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Magazín ke stažení na www.ocluziny.cz

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

Kudy k nám
AUTEM směr od Zličína: Po ulici NA RADOSTI severovýchodně, poté pokračovat po PLZEŇSKÉ. Z PLZEŇSKÉ odbočit
do ulice JEREMIÁŠOVA. Po zhruba 4 km odbočit do ulice
MUKAŘOVSKÉHO a po cca 500 m do ulice ARCHEOLOGICKÁ.

Lužiny

AUTEM směr od Kladna (2 varianty):
varinata 1. Po D7 a výjezd na sjezdu č. 21 směr Praha – Stodůlky. Pokračovat po ulici PONCAROVA a po cca 2,5 km odbočit
do ulice JEREMIÁŠOVA, poté stejně jako u cesty od Zličína
Varianta 2. silnice č. 61 a poté nájezd na D6/E48. Po cca
11 km nájezd na Pražský okruh (D0) a výjezd na sjezdu č. 21,
poté stejně jako u předchozí variany

Píškova

AUTOBUSEM: Linkou 142 a 184
METREM: Metro B, stanice Lužiny

Otevírací doba

Kontaktní údaje
OC LUŽINY s.r.o.,
Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
251 556 580, info@ocluziny.cz

Obchody PO - NE 9:00 - 20:00
Billa

PO - SO 7:00 - 22:00

Pasáž

PO-NE Nonstop

NE 8:00 - 22:00

www.ocluziny.cz
www.facebook.com/ocluziny.cz
www.instagram.com/obchodnicentrumluziny

Otevírací doba se může u některých nájemců lišit. Přesnou
provozní dobu jednotlivých obchodů na detailu jednotky.
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Vážení zákazníci obchodního centra

Barbora Guthová
marketing obchodního centra

dostává se vám do rukou již 2. číslo Magazínu obchodního centra Lužiny.
Protože jste pro nás důležití, vyslyšeli jsme několik vašich podnětů. Jsem
velice ráda, že kromě jara můžeme přivítat i několik novinek.
V první řadě bych vám ráda představila novou Relax zónu, kterou najdete
ve 2. NP. Druhou novinkou je bezplatné připojení na wifi síť obchodního centra Lužiny. Díky ní tak můžete v Relax zóně pracovat, surfovat po internetu
nebo jen odpočívat. Poslední novinkou jsou pravidelné bazárky s dětským
oblečením, které budeme pořádat každé čtvrtletí.
V závěru bych vás ráda pozvala na dětské akce, které jsou plné her a zábavy. Nejbližší akce jsou Veselé Velikonoce a Vesmírná oslava, kde společně
oslavíme již 3. narozeniny obchodního centra Lužiny.
Více informací o všech novinkách najdete na následujících stranách tohoto
Magazínu.
Užívejte přicházejícího jara a těším se nashledanou...

Novinky
dobíjecí stanice
Také naše obchodní centrum se
zapojilo do sítě dobíjecích stanic
společnosti PRE. Dobíjecí stanici
naleznete na našem parkovišti.

Relax zóny
Pro zákazníky OC Lužiny jsme
připravili relax zóny pro příjemné
okamžiky odpočinku. Více informací
naleznete na straně 11.

14.4.2017 pátek – svátek

9:00 – 19:00

15.4.2017 sobota

9:00 – 20:00

16.4.2017 neděle

9:00 – 20:00

NEPŘEHLÉDNĚTE

Velikonoční otevírací doba

17.4.2017 pondělí – svátek
9:00 – 19:00
dle zákona č. 223/2016 Sb.
*OC Lužiny si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu
3
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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.

a
m
r
a
d
Z

divadélko
pro děti
Každou
neděli 3. patr
o

11:00 hod.
2.4.2017
9.4.2017
16.4.2017
23.4.2017
30.4.2017
7.5.2017
14.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
4.6.2017
11.6.2017
18.6.2017
25.6.2017
2.7.2017
9.7.2017
16.7.2017
23.7.2017
30.7.2017
6.8.2017
13.8.2017
20.8.2017
27.8.2017

Divadlo Rolnička
Romaneto
Divadlo Dokola
Dřevěné divadlo
Malé divadélko Praha
Divadlo Bořivoj
Divadýlko z pytlíčku
Divadlo Prima den
Divadlo Matěje Kopeckého
Divadlo Bořivoj
Eva a Jan
Divadlo ŠUS
Myška Eliška
Divadlo Zuzany Fricové
Dřevěné divadlo
Bářino toulavé divadlo
Divadýlko z pytlíčku
Divadlo Dokola
Divadlo matky Vackové
Divadelní společnost Kejklíř
Divadlo Matěje Kopeckého
Romaneto

Jak se malému medvídkovi splnil velký sen
Jak pan Slepička a paní Kohoutová malovali vajíčka
Dobrodružství lesního skřítka Kuka
Zvířátka a loupežníci
O Palečkovi
Jak se hledají princezny
Prasečí slečinky
Doktorská pohádka
Medvídek Ťupínek
Dva kašpaři
Čert a Káča
Skřítek Skříňáček
Jak se Martínek a Anežka učí správnému chování
Perníková chaloupka
O zlaté rybce
Strašidýlko Bačkůrka
Ham ham aneb hlad mám
O kouzelné vodě
Pohádka pejsko-kočičková
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Nápad myšky Terezky aneb o zlé koze
Námořnická pohádka z Kampy
4

17-02-20-MagazinOCLuzinyJaro-002.indd 4

3/29/2017 9:09:48 AM

Děti, soutěžete s námi...
Najděte 10 rozdílů na obrázku se zvířátky!

