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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 2256/1, 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
Léto již je za námi a my se přes podzim plný barev zanedlouho ocitneme
v období Vánoc. Bude nás všechny čekat předvánoční shon, ale my se Vám
budeme snažit zpříjemnit nákupy vánoční výzdobou, tradičním stromem
a klidnou hudbou.
Milí rodiče, nezapomeňte vzít v tomto období do obchodního centra i ty
nejmenší - tedy děti, protože jsme pro ně připravili Mikulášskou nadílku
a Vánoční akci plnou zábavy se Superhrdiny. Nezapomínáme ani na maminky, které mohou při každé akci využít líčení s Avonem, a ještě před
Vánocemi mohou navštívit náš zimní bazárek s dětským oblečením.
Podrobné informace o všech akcích najdete na našem webu nebo facebooku.

Barbora Guthová
marketing obchodního centra

Do následujícího období vám všem přeji jen to nejlepší a budu se těšit
na shledanou v dalším roce.

Parkování
Parkování 7 dní v týdnu:
7:00 – 20:00
2 hodiny ZDARMA
Každá další započatá hodina: 40,- Kč
20:00 – 7:00
20,- Kč na hodinu
Ztráta parkovacího lístku: 1.000,- Kč
Parkoviště, prosím, opusťte do 20 minut po zaplacení.

24.12.2017

9:00 – 12:00

25.12.2017

zavřeno

26.12.2017

zavřeno

31.12.2017

9:00 – 14:00

1.1.2018

zavřeno

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vánoční otevírací doba

*OC Lužiny si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu
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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
Z da
divadélko
pro děti

Každou nedě
3. patro li

11:00 hod.

1.10.2017

Malé divadélko Praha

O Sněhurce

8.10.2017

Divadlo Bořivoj

Bedřich a jeho tetička (klauniáda)

15.10.2017

Romaneto

Pohádka z Krkonoš

22.10.2017

Divadlo Martin Matějka

O Robinsonovi

29.10.2017

Divadýlko z pytlíčku

Hrátky s odpadky

5.11.2017

Divadlo Rolnička

Halloweenská pohádka

12.11.2017

Divadlo Zuzany Fricové

Kuba Kubikula

19.11.2017

Divadlo Matěje Kopeckého

Malostranská zimní pohádka

26.11.2017

Dřevěné divadlo

Vánoce aneb cesta do Betléma

3.12.2017

Eva a Jan

Princezna Zpěvanka

10.12.2017

Divadlo Rolnička

O tom, co se možná stalo

17.12.2017

Divadlo ŠUS

Betlém
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Děti, soutěžete s námi...
Najděte 10 rozdílů a jednu hrubou chybu!

Podzim je tu!

Potzim je tu!

Pomozte kamarádům najít cestu.
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Líčení s Avonem
1. nadzemní podlaží

10.10.2017
11:00 - 18:00
Dámy, přijďte se poradit
o aktuálních trendech.
Zdarma: katalogy,
poradenství, líčení
a vzorky
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PODZIMNÍ

Bazárek s dětskýM oblečením
0-10 let

21.9.2017

Milé maminky,
rostou vaše
děti také
jako z vody?

14:00-17:00

zimní

Bazárek s dětskýM oblečením
0-10 let

26.11.2017

Milé maminky,
rostou vaše
děti také
jako z vody?

14:00-17:00

Tak přijďte nakoupit od jiných maminek hezké oblečení za rozumné ceny!
Prodej oblečení na bazárku bez předchozí registrace a zaplacení registračního poplatku není povolen!
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MIkuláš V OC LUŽINY
5.12.2017 15:00 - 18:00
JAK MOC LETOS ZLOBILO VAŠE DÍTĚ?
Přijďte na Mikulášskou nadílku v obchodním centru Lužiny, kde bude
Mikuláš rozdávat sladkosti za básničku či písničku.
Doprovodný program: Líčení s Avonem 1.NP od 11:00 do 18:00
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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
o
11o

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
o
Stupňovitost:
13 12,76

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

Barva: 59,80 EBC

Rezervace: 607 192 055

10

Knihovna znovu otevřena!
V září pro vás znovu otevíráme pobočku Městské knihovny v Praze, která byla přes léto uzavřena z důvodu
opravy podlah. Knihovna je opět v plné síle a těšit se můžete nejen na regály plné knih, ale také na pestrý
program pro děti i dospělé.
škola v odpoledních hodinách pomáhat dětem se zvládáním školního učiva. Pro základní a střední školy i mateřské školy budou probíhat literární besedy a lekce
informační výchovy.

