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Pokud jste si stejně jako já lámali hlavu nad 
tím, co tento nápis v naší rotundě znamená - 
a nevyužili nápovědu na zdi - s radostí vám to 
prozradím. Znamená to: „Všechno má určenou 
chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas,“ a já si 
skutečně nedovedu představit, že by budoucnost 
Olympie něco vystihovalo lépe.

Rekonstrukce nás v loňském roce sice stála mno-
ho úsilí, ale i přesto dále pracujeme na tom, aby-
chom vám, našim zákazníkům, nabídli něco, co 
nikde jinde nenajdete. Přestože je konkurence 
veliká, věříme, že naše odhodlání se již brzy vy-
platí. Přesouváme vaše oblíbené prodejny do 
větších a modernějších prostor, plánujeme zají-
mavé a originální akce, ale hlavně - nasloucháme 
vám. Na základě vašich podnětů chystáme pro-
story pro nové nájemce a spoustu času věnuje-
me i připravovanému multikinu. Každá vaše po-
chvala nebo stížnost je pro nás zkrátka důležitá. 

Tak co, potkali jsme se? V novém roce jsme 
se rozhodli navázat na úspěšnou Letní šifru 
a i přes občasné mrazy jsme opět vyrazili do 
ulic. Od ledna do března jsme tak navštívi-
li celkem 16 plesů a bálů v regionu, kde jsme 
odměnili více jak 800 z vás. Tam jsme ale s 
rozdáváním dárkových poukazů neskončili.

Jaro plné pozitivní energie vám s celým týmem Centra Olympia Olomouc

přeje Lucie Benická

Outfit z titulní strany Escandelle šaty 4 490 Kč, přehoz 1 890 Kč, náušnice 1 490 Kč, Zvěrokruh obojek 199 Kč

„Omnia tempus habent et suis spatiis 
transeunt universa sub caelo.“ 

Češi jsou hravý národ. O tom nebylo pochyb 
ani v únoru, kdy jsme si zopakovali náš malý 
předvánoční hon, tentokrát ale ve valentýn-
ské verzi. V Olympii jsme během prodlouže-
ného víkendu ukryli 200 obálek a ať už jste si 
ulovili poukaz nebo slevu do některé z našich 
prodejen, věříme, že to vašim drahým polo-
vičkám udělalo radost.

Móda v kombinaci s talentem a špetkou 
soutěživosti? Ano, prosím. Casting na Miss 
Teen jste u nás mohli sledovat 10. března a 
pro vaše favoritky nyní můžete hlasovat na 
našich facebookových stránkách. Dětský 
casting na módní přehlídku se bude konat 
již tento pátek 15. března a samotné finále 
soutěže Miss Teen proběhne den poté, v so-
botu 16. března. Čeká nás odpoledne plné 
módních tipů, přehlídka nejnovějších jarních 
kolekcí a náš fotograf vám udělá profesionál-
ní fotky zdarma!

My gurmáni si také přijdeme na své, a to už o 
víkendu 23. - 24. března. Těšit se můžeme na 
skvělou kuchařskou show, během které vy-
zkoušíme všemožné kombinace chutí. Celý 
program navíc doplní i barmanská show a 
abychom se, dámy, při pití koktejlů cítily ještě 
lépe, v salónu Escandelle Hair & Beauty nás 
i zdarma nalíčí! V tomto roce nás skutečně 
čekají velké věci a budeme moc rádi, když u 
toho budete s námi.

I mezi obchodními centry máme každý svého 
mazlíčka. Proto bychom na závěr chtěli vám, 
našim věrným zákazníkům, poděkovat za 
vaši přízeň a podporu a slibujeme, že i nadá-
le budeme pracovat na tom, aby váš počet v 
budoucnu jen rostl. Koneckonců, stejně jako 
domácí mazlíčci, i my tu pro vás vždy bude-
me.

Přijďte fandit našim finalistkám Miss Teen Olympia
a zároveň se podívat na představení nových jarních 
kolekcí módních značek, které naleznete v našem 
obchodním centru.

MISS TEEN + MÓDNÍ PŘEHLÍDKY 
s Lenkou Vacvalovou

Akce proběhne v sobotu 

16. 3. 2019 od 14:00, 
15:00, 16:00 a 17:00 hodin.

Máte děti od 3 do 10 let? 
Chcete, aby se zúčastnily našich 
módních přehlídek? 
Přijďte s nimi na casting v pátek 

15. 3. 2019 
v 16.30 hodin.

