší.

V boji proti vráskám využíváme vysoce účinný výtažek 
z kosmatce krystalového, který se stal základní složkou 
kosmetické řady Serum Vegetale, která nabízí řešení 
pro rozjasnění, vyhlazení a zpevnění pleti. Řešíme i spe-
cifické potřeby pleti. K  tomu využíváme rostlinné mízy 
pro hydrataci, prášek ze šišáku bajkalského pro čistění 
a zmatnění pleti a nebo mízu z jasanu pro potřeby suché 
pleti.

Yves Rocher nezapomíná na péči o tělo a vlasy. V příro-
dě najdeme vše, co naše tělo i mysl potřebují k dokonalé 
relaxaci a načerpání energie. V letošním roce byla na trh 
uvedena nová řada výrobků pro péči o tělo Plaisirs Nature. 

Přichází barevný a klidný podzim a my pro vás připra-
vujeme další novinky. Můžete se těšit na nové produkty 
z řad líčení a čeká nás také novinka z řady vůní Secret 
d´Essences.

Přejeme vám příjemné a poklidné dny a za nás všechny 
děkuji za zachování vaší přízně.

Markéta Francová, vedoucí obchodu

e-mail: info@yves-rocher.cz
www.yves-rocher.cz
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Pivovar Lužiny - jste tu správně … 
v obchodním centru OC Lužiny naleznete převážně vše. Od potravin, drogerie, fitness centra přes poštu 
až banku. Dá se říct, že soustřeďuje vše, co potřebujete k fungování běžného denního života. Ale málo-
kdo by v obchodním centru hledal i pivovar… Tady se jim chlubí již přes dva roky.

Lužinský pivovar je prakticky první a prozatím jediný mi-
nipivovar v republice, který je umístěný v čistokrevném 
nákupním centru. I  proto je jeho celkový image pojat 
moderně. Nevšední je i  slogan, který zní ,,Pivo s  pří-
chutí hardrocku“. Majitele pivovaru totiž pojí velice úzký 
a přátelský vztah s populární rockovou skupinou Doga, 
která drží patronaci nad všemi Lužinskými pivy a pro niž 
zde vzniklo i její vlastní pivo Beerstriker.

Pivovarská restaurace, pivní bar a  terasa nabízí přes 
400 míst. Restaurace je zaměřená především na čes-
kou kuchyni. Bohatá nabídka je pak zpestřená nejen 
lahůdkami z  domácí udírny, ale i  tematickými akcemi 
(zvěřinové a  vepřové hody, Martinské husy, chřestové 
dny, velikonoční a vánoční menu, týdny mexické kuchy-
ně či speciálních hovězích steaků, atd.) Jednotlivé pro-
vozy se rozprostírají ve všech třech podlažích OC. Re-
stauraci a bar propojuje vnitřní schodiště se zastřešenou 
venkovní terasou pro 200 míst, která díky zaplachtování 
a  zateplení působí i  přes zimní měsíce. Mnoho hostů 
jistě uvítá i kompletně nekuřácké prostory.

V  přízemí budovy je umístěn pivovar, který disponu-
je technologií pro předpokládaný roční výstav cca 
2500 hl piva, prostorová rezerva umožňuje jeho pří-
padné rozšíření na  roční výstav až cca 5000 hl piva. 
Instalovaná technologie umožňuje vaření piv všech 
stylů, která jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná, prosté 
všech konzervantů, stabilizátorů pěny, barviv i  jiných 
chemických přísad.