Doveďte zajíčka k velikonočním vajíčkům.

5
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Odpoledne plné pohody a her
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutěže na pódiu
Tance
Vesmíné dilničky
Soutěžní stanoviště
Sladké překvapení
Tetování Airbrusch
Skákací hrady
Modelování balónků

Doprovodný program:
Líčení s Avonem

Vesmírná oslava
1.6.2017 14:00 – 18:00

Den dětí a Vesmírné narozeniny obchodního centra

6
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11.4.2017

13:00 – 18:00

VELIKONOCE
aneb plné ruce práce

Dílničky: malování vajíček • výroba velikonočního obrázku • vařečkový zajda • pletení pomlázek • vyrábění beránka
Tetování airbrush • velikonoční popcorn • modelování balónků • malování na obličej
Doprovodný program: Líčení s Avonem • Sladké pečení 14:00 - 19:00

7
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ESCAPE ROOM
modErní uniková hra - 45 minut aktivní zábavy

ú

p
zarezervujte si svůj čas na
SO, NE – 10:00 -20:00, PO – PÁ: 12:00 – 20:00
Děj se odehrává v New Yorku v roce 1937
v kanceláři polského detektiva Lojzuse Melnika,
který byl před několika dny zastřelen. jelikož byl
zřejmě velmi blízko rozluštění zapeklitého případu.
Cílem hry je nalézt potřebný důkaz, který pomůže
objasnit, co se té osudné noci stalo.

www.ocluziny.cz
Čas - limit: 45 min.
Počet osob: 1-5
Cena: 500 Kč

8
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únor

duben

OLIVER
Lužinský únorový Ale

Brown Ale
svrchně kvašený
tmavý speciál
16o

červen - září

velikonoční

květen

ní

Jar

Světlý Ale
svrchně kvašený
světlý speciál
13o

září

Polotmavý Ale
svrchně kvašený
polotmavý speciál
13o

listopad

Lužinské letní pšeničné pivo

German Hefeweizen
svrchně kvašený
světlý pšeničný ležák
11oo

Single Ale
svrchně kvašený
speciál
ze zeleného chmele
14o

Polotmavý Ale
svrchně kvašený
polotmavý ležák
12o

prosinec
Dovolujeme si vyhradit právo
provádět změny.
Adventní speciál
Polotmavý Ale - svrchně kvašený
polotmavý
speciál
Tmavý
spodně

kvašený
speciál
Alkohol: 4,54% obj.
českého
typu
Hořkost: 40,40
EBU
Stupňovitost:
13o 12,76

Uvedené parametry jsou
pouze orientační. Skutečné
parametry, laboratorně
ověřené,
budou uvedené na etiketách.

Barva: 59,80 EBC

Rezervace: 607 192 055

9
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Bazárek s dětskýM oblečením
Milé maminky, přijďte vyměnit či prodat dětské
oblečení, které vám doma leží ve skříni.
Chystáme pro Vás další oblíbené bazárky tentokráte
v červnu a v září. Sledujte webové stránky centra.

10
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Vážení návštěvníci OC Lužiny a uživatelé RELAX zóny!
Zde se můžete zdarma připojit na internet přes Wi-Fi síť obchodního centra Lužiny. V klidu si tak můžete
vyřídit vše, co potřebujete nebo prostě jen surfovat po internetu a odpočívat.
Wi-Fi síť s názvem OC_LUZINY je volně přístupná a není
zapotřebí zadávat žádné heslo.
Konzumace jídel je v této RELAX zóně s ohledem na komfort ostatních návštěvníků zakázána. Ke stravování jsou určeny jídelní prostory ve 3. patře OCL, které jsou speciálně
určeny a připraveny pro Vaše pohodlí během stravování.
Maminky, prosíme, aby k nakojení a přebalení využily
vhodnějších prostor. Přebalovací místnost je k dispozici vedle toalet ve 3. patře OCL, kde naleznete veškeré zázemí
a pohodlí.
Děkujeme
Vaše OC Lužiny.

11
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Školní aktovky a batohy
Aktuálně rozšiřujeme nabídku školních batohů a aktovek velmi kvalitní značky HAMA, jejíž produkty se pravidelně umisťují na prvních pozicích v dTestech.
Vzhledem k omezené prodejní ploše vyprodáváme
všechny ostatní značky jako například TOPGAL, KARTON P+P, HERLITZ, STIL atd za snížené ceny.
Tato akce je platná do 30.6.2017. Těšíme se na vaší
návštěvu.