DĚTSKÝ CASTING

H&M
šaty 499 Kč
čelenka 129 Kč
obuv 349 Kč

H&M
set vesta, košile a 
kravata 799 Kč
jeans 599 Kč
Deichmann
obuv 999 Kč
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H&M
kabelka 899 Kč

www.in nite-in nite.com

Tereza Kostková
tváří kolekce jaro – léto 2019

Inzerce 13x21cm.indd   1 23.01.19   13:09
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Mad Max Fashion
kabátek 1 199 Kč
halenka 274 Kč
kalhoty 1 047 Kč
Escandelle
šperk 1 490 Kč

H&M
šaty 899 Kč

Escandelle
kabát 4 990 Kč

C&A
kabelka 298 Kč

H&M
body 249 Kč
kalhoty 849 Kč

MEDDLE
obuv 1 499 Kč

Escandelle
kabelka 1 590 Kč

Escandelle
náhrdelník 1 490 Kč

Escandelle
kabelka 3 290 Kč

Deichmann
kabelka 399 Kč

Escandelle
brýle 1 490 Kč

New Yorker
náušnice 109 Kč

Leopard, tygr, had a zebra kralují současné módě. 
Už jste je pustila do svého šatníku?
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Nenechte se zkrotit! Dejte najevo, jaký je váš postoj a 
ukažte drápky. Zvířecí potisky ve vás probudí šelmu. 
Tento trend se stal stálicí ve světě módy. Naučte se ho 
nosit!

Připravte se tedy v obchodech na velkou leopardí a 
hadí vlnu, které možná nakonec ráda podlehnete. 
Ale pozor, buďte při nákupech obzvlášť vybíravá. Ke 
zvířecím potiskům musíte přistupovat stejně opatrně 
jako k šelmám samotným. Abyste si je perfektně 
ochočila, měla byste  se řídit určitými pravidly. Měla 
byste vědět, s jakým materiálem tyto vzory  nejlépe 
korespondují. Klasikou je bavlna, kůže a kožešina. 
Vyhněte se ale sametu a saténu, v této kombinaci 
byste lehce mohla přestat být COOL … S leopardími a 
podobnými vzory je to totiž  ošidné. Hranice mezi tím, 
jestli působí lacině, anebo naopak luxusně, je velmi 
tenká. Vyberte si vždy pouze jeden výrazný kousek - 
například top a ten slaďte s jednobarevnými kalhotami. 
Tygří kabátek slaďte s jednobarevnými šaty. K hadím 
šatům volte nenápadnou obuv a kabelku bez zdobení. 
K animálním vzorům na kabelkách a obuvi  zvolte 
jednobarevný outfit. Nikdy nemíchejte více zvířecích
vzorů dohromady - například hada s tygrem a podobně…

H&M
šaty 899 Kč
řetízek 249 Kč
Escandelle
kšiltovka 1 590 Kč
kabelka 2 490 Kč

Escandelle
triko s kameny Swarovski 4 490 Kč

W linie
šaty 4 490 Kč
bunda 6 480 Kč

H&M
kalhoty 599 Kč

H&M
obal na 
mobil 249 Kč

New Yorker
halenky 219 Kč / ks

New Yorker
šátek 219 Kč

New Yorker
batoh 399 Kč

Escandelle
kabelka 2 990 Kč

Escandelle
šála 1 490 Kč

MEDDLE
kabelka 1 499 Kč

MEDDLE
kabelka 2 199 Kč

MEDDLE
kabelka 2 199 Kč New Yorker

náušnice 109 Kč

C&A
náušnice 159 Kč

C&A
náhrdelník 199 Kč

C&A
náušnice 199 Kč

Leopard, tygr, had a zebra kralují současné módě. 
Už jste je pustila do svého šatníku?



Beran  

H&M
bunda 599 Kč
triko 249 Kč
jeans 499 Kč
deštník 249 Kč
Deichmann
obuv 399 Kč

A  LABRADOR               NESNÁŠÍ NUDU

Pořídit si zvíře není jednoduché 
rozhodnutí. Proto je na místě 
přečíst si náš horoskop a zjistit 
tak, jaké zvíře se k vám hodí 
nejvíce.

21. 3. - 20. 4.

Pokud jste se narodili ve znamení odvážného 
a nezávislého Berana, ideálního parťáka 
najdete v labradorovi, který stejně jako vy 
miluje nezávislost a nesnáší nudu.

Aktivní Berani nemají rádi obyčejné věci, 
dlouho nevydrží na jednom místě  a  stále
vyhledávají nová dobrodružství, což  je i definicí 
povahy labradora, který neustále zvědavě 
prohledává okolí. Je to aktivní vůdce smečky 
a zbožňuje pozornost ostatních.

Berani se nejrychleji nabíjejí sportem a 
pohybem, proto potřebují zvíře, které je bude 
v této činnosti podporovat. Ideálním 
společníkem je pro ně i jakékoli jiné aktivní
psí plemeno, které se nebojí dlouhých procházek
v přírodě a bude je doprovázet i při běhu nebo 
jízdě na kole.