Nejen v  Lužinské pivovarské restauraci, ale již i  v  ně-
kolika dalších pražských podnicích si hosté mohou 
pochutnat na  stabilně vyráběných Lužinských pivech. 
Od spodně kvašeného Světlého ležáku 11 (Vítěz finále 
ležáků z pivovarů, v kterých se začalo vařit pivo v roce 
2014), Jantarového ležáku 12, Polotmavého speciálu 
13 až po svrchně kvašený LU-ALE 14 a světlý speciál 
Beerstriker. Pivovar doplňuje nabídku o sezónní speciály. 
V letních měsících pak o pivo pšeničné s názvem Živa, 
které si připsalo na  svůj účet i  ocenění za  třetí místo 
na tradičním pivním festivalu v Padochově 2015 v kate-
gorii pšeničných piv. 

O receptury a celkové pivní hospodářství se stará hlavní 
sládek Michal Novotný a  mládková Adéla Smetáková, 
která v  roce 2015 uvařila svoji prvotinu Adelle Ale, 
na který se hosté mohou těšit opět v říjnu.
V pivovaru je možné také uspořádat firemní večírek, na-
rozeninovou oslavu či rodinnou párty. Pivní catering Vám 
ale zajistí i mimo prostory pivovaru. Dárkové balení lahví 
je možné vytvořit na přání s vlastní firemní etiketou či 
fotografií klienta.

A jak praví celé vedení Pivovaru: „V životě je důležité dě-
lat to, co Vás baví! A tohle nás bavit bude ještě dlouho! 
Tohle jsme my!“ 

Těšíme se na Vaši návštěvu. Váš Pivovar Lužiny.
www.pivovar-luziny.cz

Pivovarský bar

Pivovarská restaurace

Mám nový indukční sporák. Jaké nádobí je na něj 
vhodné?
Nádobí vhodné k použití na  indukční desce je vyrobe-
no z materiálu obsahujícího železo jako je litina, smalt, 
nerez, hliník nebo měď. Kromě veškerého tohoto ná-
dobí naleznete v  prodejně ORION i  indukční podložky 
v různých velikostech v případě, že se Vaše staré nádobí 
na indukci nehodí.

Jaká pánev se nejvíce hodí pro přípravu steaků?
Pánev musí být odolná k  vysoké teplotě, na  kterou je 
nutné ji předehřát před samotnou úpravou masa. Další 
podmínkou je nepřilnavý povrch, který zamezuje přichytá-
vání masa a umožňuje přípravu masa bez přidaného tuku. 
Výhodou je, když je možné pánev po použití umýt v myčce 
nádobí. Z nabídky prodejny ORION všechny tyto vlastnosti 
splňují mimo jiné pánve STONER. 

Jsou vhodné silikonové formy na pečení při vyso-
kých teplotách?
Rozsah teplot vhodný pro pečení v  silikonové formě je 

KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 17 
orion.luziny@retailshops.cz
Mobil: +420 775 591 095
www.oriondomacipotreby.cz

Tři věci, které Vás trápí v kuchyni – známe řešení!

v  rozmezí od  -40°C do  +230°C. Dalšími výhodami je 
skladnost, nepřilnavost (těsto se nepřipéká), formy nepře-
jímají pachy (lze připravit sladký moučník nebo sekanou, 
aspik apod.), možnost mytí v myčce a to, že není nutné 
je před pečením vysypávat (pouze vymazat tukem při prv-
ním použití a  vždy po umytí v myčce). Prodejny ORION 
nabízejí široký sortiment výrobků ze silikonu.

Prodejna ORION Vám nabízí široký sortiment zboží ne-
jen z oblasti domácích potřeb, kuchyně a stolování, ale 
i zahradního zboží. Spolupracuje s řadou českých výrob-
ců jako je například PORKERT® výrobce mlýnků, KDS 
výrobce kvalitních nožů ze Sedlčan, SFIX smaltované 
nádobí a další. Veškeré Vaše další dotazy Vám zodpoví 
vyškolený personál prodejny.
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Prodejna svítidel ve druhém podlaží oslaví v lis-
topadu druhé výročí otevření v  OC Lužiny. Bě-
hem té doby se COMFORT LIGhT měnil takzvaně 
před očima. Nabídl zákazníkům dvojnásobnou 
prodejní plochu, stal se výdejním místem Zásil-
kovny, ale také partnerskou prodejnou náplní 
do tiskáren Tisknulevně.cz a poradenským cen-
trem Fotolab.cz. Požádali jsme proto jednatele 
společnosti Dalibora Prokopa v rozhovoru o ma-
lou rekapitulaci...