Bohatý výběr knih, kávovar i free Wi-Fi. Znovuotevřená
pobočka Městské knihovny v Praze je příjemné místo
k posezení uprostřed rušného nákupního centra. Krom
knih, audioknih a časopisů nabízí také různé programy
pro děti i dospělé.

Nejen za knihami budou moci přijít také dospělí čtenáři.
Během podzimu a zimy budeme pokračovat v pořádání
populárních cestopisných a historických přednášek.

Od září budou opět probíhat pravidelné páteční literární
hrátky. Tento interaktivní pořad pro děti a rodiče nabízí
hrané pohádky, kreativní aktivity, hravé cvičení a mnohé
další. Pořad je určen dětem ve věku od dvou do pěti let
v doprovodu dospělých. Pro malé děti chystáme také
divadelní představení Malá mořská víla.

Přesné termíny konání akcí se dozvíte přímo v knihovně
nebo na webu Městské knihovny v Praze www.mlp.cz/
akce.
Těšíme se na vás.

Knihovna myslí i na starší děti, které se po prázdninách
vracejí do škol. V jejích prostorách bude již známá Nová

Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny
Archeologická 2256/1, Praha 13
Tel. +420 235 301 477, Mail: knihovna@mlp.cz
www.mlp.cz
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Naplníme každou tiskárnu…
Již více než rok Vám v prvním patře OC Lužiny prodejna
svítidel COMFORT LIGHT nabízí náplně do tiskáren. V sortimentu mají originální náplně i kompatibilní. Stačí se zastavit s typem tiskárny či náplně přímo na prodejně nebo
objednat na www.Tisknulevne.cz. Náplně nabízí za internetové ceny s dvouletou zárukou a garancí vrácení peněz.
Nejběžnější náplně mají skladem, tedy ihned k odběru, ty
méně obvyklé jsou do druhého pracovního dne. Vyzvednutí
internetové objednávky je bez poplatků.
Ochotně poradíme na infolince 800
www.tisknulevne.cz

KONTAKTY
Partnerská prodejna
TisknuLevně.cz COMFORT LIGHT,
OC Lužiny 2. Podlaží (naproti Fortuně)
luziny@tisknulevne.cz

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 dámská a pánská vůně My Everything.
Nová duální omlazující péče o pleť, která nepřestane
fungovat - Anew Reversalist. Nová džínová trendy kolekce! Nový účinný šampon AT proti vypadávání vlasů až
o 95% méně vypadaných vlasů!.

Slevy až 65%. Platí od září!
Zveme Vás 10. 10., 5. a 12. 12. na akci LÍČENÍ ZDARMA
v přízemí od 10 do 18 hodin! Zdarma také katalogy, vzorky
a poradenství.
KONTAKTY
OC Lužiny, stánek v přízemí
Lenka Hyrmanová
lenka@hyrman.cz
tel.: +420 603 804 746
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800 480

Kolekce Magic Glamour
Podprsenka 041748 střihu DreamBra v okouzlující
smetanové barvě v kombinaci se sytě tyrkysovou krajkou bude vaším oblíbeným kouskem. Komfortní měkčená ramínka zaručí pohodlí při nošení po celý den.
Díky vyššímu středu podprsenky je vhodná i pro starší
dámy. Podprsenku seženete od listopadu na naší prodejně v přízemí OC Lužiny. Cena: 1.099,Kalhotky 110748 jsou ušity ve velmi oblíbeném klasickém
střihu. Jsou středně vysoké, tudíž zakryjí i drobné nedostatky dole na bříšku. Zezadu je skrytý celý zadeček. Po obvodu
kalhotek vede z obou stran krajka. Cena: 499,-

KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 7
pr.luziny@timo.cz
Tel.: +420 251 510 305
www.timo.cz