KONTAKTY
OC Lužiny, 2. podlaží
papirnictvicreative@outlok.com
tel.: +420 723 112 703

Výrobník sody AquaDream
Výrobník sody AquaDream Vám poskytne možnost domácí výroby perlivé vody, a to velmi snadno a levně.
Intenzitu sycení nápoje si regulujete sami. Z jedné bombičky lze vyrobit až 80 l nápoje. Již nebudete nosit těžká
balení perlivých vod a v neposlední řadě je výrobník ekologický, vzhledem k řadě ušetřených PET obalů.
NABÍDKA:
Výrobník sody AquaDream je k dostání ve 3 barevných
variantách. V prodejně Orion lze rovněž vyměnit běžně
prodávané bombičky pouze za cenu plynové náplně
(149,- Kč).

Výrobník AquaDream od 999 Kč
KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 17
orion.luziny@retailshops.cz
Mobil: +420 775 591 095
www.oriondomacipotreby.cz
12
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Solné přírodní produkty
V solné jeskyni Sůl nad zlato nabízíme mimo jiné i solné
přírodní produkty a svíčky. Můžeme Vám nabídnout jak
koupelovou sůl z Mrtvého moře a z Himalájí, tak přírodní
krystalickou jídelní sůl z Himalájí, která má oproti běžné
jídelní soli mnoho výhod.
Déle nabízíme Bio koření, přírodní kosmetiku, čakrové
svíce, klasické svíčky různých barev, tvarů a velikostí.
Mezi nejžádanější pak patří solné lampy nebo svícny,
od malých až po velké, které jsou doporučovány příznivci a odborníky zdravého životního stylu. Mají velmi
příznivé účinky na lidský organismus. Tyto lampy jsou
unikátní, ručně opracované.

KONTAKTY
OC Lužiny
Solná jeskyně
3. podlaží jednotka 74
tel.: 732 494 349

solná
jeskyne

Zdravý životní styl!
Dopřejte si nový příliv životní energie přípravou zdravých
pokrmů a nápojů. Praktičtí pomocníci pro všechny, kteří žijí aktivním životem a chtějí si k němu dopřát něco
dobrého. Ať jako užitečný doplněk vaší kuchyně či malý
pomocník na cesty.
Multifunkční mixér ETA Vital Blend 1011 90000 s maximálním výkonem 1600 W hravě zvládne vyrobit domácí
smoothie či RAW stravu.

Cena: 5 999 Kč
Sportovní smoothie mixér ETA Activmix se 2 lahvemi
a neoprenem jako skvělý partner pro aktivní životní styl.

Cena: 999 Kč
KONTAKTY
OC Lužiny, přízemí
prahaluziny@euronics.cz
tel:(+420) 577 055 797
www.euronics.cz
13
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Můj život - moje volba
Dlouhou dobu AVON inspiroval ženy. Teď ženy inspirují AVON. Chceme, aby se všechny ženy cítily sebejisté
a krásné. AVON bojuje nejen proti vráskám, ale také
proti rakovině prsu.
NABÍDKA:
Nová vůně Viva La Vita. Liftingové sérum Anew Platinum s okamžitým účinkem. Nová dekorativní kosmetika
MARK-nové trendy pro odvážné a TRUE-opravdu plní
své sliby! (Platnost 2.3. - 12.4.2017).

Slevy až 45%!
Zveme Vás na MDŽ 8. 3. a DEN DĚTÍ 1. 6. na akci LÍČENÍ
ZDARMA. Budeme zde pro Vás v 1. patře od 10 do 19 hod.
KONTAKTY
OC Lužiny, stánek v přízemí
Lenka Hyrmanová
lenka@hyrman.cz
tel.: +420 603 804 746

Nejspolehlivější internetový obchod ...
Proč byste k nám měli přijít?
Třeba proto, že zboží objednané na Alza.cz si u nás často můžete vyzvednout ještě ten samý den. Kromě toho
si můžete na místě vybrat ze stovek produktů jako jsou
mobilní telefony, mixéry, žehličky, toustovače, parfémy…no prostě vše na co si jen vzpomenete. K tomu si
zde snadno zařídíte nákup na splátky nebo třeba vyřídíte
svou reklamaci.
A hlavně vás na naší prodejně přivítají naši vždy usměvaví specialisté, kteří vám ochotně pomohou a poradí 7
dní v týdnu po celý den. Z Alza.cz zkrátka nikdy neodejdete s nepořízenou.
KONTAKTY
Prodejna Alza - OC Lužiny
2. podlaží, jednotka 55
tel.: 225 340 111
www.alza.cz
14
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Knižní tip u Kanzelsbergera
Marcella Marboe: Zrzoun, hrdina dvou světů
Trochu pohádkové a trochu opravdové vyprávění kocoura Zrzouna o tom, jak se narodil, jak chodil do školy
k panu učiteli Číčákovi, jak se zlobil se ségrami, jak
dostal brášku a jak našel kamarády ve světě zvířátek
i ve světe lidí. Bohatě ilustrováno Helgou Hrabincovou.
.