Blíží se Vaše druhé narozeniny v  OC Lužiny. Vy 
v oboru podnikáte déle, jak a kdy jste se k elektru 
zaměřenému na svítidla vlastně dostal?
Úplně náhodou. To jste ale asi slyšet nechtěli. Ještě 
při vysoké škole jsem díky svému IT zaměření ucházel 
o pracovní pozici v GE Lighting. Výsledkem byla spo-
lupráce s  dovozci uvedené značky, založení eshopu, 
rozšíření o  velkoobchodní prodej a  vznik kamenných 
prodejen. V oboru se prakticky pohybují více jak 10 let.
Jak jste se vlastně o OC Lužiny dozvěděl a proč 

jste otevřel obchod právě zde? Vždyť máte po-
měrně blízko konkurenci v podobě marketů.
Již delší dobu jsem hledal vhodný prodejní prostor 
v Praze. Jako jednu z eventualit mi přítelkyně ukázala 
toto centrum, které mě zaujalo svým řešením a spádo-
vou oblastí. Splňovalo můj požadavek nabídnout zákaz-
níkům produkty a služby denní spotřeby. Postupem času 
jsem si Lužiny jako lokalitu velmi oblíbil. Ohledně mar-
ketů, konkurence je zdravá, ale díky naší specializaci 
nabízíme nejen běžně prodávané zboží. Jsme speciálka, 
umíme i poradit, tím se lišíme od řetězců, na tom si za-
kládám. Soustředíme se i na méně obvyklé typy světel-
ných zdrojů a baterií. Díky přímému napojení na výrobce 
a dovozce umíme nabídnout nejmodernější LED svítidla 
čerstvě uvedená na trh. Snažíme se mít vše, co lidé běž-
ně potřebují. To, co u nás zákazníci nenajdou hned, jim 
rádi objednáváme.

Na samotném začátku jste otevřel poloviční pro-
dejnu, než máte nyní, proč a co se vlastně změnilo?
Když jsme otevírali poprvé obchod v OC, chtěli jsme nej-

dříve zkusit v menším prostoru, zda to bude tady pro lidi 
zajímavé. Zůstali jsme raději při zemi, i když jsme tušili, 
že vyplníme chybějící prostor. Rozšíření jsme plánovali 
již od začátku, v průběhu času přišla vstřícná nabídka 
od vedení centra a nyní naše služby nabízíme na dvoj-
násobné prodejní ploše. Museli jsme se samozřejmě 
přizpůsobit trhu a  tak jsme i  rozšířili postupně služby, 
o které tu byl zájem.

Jaké nové služby tedy nabízíte vedle prodeje svě-
telných zdrojů a svítidel?
První službou navíc byl tisk fotografií a  výdejní mís-
to Fotolab.cz, pak ihned po  přestěhování do  větších 
prostor došlo ke  zřízení výdejního místa Zásilkovny. 
V  průběhu posledního roku byla navázána spoluprá-
ce se společností TiskuLevně.cz, čímž jsme rozšířili 
sortiment o náplně do tiskáren. Službou navíc je tisk, 
kopírování a scan do formátu A3 barevně. Tato služba 
se již ale rozrostla a k dispozici je i kroužková vazba 
a laminování.