Větší kousek přírody v dm
dm nabízí ještě pestřejší škálu čistě přírodních produktů. Ať už zákaznice hledají řasenku, která bude šetrná
k jejich očím, nebo tělové mléko, které nezatíží pokožku, v dm si z více než 560 produktů přírodní kosmetiky
vybere každý. Zákazníci mohou vybírat přírodní kosmetiku dodavatelských značek Weleda, lavera, Havlíkova
přírodní apoteka, Saloos, Purity Vision či vlastní značky
alverde.
Od června postupně dochází ve všech prodejnách k rozšíření portfolia těchto dodavatelských produktů, a to
především v segmentu pleťové kosmetiky. Zákaznice se
zároveň mohou těšit na větší výběr dekorativní kosmetiky alverde.
KONTAKTY
OC Lužiny, 1.podlaží, jednotka 23
800 100 808
facebook.com/dm.cesko
www.dm.cz
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TIP na zdravou svačinku
Ve škole, na cestách, v posilovně nebo v práci… Dobít
baterky potřebuje občas každý! Bohatým zdrojem bílkovin, zdravých tuků a hlavně energie jsou oříšky a semínka.
S lisem na zdravé tyčinky DELLA CASA je stačí „slepit“
dohromady oblíbeným sušeným ovocem nebo medem
a zdravá tyčinka je na světě! Recept přikládáme.
Ořechová tyčinka s datlemi a medem
Suroviny: 120 g loupaných mandlí, 120 g vlašských
ořechů, 120 g sušených datlí, lžíce medu, lžička mleté
skořice. Postup: Ingredience rozmixujte a směs rozdělte na 6 stejných částí. Silikonové formičky naplňte až
po okraj, vložte do lisu na zdravé tyčinky DELLA CASA
a dejte na nejméně hodinu ztuhnout do ledničky.
KONTAKTY
Tescoma
2. podlaží, jednotka 54
www.tescoma-praha.cz

Praktičtí pomocníci
Moderní vysavače od Ety se stanou nepostradatelnými
pomocníky především pro alergiky, domácnosti s dětmi
nebo domácnosti se zvířecími mazlíčky. Vaše domácnost bude perfektně čistá, a to jak z důvodu vysoce
účinné filtrace, tak i z důvodu perfektně čistého vysavače po každém jeho použití!
NABÍDKA:
Tyčový a ruční vysavač Eta Aqualio 2v1 s 5 stupňovou
filtrací pentALLERGIC a patentovaným systémem vodní
filtrace pro dokonale čistý domov. Cena: 6 999 Kč
Vysavač Eta Manoa Animal – nejlepší přítel psa. Skvěle
se hodí do domácnosti se zvířaty díky speciálnímu příslušenství a účinné filtraci. Cena: 3 999 Kč
KONTAKTY
OC Lužiny, přízemí
prahaluziny@euronics.cz
tel:(+420) 577 055 797
www.euronics.cz
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Fitness Lužiny
Rádi bychom Vás pozvali do našeho fitness, které sídlí
ve 2. podlaží OC přímo nad Billou. V našem fitness
centru najdete klasickou posilovnu, cardio a crossfit
zónu. Zda li se necítíte, na to cvičit samy, můžete využít služeb profesionálně vyškolených osobních trenérů
s různými specializacemi a zaměřením. A pokud se
Vám cvičit vůbec nechce, tak se můžete přijít opálit
do solária, nebo jen tak posedět na bar.
Každým rokem se snažíme posilovnu vybavit novými stroji. Pro tento rok to jsou běžecké pásy a Leg Press na posílení nohou. Jsme tu pro Vás již druhým rokem. Děkujeme
a věříme že budete spokojení, Vaše Fitness Lužiny
KONTAKTY
OC Lužiny – 2.podlaží
info@fitnessluziny.cz
Tel: 731 540 307
www.facebook.com/Fitnessluziny
www.fitnessluziny.cz
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Linie DELLA CASA: Příprava domácích potravin bez chemie
Pryč je doba hlavně „rychle, levně, bez ohledu na složení“. V TESCOMĚ to dobře víme! S výrobky nové
„zdravé“ linie DELLA CASA si připravíte skvělý domácí sýr, máslo, pečivo nebo třeba křehké dětské piškoty.
A co je důležité: vždycky budete vědět, co vy a vaše rodina jíte.
Podojit stračenu, nechat mléko odstát, sebrat smetanu...
Kdepak! Výroba sýra přece nemusí být žádná věda! Se
soupravou pro přípravu krémového sýru DELLA CASA je
to snadnější, než si myslíte. „Vyrobit si domácí sýr či dezert
je se soupravou Della Casa opravdu hračka. Snažil jsem se