Akční cena: 59,-

(původní cena 199,-)
Platnost akce: do 30. 6. nebo do vyprodání.

KONTAKTY
Kanzelsberger - OC Lužiny,
1. podlaží, jednotka 20
tel.: 603 100 372
www.dumknihy.cz

Live What You Love
Ve Fruitisimu si pochutnáte na čerstvých šťávách z ovoce
a zeleniny, ručně vyráběné kopečkové zmrzlině, s láskou
upečených dortech, vždy čerstvě umleté kávě a zdravých
kelímcích plných ovocných či zeleninových dobrot.
Značku Fruitisimo nejlépe vystihuje její slogan LIVE WHAT
YOU LOVE, tedy zdravý aktivní životní styl, zábava, úsměv
a vášeň pro to, co Fruitisimo dělá. I v tom vidí Fruitisimo
svou přednost: „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“.
AKCE:
Pro členy klubu je od 15. 4. do 15. 5. 2017 připravena

20% SLEVA na Re-Barborku
KONTAKTY
OC Lužiny, 1.NP – pasáž
fruitisimo.luziny@czechretailgroup.cz
www.fruitisimo.cz
15
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Chraňte se očkováním proti klíšťové encefalitidě!
V roce 2016 byl oproti předchozím letům zaznamenán nárůst klíšťové encefalitidy v ČR. Na prevenci tohoto
onemocnění očkováním je teď nevhodnější čas.
Česká republika hlásí dlouhodobě nejvyšší výskyt klíšťové
encefalitidy v celé Evropské unii. „Nespecifická preventivní
opatření v ochraně před nemocemi přenášenými klíšťaty
jako např. repelent či prohlídka těla jsou sice důležitá, sama
osobě však neposkytují úplnou jistotu. V ohnisku nákazy
jsou mnohem častější než dospělé samičky menší nymfy,
které na těle lehce přehlédneme, zejména ve vlasech, v intimní oblasti, podpaží nebo v jiných místech, kde je horší
vizuální kontrola. Starší lidé bez brýlí si je lehce spletou se
znamínkem. Tato chyba však může mít fatální následky.
Navíc v sousedním Slovensku, ale i v některých částech
ČR, minulý rok přibyly i alimentární formy nákazy nepasterizovaným mlékem,“ uvádí Doc. MUDr. Rastislav Maďar,
PhD., MBA, FRCPS.

obrna svalů v obličeji, obrna končetin apod. Největší dopad
má samozřejmě onemocnění na samotnou psychiku člověka. Možné jsou i smrtelné případy.
Účinnou prevencí je očkování proti klíšťové encefalitidě.
Vakcína se aplikuje ve třech základních dávkách a ochrana
nastupuje již za 14 dní po druhé z nich. Očkované osoby by
samozřejmě neměly zapomínat na pravidelná přeočkování.
Prevenci formou očkování proti klíšťové encefalitidě podporuje i většina zdravotních pojišťoven formou finančního
příspěvku na vakcinaci.
Neváhejte a obraťte se na svého praktického lékaře!

Očkování proti klíšťové encefalitidě
840 Kč (vakcína + aplikace)

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající nervový systém. Vzhledem k tomu, že na nemoc
neexistuje konkrétní lék, ani při včasném záchytu nezbývá než potlačovat vznikající příznaky a čekat, jak se bude
onemocnění dál vyvíjet. Nepříjemným dopadem mohou být
trvalé následky např. chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy soustředění, deprese, třes, poruchy rovnováhy,

KONTAKTY
MOJE AMBULANCE
3. podlaží, jednotka 77
www.mojeambulance.cz
16
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Co byste měli vědět před jarním čištěním oděvů.
Zvláště pak na jarní období je vhodné ošetřit vaše oděvy speciálními ošetřujícími prostředky. Jedná se o IMPREGNACI a APRETACI. Momentálně máme akční ceny pro tyto služby. Jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu jsou vhodné.
IMPREGNACE: Impregnaci oděvů využíváme hodně na lyžařské a outdoorové oblečení. Jedná se o prostředek který
odpuzuje vodu a zajistí, že voda zůstane ve stavu volně tekoucí kapičky a po materiálu steče.

APRETACE: Apretace je konečná úprava tkanin pro dosažení lepšího vzhledu a odolnosti v zamezení pomačkání
a zašpinění oděvu. Oděv se stává více odolný proti vlivům,
jako jsou prach a smog.

Impregnace aplikovaná speciálními impregnačními prostředky během pracího cyklu zaručuje aktivaci i stabilizaci
prostředku. Ten následně vytvoří nebo obnoví vodoodpudivost povrchové vrstvy tkaniny. Tato úprava se dále používá
i na funkční prádlo, kombinézy, rukavice, lehké sportovní
oděvy, spacáky, pracovní oděvy apod.