Proč zrovna fotoslužby a náplně do tiskáren není to 
od svítidel příliš daleko?
Docela je. Ale lidé se tu hodně ptali, navíc ta fotografie 
to je koníček mé přítelkyně. Když jsme se poznali, pra-
covala v médiích. Nyní podnikáme spolu a tak jsme si 
to taky trochu zpříjemnili. Myslím si, že jsou lidé rádi. 
Umíme už nejen tisk fotografií na počkání a průkazové 
fotografie ale i  fotodárky včetně oblíbených fotoknih, 
jež začínají plnohodnotně nahrazovat klasická fotoalba. 
K tisku a fotografii už pak ty náplně do tiskáren tak nějak 
patří. Našli jsme hlavně skvělé partnery. Fotolab.cz tedy 
firma CEWE a  Tisknulevně.cz jsou schopni našim zá-
kazníkům dodat kvalitní produkty za příznivé – vyloženě 
internetové ceny.

Jak byste zhodnotil dva roky na Lužinách?
Masakr na poušti. Bylo to náročné, ale jsem spoko-
jený. Na začátku to bylo hodně rozlítané nejen kvůli 
velkoobchodním zákazníkům na  Moravě ale i  kvůli 
první prodejně v Brně. Ono držet obchod na druhém 
konci republiky a budovat prodejnu, která nabídne to, 
co lidé chtějí, není úplně jednoduché. Druhou prodej-
nu jsem se ale už rozhodl z rodinných důvodů zavřít. 
Ukončili jsme to, ač neradi, na začátku roku, kdy jsme 
navíc rozšířili prodejnu tady na  Lužinách. Hlavním 
důvodem uzavření prodejny byla očekávaná, dnes již 
tříměsíční, dcera Barbora. Chtělo to trochu klidu, chci 
se více věnovat rodině. V  tomto oboru se nedá moc 
sedět na dvou židlích, rád dělám věci pořádně.

Nyní Vám začíná sezóna, co tzv. frčí nejvíce?
Máme světelnou sezonu, díky delší tmě je zde zvýšený 
zájem zákazníků o žárovky a zároveň hledají nové mo-
dernější a úspornější světelné zdroje. Za sebe mohu říci, 
že trendem jsou i  LED svítidla s  integrovaným světel-
ným zdrojem. Svítidla jsou prakticky bezúdržbová, spl-
ňují zvýšené požadavky zákazníků jako je odolnost vůči 
vodě, stmívání a  inteligentní ovládání. Vánoční období 
u nás není jen o výběru vhodného dárku pod stromeček, 
ale i o vánočních dekoracích a světelných LED řetězech. 
Mezi vánočními dárky můžeme mluvit nejčastěji o lam-
pičkách, dále foto dárcích. Hodně na Vánoce skládáme 
lidem fotoknihy plné střípků z dětství jejich ratolestí či 
zvířat nebo zážitků z dovolené. I mimo zimní sezonu ale 
umíme nabídnout sezonní zboží, jako jsou čelovky a sví-
tilny pro děti na  tábor, doplňky pro cyklisty, ventilátory 
v létě a na podzim reflexní prvky.

Dalibor Prokop: „Umíme i poradit, tím se lišíme od řetězců.“

OC Lužiny, 2. podlaží 
(napravo od eskalátorů
směrem nahoru)
praha@comfortlight.cz
tel.: 515 536 377
www.comfortlight.cz

Dalibor Prokop
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PAPÍROVÉ SKLÁDAČKY
Skvělý vánoční dárek! Pro šikovné ru-
čičky vám nabízíme z pevného karto-
nu předsekané modely aut či budov, 
které musíte nejdříve složit a poté 
dále dekorovat barvou či polepit růz-
nými materiály.... fantazii se meze 
nekladou a kdo si hraje... ten nezlobí 
DIÁŘE A KALENDÁŘE 2017
Nový rok se blíží, tak nezapomeňte 
obměnit své diáře a kalendáře. Bo-
hatý výběr diářů všech formátů, stol-
ních i závěsných kalendářů.