vytvořit takový produkt, který si díky své jednoduché obsluze zákazníci zamilují. Myslím, že se to povedlo,“ říká její
tvůrce, designér TESCOMY Martin Koval. Jak se domácí sýr
vyrábí? Miska, síto, plátno, smetana či jogurt, víko, uzavřít
a čekat 24 hodin, až tekutina odteče. Hotovo. Sýr můžete
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osvěžit bylinkami, u dezertu zase vmíchejte ovoce, kakao
nebo nastrouhejte čokoládu. Uvidíte, že nadýchaný dezert
bez éček a zahušťovadel zachutná vám i vašim dětem!
Náš stroj, máslostroj! říkal Jan Werich alias továrník Simonides v komedii Hej rup. Hrkající náklaďák, to byl pro něj
nejlepší pomocník při stloukání másla. V TESCOMĚ máme
jinou radu: sáhněte po nádobě pro přípravu másla DELLA
CASA. A opět jako v případě soupravy na sýr a dezert platí
- zvládne to každý! Nádobu naplníte smetanou na šlehání,
přidáte lžíci zakysané smetany, bylinky, špetku soli a šleháte zhruba dvě minuty. Až začne klást šlehací disk odpor,
máte máslo! Cedicím otvorem slijete podmáslí, které můžete použít třeba na ovocný koláč, lívance nebo výrobu těs-

Na co si domácí sýr nebo máslo namazat? Přece na kousek křupavého domácího pečiva! Bojíte se, že sami chleba
ani bagety upéct nezvládnete? S žáruvzdornými silikonovými formami DELLA CASA upečete jak slané bagety, housky
i chléb, tak sladké piškoty, laskonky, dukátové buchtičky
nebo vafle jako profesionál! Pečivo bude mít dokonalý tvar

tíčka. Z jednoho kelímku smetany na šlehání získáte až 100
gramů domácího másla. Ale kam s ním? Na nerudovskou
otázku je prostá odpověď – no přece do máslenky DELLA
CASA! „Máslo v ní perfektně vytvarujete. A díky silikonovému víčku ho bez potíží vyndáte. Malé hroty na dně máslenky zase slouží k tomu, aby máslo neklouzalo,“ upozorňuje
na výhody máslenky její autor, designér František Fiala.

a bude obsahovat jen ty ingredience, které si sami vyberete. Pouze na vás bude, zda vyměníte cukr za med, bílou
mouku za bezlepkovou nebo přidáte kousek pravé vanilky.
Formy jsou nepřilnavé, těsto se na nich nepřipaluje a jsou
skladné, lehce je složíte nebo srolujete. Součástí všech forem jsou tradiční recepty i jejich netradiční varianty. S výběrem vám v naší prodejně pomůžeme.

KONTAKTY
Tescoma
2. podlaží, jednotka 54
www.tescoma-praha.cz
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Fruitisimo, to je nejovocnější bar ve vašem okolí!
Fruitisimo najdete již na 60 místech v České republice,
na Slovensku, v Maďarsku, a jeho síť se každým dnem
rozrůstá. Přes svůj italsky znějící název, kterým značka
demonstruje svou vášeň pro ovoce, je Fruitisimo česká
firma, která letos oslavila 14. narozeniny.

a nadšením připraví vše, co vám na očích uvidí. A drinky z čerstvého ovoce a zeleniny, to je jejich specialita.
Můžete si vždy vybrat ze standardní nabídky 15 drinků,
speciální edice drinků Fresh & Fit, co dva měsíce se
měnící nabídky sezónních drinků nebo si nechat namíchat, cokoliv se vám zlíbí. Fruitisimo barmani vám rádi
poradí. A nelekněte se, když od nich neuslyšíte klasické
rozloučení: Na shledanou. Správný „Fruitisimák“ se totiž
loučí pozdravem: Na zdraví!