Apretace prodlužuje svěžest při nošení oděvu, oživuje barvy, vyhlazuje, zlepšuje pružnost, jakož navlhčuje vlákno.
Nezpůsobuje zažloutnutí bílého prádla a má protielektrostatický účinek.
Přijďte se k nám poradit.

KONTAKTY
OC Lužiny, 1.patro vedle Alzy, Fortuny a Směnárny
Provozní doba Po-Ne 9:00-19:00. Tel: 776 556 790
www.cistirna.info
17
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Ovocné tyčinky s kešu oříšky
Uchování tyčinek
Tyčinku vložte do sáčku, z přesahujícího okraje sáčku
sejměte ochrannou fólii a sáček uzavřete. Tyčinky skladujte v lednici nebo na chladném suchém místě.

120 g kešu oříšků bez soli, 120 g sušených lesních plodů
(brusinky, borůvky apod.), 120 g sušených datlí, strouhaná
kůra z 1 citronu
Příprava směsi
Všechny suroviny uvedené v receptu rozmixujte nahrubo
a připravte hrubší lepivou směs.

Čištění
Lis čistěte rozložený pod tekoucí vodou, je vhodný
do myčky, víčko v myčce nemyjte.

Lisování tyčinek
Směs rozdělte na 6 stejných částí. Silikonové formičky
vložte do vaniček a naplňte je těsně pod okraj připravenou
směsí . Formičky ve vaničkách položte na sebe a uzavřete
víčkem . Oba pružné uzávěry nasaďte do zářezů ve víčku
a dejte na nejméně hodinu ztuhnout do ledničky.

Dobrý tip: Náhradní Sáčky na zdravé tyčinky DELLA
CASA, 25 ks (art. 643190) žádejte v prodejních centrech
TESCOMA nebo na www.tescoma.com.

Dobrý tip: Čím déle bude lis s tyčinkami v lednici, tím lépe
bude tyčinka držet tvar.
KONTAKTY
Tescoma
2. podlaží, jednotka 54
www.tescoma-praha.cz

Lis rozložte, silikonové formičky vyjměte z plastových vaniček a lehkým zatlačením na pružné dno tyčinky z formiček
opatrně vyklopte .
18
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Kadeřnictví 100 CZK
Kadeřnictví 100 CZK je kadeřnickým salonem, který přichází za svými klienty co nejblíže. I proto nás najdete v OC
Lužiny, místě, které je Vám známé, milé a kam rádi zavítáte.
Naši kadeřníci jsou profesionálové svého oboru a poskytnou Vám kompletní servis. Dámy, pány i děti s radostí obsloužíme od pondělí do neděle 12 hodin denně.
Můžete si tak vybrat čas, který Vám vyhovuje nejlépe.
Nechcete odcházet z práce, chcete si ráno přispat, anebo byste rádi šli na sobotní večeři upraveni? Jsme tu.

Blíží se Velikonoce, čas nadílky. A tak bude Kadeřnictví
100 CZK losovat výhry v celkové hodnotě 50 000 Kč!

Vyznáváme zásadu, že za kvalitu není třeba utrácet velké peníze. Svých klientů si vážíme, a proto jsme naši
cenovou politiku stanovili tak, aby byla srozumitelná
a dovolila Vám poskládat si službu tak, abyste odcházeli
od nás s úsměvem.

Připravili jsme pro své klienty Velikonoční losování.
Do soutěže se může přihlásit každý klient, který využil služeb salonu Kadeřnictví 100 CZK, a to v období
15.1. – 17.4.2017. Každá účtenka, kterou klient obdrží,
může vstoupit do losování. Účtenku stačí zaregistrovat
na www.100czk.cz/losovani v období do 17.4.2017.
Losovat výherce budeme 18.4.2017 v 15 hodin.
A pozor! Výherce nebude jen jeden, ale hned 3. O co se
hraje a za jakých podmínek lze vyhrát?
Stačí mít účtenku splňující níže uvedené podmínky.
A výherci získají dárkové poukazy Koncernu v neuvěřitelných hodnotách!

V Kadeřnictví 100 CZK je každý úkon za 100 Kč. Chcete
příklad? Mytí Vašich vlasů Vás vyjde na 100 Kč, stříhání
krátkých vlasů na 100 Kč, vysušení vlasů fénem také
100 Kč. Z našeho salonu odejdete krásní a spokojení,
a to za pouhých 300 Kč. Dokážeme Vám, že se za krásu
nemusí platit astronomické částky.

• Účtenka v hodnotě 300 Kč a více = dárkový poukaz
v hodnotě 20 000,• Účtenka obsahující službu „Mytí vlasů“ = dárkový
poukaz v hodnotě 20 000,• Účtenka za využití jakékoliv služby (bez ohledu na výši
útraty) = dárkový poukaz v hodnotě 10 000,Více na www.100czk.cz/losovani.