Kontakty:
OC Lužiny, 2. podlaží, jednotka 211
papirnictvicreative@outlook.com
Tel: +420 723 112 703

oc mag.indd   1 19.08.2016   19:37:41

Místo, kde potkáte českou historii i nejnovější deskovku 
Pobočka Lužiny Městské knihovny v Praze začala v prostorách OC Lužiny fungovat na podzim roku 
2014. A od té doby je oblíbeným místem, kam si chodí čtenáři pro něco hezkého ke čtení, maminky 
s dětmi na divadélko nebo školáci udělat si úkoly...

Proč knihovna?
Knihovna nabízí na  996 m2 plochy zhruba 30 tisíc 
svazků knížek, map, časopisů i denní tisk. Hodně oblí-
bené jsou mezi čtenáři tzv. audioknihy, tedy knihy, kte-
ré můžete poslouchat. Pohádky v tomto formátu ocení 
zejména předškoláci, dospělí sahají spíše po světových 
bestsellerech, jako jsou severské detektivky. A proč číst 
i ušima? Třeba proto, že oči už tak dobře neslouží. Mlu-
vené slovo oceňují i řidiči trávící mnoho času na českých 
rozkopaných silnicích...   

Celý prostor knihovny je pokrytý bezplatným wi-fi sig-
nálem a  k  dispozici jsou i  pevné internetové stanice. 
Nástěnku pro umisťování pozvánek a  plakátů mohou 
využít všichni, kdo organizují akci v  okolí. Nechybí ani 
pohodlné sezení s  kávou (tu vám buď uvaříme, nebo 
si ji můžete přinést v kelímku od oblíbeného prodejce) 
a specialitou je hra Scrabble v podlahové velikosti.

Do knihovny s dětmi
Programy pro školáky, hraní s  knížkou pro nejmenší 
a  jejich rodiče, povídání s autory a  ilustrátory knih pro 
děti, doučování. To je jen krátký výčet toho, co knihov-
na dětem a jejich dospělákům nabízí. Kromě toho je to 
i  bezpečné místo, kde se dá mezi kostkami příjemně 
strávit deštivé odpoledne…

Programy, které knihovna Lužiny připravuje pro školy, 
jsou zdarma a aktuální nabídku učitelé najdou na www.
mlp.cz/skoly.

A něco pro dospělé
Podzim přinese další pokračování oblíbených předná-
šek Jakuba Rychtara o zajímavých osobnostech české 
historie. Zájemci se tak budou moci seznámit s osudy 
Konráda Waldhausera, Anny České nebo Jana ze Stře-
dy. V přípravě jsou také kluby deskových her, kde bude 
možné se seznámit s  pravidly hraní deskovek, které 
byste jinak museli studovat několik týdnů. A v programu 
nebudou chybět ani autorská čtení nebo cestovatelské 
přednášky.

Těšíme se vás!

Foto: Tomáš Hořava 

Foto: Archiv MKP 

Městská knihovna
v Praze, pobočka Lužiny
OC Lužiny, 3. patro
knihovna@mlp.cz
235 301 477
www.mlp.cz/knihovny

NOVÁ SLUŽBA
„Potisk stuh k nejrůznějším příležitostem“

- šerpy pro oslavence či maturitní šerpy
- smuteční stuhy na věnce či kytice

* potisk na saténové stuhy šíře od 4cm do 10cm do druhého dne
* rozumné ceny, množstevní slevy

OC Lužiny, 1.podlaží, jednotka 106
kvetiny@centrum.cz
Tel: +420 731 250 309,
www.ukvetinarky.cz

BARVA VÁNOC 2016
Letošní barvy vánoc navazují na loňskou harmonickou náladu, ale 
posouvají se do neutrálních barev od světlých a tmavých odstínů 

šedi až po teplé tóny bílého smaltu, vanilky a medu.
Přijďte se k nám přesvědčit jak neutrální barvy mohou působit ele-

gantně a svátečně třeba na adventním věnci.

oc mag.indd   2 19.08.2016   19:37:43
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