Pochutnáte si zde na čerstvých šťávách a ovocných
koktejlech, ručně vyráběné kopečkové zmrzlině, vždy
čerstvě umleté kávě a zdravých kelímcích plných ovocných či zeleninových dobrot.

Pokud se chcete přidat k této partě, zařaďte se k nim
do klubu. Jednak tak budete využívat atraktivní klubové
akce, navíc ale můžete kartu přednabít a získat tak extra bonus v podobě extra Fruitikorun. Přednabitá karta
je navíc originální tip na „zdravý dárek“ pro vaše
blízké.

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“.

KONTAKTY
OC Lužiny, 1.NP – pasáž
fruitisimo.luziny@czechretailgroup.cz
www.fruitisimo.cz

Fruitisimo barmani a barmanky nosí ovocné brýle, díky
kterým vidí svět ovocně a s úsměvem, s nímž s láskou
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Jen krása nestačí…

Při všem, co děláme, myslíme v Yves Rocher na respekt k přírodě.

Od prvního výtažku…
…k vaší hebké pokožce, jemné
pleti i vůni vašich vlasů.
CHRÁNÍME rostliny, ohrožené druhy a jejich
přirozené prostředí. Aktivní výtažky získáváme
z rostlin pěstovaných po celém světě
ekologickým způsobem. Nepoužíváme geneticky
modiﬁkované rostlinné složky. Arnika, aloe vera,
heřmánek, arganový olej. To vše je u nás BIO.

UPŘEDNOSTŇUJEME

malé lokální pěstitele.
Po celém světě
tak podporujeme
dovednosti místních
lidí a dbáme na to,
aby jim byly zajištěny
odpovídající životní
podmínky.

ZELENÁ je i naše výroba. Bdíme nad celým
životním cyklem našich produktů: výzkumem,
pěstováním, vývojem produktů a distribucí. Jen tak
můžeme maximálně snižovat dopad všech aktivit na
životní prostředí.
Od roku 2010 jsme snížili produkci CO2 o 25 %
a spotřebu vody o 21 % na jeden produkt.
EKO jsou i naše obaly. Lehčí,

recyklované a recyklovatelné.
Odlehčená eko-tuba obsahuje
o 25 % méně plastů. Pro výrobu
ﬂakonů používáme recyklovaný
plast. A to znamená nejen o 97 tun
čistého plastu méně každý rok, ale
také dlouhodobé snižování spotřeby
neobnovitelných zdrojů.

POUŽÍVÁME recyklovatelné
skleněné obaly pro všechny
naše produkty péče o pleť.

Pokud máte opravdu rádi
naši planetu, měli byste vědět,
že za každý zakoupený produkt
s tímto logem bude vysazen
jeden strom.

Naše MÝDLA I ŠAMPONY nejen úžasně voní.
Mají snadno biologicky odbouratelné složení, což
snižuje znečišťování vodních zdrojů.

Více o rostlinné kosmetice na www.yves-rocher.cz
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CrossCafe slaví 10. narozeniny a stále roste
Letos slaví největší česká kavárenská síť 10. narozeniny. Značka, která byla založená v Plzni v roce 2007, nyní
čítá více než 20 kaváren ve většině krajských měst. V Praze otevřeli již 7. kavárnu v OD Luka a velmi frekventovanou kavárnu CrossCafe Anděl rozšířili o celé patro.
Česká kavárenská síť, která dnes směle konkuruje zahraničním řetězcům, pokračuje ve své expanzi. Od roku 2007
se rozrostla z rodné Plzně do Prahy, Hradce Králové, Olomouce, Havířova, Liberce a Pardubic.

Obchodního domu Luka a nachází se v těsné blízkosti stávající kavárny CrossCafe Lužiny.
Čím se CrossCafe odlišuje od konkurence? „Máme vlastní
výrobnu dezertů a polévek v Plzni, odkud se zásobují všechny kavárny CrossCafe. Díky tomu máme dokonalý přehled
o používaných surovinách i výsledné kvalitě produktů. Celý
tým franchisora sedí rovněž v Plzni, takže dokážeme rychle
reagovat na dotazy i měnící se poptávku hostů. Originální
je i náš věrnostní program CrossCard, který zejména pravidelným hostům zlevňuje každý nákup. Od vzniku CrossCafe máme stále stejné hodnoty, na kterých značka stojí. Ty
prezentujeme i v aktuální kampani k 10. narozeninám,“
shrnuje Alexander.