Dárek, který udělá radost každému!
Kromě běžných služeb nabízíme svým klientům možnost
udělat svým blízkým radost. K narozeninám, svátku, výročím, nebo zkrátka jen proto, že máte někoho rádi, můžete zakoupit naše dárkové poukazy, které lze uplatnit
v jakémkoliv salonu sítě Kadeřnictví 100 CZK na území
České republiky.

Říkáte si, že v takové firmě, jakou je Kadeřnictví
100 CZK by chtěl pracovat snad každý kadeřník?
Pokud nějakého znáte, řekněte nám o něm. A my Vám
na oplátku uděláme také radost.
Těšíme se na Vás!
Tým Kadeřnictví 100 CZK

Kadeřnictví 100 CZK
Pobočka OC Lužiny, 1. patro
Tel.: 727 935 056
www.100czk.cz
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Půjčte si je všechny!
Knihovna Lužiny bude od 29. 5. 2017 až do září 2017 uzavřena z důvodu rekonstrukce podlah. Celý
prostor knihovny bude nutné vystěhovat, včetně regálů a knih. Pomozte nám se stěhováním a půjčte si
co nejvíce knih! Nejlépe tolik, kolik umožňuje limit čtenářského konta – tedy 60 titulů.
Nejbližší knihovna na Praze 13 je pobočka Stodůlky,
která bude mít od 29. 5. 2017 prodlouženou otevírací
dobu.

Abyste měli dost času na čtení, tak od 2. 5. 2017 knihovna Lužiny půjčuje na prodlouženou dobu do 16. 9. 2017
(bez možnosti prodloužení). Že ještě nemáte čtenářský
průkaz? Přijďte si ho v květnu zařídit a budete mít zápis
zdarma na 2 měsíce.

Stodůlky
Kovářova 4/1615 (KD Mlejn)
Po 13:00 - 19:00, Út 09:00 - 16:00, St 12:00 - 19:00,
Čt 12:00 - 19:00, Pá 09:00 - 16:00, So 09:00 - 13:00

Poslední provozní den knihovny Lužiny před rekonstrukcí je sobota 27. 5. 2017!

Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny
OC Lužiny, 3. patro
knihovna@mlp.cz, 235 301 477
www.mlp.cz
20
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YVES ROCHER: Síla rostlin ve službách ženské krásy
Historie značky je neodmyslitelně spjata s příběhem svého zakladatele, jehož jméno nese dodnes.
Yves Rocher otevírá v roce 1959 první laboratoř ve svém rodném domě v La Gacilly, dnes již známé
bretaňské vesničce. Právě tady vyrábí první přípravky péče o pleť, které prodává prostřednictvím
zásilkového obchodu.
Již o deset let později stojí v Paříži na jednom z proslulých bulvárů jeho první kamenný obchod a ve stejném
roce zahajuje průmyslovou výrobu.
Dnes je značka číslem jedna na francouzském kosmetickém trhu, najdeme ji ve více než 90 zemích světa
ve více než 6000 kamenných obchodech.

EKOLOGICKY A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
Na polích v „eko vesničce“ La Gacilly jsou rostliny pro
kosmetickou produkci pěstovány podle zásad ekologického zemědělství. Dvacet druhů rostlin je pěstováno, sbíráno a zpracováváno přímo na místě. Pěstování
rostlin na těchto bretaňských polích pokrývá dvě třetiny
potřeb pro výrobu kosmetických produktů.
Činnosti související s ochranou životního prostředí byly
v roce 1991 korunovány založením Nadace Yves Rocher. V současné době se tato nadace podílí na zachování a ochraně biodiverzity čtyřmi stěžejními aktivitami.
Věnuje se podpoře žen, které se významně podílejí
na ekologicky prospěšných aktivitách, finančně a odborně podporuje vědce, výzkumné pracovníky a botaniky v aktivitách souvisejících s ochranou ohrožených
druhů. Nadace se také zabývá podporou fotografů a aktivit, jejichž cílem je zachytit současný stav naší planety.

Eko vesnička La Gacilly ve Francii, rodiště pana Yves Rocher.

KLÍČEM K ÚČINNOSTI JE VĚDA
Klíčovým konceptem vědeckého výzkumu v oblasti
rostlinného světa je zajištění tzv. souznění rostlin s pletí. Tento vědecký koncept byl poprvé využit při vývoji
klíčové řady péče proti vráskám Sérum Végétal, jehož
základní rostlinnou složkou je kosmatec krystalový zvaný také rostlina života. Koncept souznění rostlin s pletí
a metoda přírodní extrakce patentovaná laboratořemi
Yves Rocher se tak staly klíčem k účinnosti jejích kosmetických produktů.

SÁZÍME PRO PLANETU
Česká republika se v roce 2014 připojila ke čtvrté ze
stěžejních aktivit nadace, kterou je projekt Sázejme pro
planetu. V rámci této iniciativy bylo doposud zasazeno
50 milionů stromů ve 27 zemích světa. Sto tisíc z nich
bylo vysázeno v českých lesích a najdete je v Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko.

S RESPEKTEM K ČLOVĚKU I K PŘÍRODĚ
Úcta k přírodě a rostlinnému světu určovala směřování
a vývoj značky Yves Rocher od jejích počátků. Přesvědčení zakladatele značky, že „je třeba přírodě vrátit, co
nám každým dnem dává,“ přetrvává dodnes.

Více o značce Yves Rocher na www.yves-rocher.cz

Zakladateli se podařilo vytvořit na kosmetickém trhu jedinečný model, který zahrnuje veškeré fáze životního cyklu produktu od pěstování a sběru rostlin, přes výrobu až
po distribuci. Tento model úspěšně funguje dodnes a kontrola nad celým tímto cyklem umožňuje značce Yves Rocher
snižovat ve všech fázích dopad na životní prostředí.

Yves Rocher
1. patro jednotka 4
Tel.: 724 210 061
www.yves-rocher.cz
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Při nákupech si odpočiňte u lahodné kávy
Jste už z nakupování unavení, potřebujete si dát pauzu
a máte na něco chuť? Právě proto je tu CrossCafe, kde
si odpočinete a potěšíte své chuťové pohárky jak kávou,
tak nabídkou sladkých a slaných zákusků. Každá pobočka
má svůj osobitý styl. Místní stěny zdobí komiksové příběhy
a fotografie od zákazníků. Můžete zde relaxovat, randit ale
i pracovat. Pokud s sebou navíc máte svého čtyřnohého
miláčka, bez obav ho do kavárny můžete vzít - stejně jako
ostatní provozovny, i ta zde patří mezi pet-friendly podniky.

CrossCafe se v roce 2015 rozhodlo bořit hranice a do své
nabídky zařadilo Pikolo (espresso). Nemusíte si ale lámat
hlavu nad tím, jaký výraz je správný. Baristi CrossCafe vás
neopravují a připraví váš oblíbený nápoj, ať ho chcete pojmenovat Pikolo či espresso.
Český řetězec kaváren CrossCafe oslaví letos své 10. narozeniny. V současnosti svou lahodnou kávu nabízí ve více
než dvaceti provozovnách, které můžete navštívit v šesti
městech České republiky. Každá pobočka je jedinečná, ale
všechny svým zákazníkům nabízí přátelskou atmosféru,
klid, pohodlí a wifi zdarma.

Širokou nabídku teplých i studených nápojů denně připravuje tým zkušených baristů. Vyberete si však i z rozmanité
škály sladkého a slaného pečiva, dortů s domácí recepturou, salátů a vydatných polévek. Vše ručně připravují naši
cukráři, pekaři a kuchaři z čerstvých a kvalitních surovin.
Díky inovativní technologii italských pákových kávovarů si
pochutnáte na kvalitní kávě. Ta je připravována z pečlivě
vybrané směsi, která obsahuje 70 % arabiky s tou nejlepší indickou robustou. Sto lidí, sto chutí - také v CrossCafe
Lužiny si můžete své nápoje dle libosti dochutit bílým či
třtinovým cukrem, skořicí a extra mlékem.

KONTAKTY
OC Lužiny, 2. polaží, jednotka 42
ccluz@crosscafe.cz
tel.: +420 775 416 058
www.crosscafe.cz
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Solná jeskyně Sůl nad zlato v OC Lužiny
Trápí Vás často nemoci, alergie, astma, ekzém, aj.? Jste často unavení? Máme pro Vás jednoduché
řešení - solnou jeskyni! Pod pojmem „solná jeskyně“ si stále mnoho lidí nedokáže představit co to
vlastně je, jak to vypadá, komu pomáhá a k čemu slouží.
Naše solná jeskyně v Praze je originální, žádnou podobnou solnou jeskyni nenajdete.

Léčivé účinky - Solná jeskyně je vybudována ze soli
z Mrtvého moře, z mineralizované jodové soli z Klodawy a z Himalájských solných krystalů. Celkové množství
soli v naší jeskyni je cca 12tun. Obrovská léčivá síla soli
solné jeskyně při 45 min. pobytu vdechování mikroelementů, obsahujících minerály a stopové prvky, které
jsou nezbytné pro správnou činnost lidského organismu,
vydá dle odborníků jako za 2 -3 dny strávené u moře.
Solno-jodová jeskyně díky svému mikroklimatu příznivě
působí na řadu onemocnění a plnohodnotně nahrazuje
rekreaci u moře, kterou si né všichni mohou dovolit.

V solné jeskyni je unikátní mikroklima, které je charakteristické vyjímečnou bakteriologickou čistotou vzduchu.
Vzduch je nasycen částicemi minerálů a stopových prvků. Kromě záporné ionizace, která má blahodárné účinky
na člověka, je vzduch solné jeskyně nasycen celou řadou prospěšných částic jódu, draslíku, sodíku, vápníku,
selenu, brómu a dalších. Pomocí vzduchotechniky a klimatizace se zabezpečuje výměna a cirkulace vzduchu.
Po každém pobytu je v solné jeskyni pouštěna germicidní
lampa, která zajistí naprosté vyhubení případných baterií.