V letošním roce, kdy slaví 10. narozeniny, si kromě nových
kaváren naděluje také rekonstrukce těch stávajících. Zájem
hostů o perfektně připravenou kávu a domácí dezerty totiž
stále roste, a tak jsou inovace pro dodržení příslibu „Pro
lepší den…“ nutností. Po loňské investici do pákových
kávovarů tradiční italské značky Faema přichází na řadu
rekonstrukce a rozšíření interiéru jedné z nejfrekventovanějších pražských kaváren – CrossCafe Anděl. „Věříme, že
stávající hosté rozšíření prostoru kavárny na Andělu ocení.
Máme spoustu stálých hostů z okolních kanceláří a často
jsme řešili nedostatek míst k sezení.

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

Rozšíření o celé jedno patro tento nedostatek, doufáme,
vyřeší a nový design i rychlejší systém obsluhy přiláká
také nové hosty,“ říká Jan Alexander, regionální manažer
CrossCafe Praha. Zcela nová kavárna je od 30.8. v přízemí
20
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Blíží se nám zima a s ním spojená sezóna chřipky
Chřipka je infekční onemocnění šířící se kapénkově
a každoročně způsobuje epidemie, které vrcholí v době
zimy od ledna do března. Většina lidí bere toto onemocnění za banální, ale opak je pravdou. V ČR si chřipka
každoročně vyžádá stovky obětí na životech, celosvětově
je to až půl milionu.

Proočkovanost v ČR je oproti západním zemím velmi
nízká - okolo 5 %. Např. v USA je proočkováno každoročně mezi 40 – 50 % populace, v Kanadě kolem 30 %.
V Evropě vedou Velká Británie, Finsko, Irsko a země Beneluxu s proočkovaností okolo 25 %.
Očkovací látka proti chřipce je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění osobám nad 65 let věku a dále
chronicky nemocným pacientům. Ostatní skupiny populace mohou na očkování proti chřipce využít příspěvek
z preventivního balíčku své zdravotní pojišťovny.

Zdrojem nákazy je výhradně člověk infikovaný virem
chřipky. Onemocnění začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, bolestí kloubů a svalů, malátností, dráždivým kašlem, celkovou slabostí. Chřipka vedle
přímého negativního efektu na lidské zdraví zhoršuje
velmi často průběh základních chronických onemocnění
jako je astma, vysoký krevní tlak, cukrovka apod.
U starších nebo chronicky nemocných osob může být
příčinou zápalu plic, postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně.
Očkovat nebo neočkovat?
Nejúčinnější prevencí chřipky je očkování, které se
provádí každoročně od začátku podzimu. Účinnost vakcíny je okolo 70 – 80 %. U starších očkovaných osob
v případě onemocnění chřipkou zabrání očkování těžkým průběhům onemocnění, komplikacím a fatálním
následkům. Očkování sníží u těchto osob až o 70 % počty hospitalizací pro zápal plic a až o 80 % riziko úmrtí.
Rizikovou skupinou jsou i kuřáci a obézní lidé.

KONTAKTY
MOJE AMBULANCE
3. podlaží, jednotka 77
www.mojeambulance.cz
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České spodní prádlo a plavky nově v OC Lužiny
Představujeme vám TIMO, českého výrobce spodního prádla, plavek a nočního prádla s 25 letou tradicí nově
i v OC Lužiny.
Na této zbrusu nové prodejně naleznete kvalitní spodní
prádlo, které šijeme z materiálů od prestižních evropských dodavatelů. Zboží je výjimečné jak svými nápaditými materiály a propracovanými střihy, tak i kvalitou
šití. Každý rok pro zákazníky připravujeme tři kolekce
spodního prádla, z nichž každá obsahuje kolem čtyř řad,
a jednu plavkovou kolekci. Na podzim vám každý rok
nabízíme řadu nočního prádla.

ku. Tento model má košíčky vykrojené a nízký střed, vytvoří tedy nádherný dekolt do košilí i halenek.
Střih Lady M je naší novinkou, kterou jsme po několika
letech práce vytvarovali k dokonalosti. Tato podprsenka
je v nabídce až do velikosti košíčků M a i v této velikosti
dokáže prsa dobře podržet.
Samozřejmě nezapomínáme ani na ženy s menšími
prsy. Pro ty vyrábíme střih LovelyBra, který má taktéž
tence vyztužený košíček a nízký střed, navíc lichotí malému poprsí.
Tak už jste si vybraly svůj střih? Navštivte naši prodejnu
a vyzkoušejte kvalitu na vlastní kůži.