Prokázané léčivé účinky na:
• chronické záněty nosu, krku, záněty průdušek (rýma, kašel,
chřipka, nachlazení)
• astma, bronchitida, zápal plic, alergie
• srdečně-cévní problémy a onemocnění, vysoký krevní tlak,
arytmie
• kožní onemocnění - lupénky, ekzémy, alergie, akné, spáleniny, vředy
• urychluje metabolismus buněk
• sníženou funkci štítné žlázy
• nemoci a poruchy zažívacího traktu (gastritida, záněty střev)
• revmatologické onemocnění
• poruchy imunity organismu
• neurózy, přepracovanost, stavy vyčerpání, stres, nespavost

Součástí solné jeskyně je i zařízení na zvlhčování vzduchusilná, solná mlha ze soli z Mrtvého moře. Zvyšujeme tak podíl soli ve vzduchu. Toto zařízení, které Vám umožní denně
si u nás vychutnávat pravé mořské klima. Jedinečné jsou
přínosy pro lidské zdraví (vylepšení zdravotního stavu, k posílení imunitního systému, k prevenci nemocí a zmírnění jejich průběhu u lidí každého věku). Spojuje všechny pozitivní
vlastnosti ionizovaného kyslíku a soli, pro zvýšení kvality
vzduchu, který dýcháte. Ionizovaný kyslík chrání Vaše tělo
zcela přirozenou cestou. Onen vysoký podíl záporných iontů
činí mořský vzduch tolik blahodárným.

Většina zdravotních pojišťoven přispívají na pobyty v solných
jeskyních. Informujte se u té své pojišťovny.

Pobytem v naší solné jeskyni necháváte působit léčivé
síly ionizovaného kyslíku a soli. Solná jeskyně věrně napodobuje právě tolik léčivé mořské klima. Čistí dýchací
cesty, osvěžuje pokožku, napomáhá látkové výměně,
stará se o dobrý zdravotní stav, zvyšuje duševní výkonnost a odbourává stres.

KONTAKTY
Solná jeskyně
3. podlaží jednotka 74
tel.: 732 494 349

solná
jeskyne
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VF MODA - Butik s dámskou a pánskou módou
Nové kolekce pro sezónu jaro-léto 2017
Pánské kolekce
Letní nabídka se ponese v duchu ležérních modelů. Tato
casual móda je u mužů čím dál častěji vyhledávána.
Barevností pro tuto sezónu je zastřená modrá, písková
a světlý antracit, který se kombinuje s korálovou barvou,
bílou a zelenou. Díky nim dosáhneme kontrastních variant
v celkovém vzhledu. Pánové se mohou těšit na letní bundy,
pleteninová saka, měkké pulovry a mikiny, póla, ale také
na pohodlné strečové kalhoty z odlehčených letních materiálů.
Pánské košile budou výhradně z bavlněných nebo lněných
látek. Trendem se stávají jemné geometrické vzory, tečky,
ale i malé květinové motivy. Košile jsou sřihově v provedení
slim nebo regular. V nabídce jsou také kravaty, spony, pánské motýlky, kapesníčky, letní šály a čepice.

24
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Dámská kolekce
Bude především o barvách! Červená, korálová, žlutá, oranžová zastřená růžová a modrá. Kolekce budou velmi pestré
nejenom barevně, ale i střihově. Trochu rustikálního a country stylu. Úpletové cardigany, vyštíhlená sáčka a bundičky,
strečové kalhoty několika délek, šaty a tuniky. Také džínsy
a sportovní trička. Jemné halenky, elegantní šaty a kostýmky. Modely doladíme bižuterií, která je velice lehká a hravá.
Trendy jsou barevné střapce na náhrdelnících, naušnicích,
ale i jako přívěšek na kabelku.

Kabelky kožené, nebo syntetické, malé nebo velké, do ruky
nebo přes rameno, psaníčka. Ty všechny může VF MODA
nabídnout. Kabelky jsou výhradně z Itálie, značek Via Roma,
Gianni Serena, Matras.
S výběrem poradí proškolený personál, který se těší na Vaši
návštěvu.

KONTAKTY
VF MODA s.r.o
e-mail: luziny@vfmoda.cz
www.vfmoda.cz
25
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#

SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10 % na kompletní sortiment pánví značky Tefal.
Sleva neplatí na akční a letákové zboží.
Slevy nelze sčítat.

Sleva 10% na malé domácí
spotřebiče a výrobky péče o tělo.
Sleva neplatí na akční
a letákové zboží.
Slevy nelze sčítat.
Platnost slevy do 15. 4. 2017.

Platnost slevy
do 15.4.2017.

#

1. podlaží, jednotka 17
www.oriondomacipotreby.cz

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.euronics.cz

SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony
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