Specializujeme se na velké velikosti podprsenek i plavek, protože všechny ženy nejsou stejné a ne každá
na sebe sežene padnoucí podprsenku v obchodech
s konfekcí. Nabízíme několik propracovaných střihů,
které udrží i velké poprsí.
Střih DreamBra je zákaznicemi nejoblíbenější model. Má
bezešvé tence vyztužené košíčky, které vytvarují poprsí
a opticky jej zmenší. Střed podprsenky je vyšší. Tudíž vše
drží perfektně na svém místě při jakémkoliv pohybu.

KONTAKTY
OC Lužiny, 1. podlaží, jednotka 7
pr.luziny@timo.cz
Tel.: +420 251 510 305
www.timo.cz

Střih BeautyBra doporučujeme mladším ženám, které
mají větší poprsí a přitom nechtějí uzavřenou podprsen24

Čisté, luxusní a provoněné! To jsou rovozovny v OC Lužiny.
Přemýšleli jste někdy nad tím, co vás nejvíce láká do obchodů? Jsou to bonusové akce, příjemné ceny a hlavně prostředí, ve kterém nakupujete. Protože stejně jako jídlo si vychutnáváte očima, používáte ty samé smysly
i při nákupech nebo v centrech zábavy. Jednu takovou čistou a navoňenou provozovnu mají i v Rebuy Stars.
Denně na nás crhlí média negativní zprávy a důsledky
hazardu, alkoholu a kouření. Přesto se nezavírají likérky,
nezakazují palírny slivovice, nekončí továrny na cigarety
a doutníky a neruší velká casina. Je to totiž o každém
z nás, je to o hlavě. My sami musíme vědět, kolik sneseme alkoholu, cigaret nebo kolik investujeme do případné výhry. Skupina Rebuy Stars dlouhodobě bojuje proti
patologickému hráčství sociálně slabých, a to povinnými
registracemi a evidencí. “Chceme dělat zábavní průmysl

jako v Las Vegas, s americkým feelingem. Tím myslím
prestižní provozy, kam přijde parta přátel na drink s předem daným rozpočtem, který buď utratí nebo rozmnoží. Tak by to mělo fungovat, tak by měl nad hazardem
český národ přemýšlet. Odmítáme provozovat zaplivané
a zakouřené herny s pochybnými návštěvníky.” říká šéf
marketingu skupiny Rebuy Stars Mgr. Michal Krčmář.
O americkém stylu zábavy se můžete přesvědčit
na vlastní oči ve třetím patře OC Lužiny. Vyvoňené a luxusní prostředí, nejnovější trendy z USA i večerní živá
hra v podobě rulety nebo black jacku. Místní Rebuy
Stars Casino je pro vás otevřeno nonstop.

KONTAKTY
Rebuy Stars, 3. podlaží
marketing@rebuystars.com
Tel.: +420 605 220 196
www.rebuystars.com
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SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony

Sleva 40%

na 1 kosmetický výrobek
mimo výrobky označené
zeleným bodem,
slevy se nekumulují.
Platnost
do 28.2.2018

#

OC Lužiny, 1. podlaží,
www.yves-rocher.cz

Sleva 10%

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. 10. 2017

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

SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony % SLEVOVé kupony

Sleva 20%

Sleva 20%

OC Lužiny, 2. podlaží,
www.poradce-cp.cz/zlebrova

OC Lužiny, 2. podlaží,
www.poradce-cp.cz/zlebrova

Sleva na pojištění majetku a odpovědnosti 20%.
Platné pouze v OC Lužiny.

#

Sleva na pojištění vozidla 20%.
Platné pouze v OC Lužiny.
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