Pokud přemýšlíte o pořízení 
domácího mazlíčka, je třeba 
vše pořádně zvážit. Aby vám 
vaše soužití přinášelo pouze   
radost, vaše povahy by si 
měly být co nejvíce podobné. 
Jaké zvíře se hodí zrovna k 
vám? Může vám pomoci vaše 
znamení zvěrokruhu...
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Býk

Aeronautica Militare
bunda 7 499 Kč
triko 1 999 Kč
kalhoty 6 899 Kč
obuv 5 999 Kč
Fokus optik
brýle 599 Kč

s. Oliver
kabát 2 799 Kč
svetr 999 Kč
jeans 1 699 Kč
Deichmann
obuv 849 Kč
Zvěrokruh
taška (pelíšek)
na kočku 999 Kč

A  LABRADOR               NESNÁŠÍ NUDU

A  KOČKY  MAJÍ  STEJNOU  POVAHU

Býci stojí pevně nohama na zemi, jsou vyrovnaní a tvrdohlaví. Jakmile se jednou pro něco 
rozhodnou, nic s nimi nehne. Čas od času je přemůže lenost, rádi relaxují, a proto je nadchne 
společnost stejně smýšlející  kočky.

Jakmile se Býk k něčemu upne, jde si za svým cílem, stejně tak jako kočka.  Má ráda své pohodlí  
a nemá ve zvyku projevovat náklonnost k někomu jinému než ke svému majiteli.

Rozvážní a přemýšliví Býci potřebují zvíře,  které by mohli laskat, hladit a mazlit se s ním. Musí 
to být tedy zvíře heboučké, voňavé a čistotné, kterému sice budou moci vyjádřit svou lásku, 
ale také ho budou moci „odložit“, když se potřebují věnovat jiným, praktickým věcem v životě. 
Kromě kočky  jsou ideální také nejrůznější drobní hlodavci jako jsou morčata či různé druhy 
křečků a králíčci. Péče o ně trvá relativně chvíli, což praktičtí Býci uvítají.

21. 4. - 21. 5.
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Blíženci A  PAPOUŠCI  NIKDY  NEZAVŘOU  PUSU

Blíženci rádi vyhledávají společnost, milují povídání, 
sbírání informací a celý život nezavřou pusu. Proto 
je pro ně ideálním kamarádem a domácím mazlíčkem 
papoušek. Stejně jako Blíženec i papoušek je velmi 
inteligentní a dokáže se naučit různé triky a slova. Pokud 
se naučí mluvit, mohou spolu i debatovat. Blíženci  totiž 
potřebují zvíře, které je samostatné, ale zároveň inteligentní a 
schopné komunikace.

Zvědaví Blíženci mají rádi  
také neobvyklé mazlíčky, kteří 
je budou neustále překvapovat a 
učit něco nového. Exotická zvířata 
mu připomínají tajemné dálky, které 
chce on sám prozkoumávat. Jednou z dalších 
možných voleb je pro něj chameleon  nebo  opice.

22. 5. - 21. 6.

New Yorker
rolák 199 Kč
triko 349 Kč
sukně 299 Kč
kabelka 299 Kč
kšiltovka 169 Kč
náušnice 109 Kč
Deichmann
obuv 699 Kč
Fokus optik
brýle 1 199 Kč

New Yorker
náušnice 169 Kč

Knihkupectví
Kanzelsberger
kniha 299 Kč
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A  PAPOUŠCI  NIKDY  NEZAVŘOU  PUSU SI  VYBÍRAJÍ  MALÉ  ROZTOMILÉ 
TVOREČKY!

Raci	
Pro citlivou a něžnou duši Raka je nejdůležitější rodinné zázemí. Jako svého domácího mazlíčka preferuje spíše 
malé roztomilé zvířátko, o které se může snadno postarat.

Ze všech znamení zvěrokruhu jsou Raci ty nejcitlivější osoby a roztomilý křeček by byl pro ně perfektní volbou. 
Křečci jsou milí a mazliví a lidé si je mohou s sebou vzít kamkoli.  Rak se tak může o křečka neustále láskyplně 
starat. Raci si mohou pořídit v podstatě jakékoli malé 
zvíře jako jsou morčata, králíčci a bílé myšky. 

Osamělým Rakům, nebo těm, kteří 
procházejí životní krizí a mají problémy, 
prospěje i malý pes. Vhodný by
byl zejména jorkšír, teriér
nebo čivava.

22. 6. - 22. 7.

Pokud se příliš nezaměřujete 

na péči o druhé, vybírejte 

hlavně mezi hlodavci. 

W linie
sako 5 990 Kč
halenka 2 580 Kč
kalhoty 3 980 Kč
H&M
kabelka 449 Kč
C&A
náušnice 379 Kč
Deichmann
obuv 699 Kč

Marionet
košile 1 290 Kč
kravata 490 Kč
opasek 790 Kč
Feratt
kalhoty 2 190 Kč
MEDDLE
obuv 1 199 Kč
Fokus optik
brýle 1 499 KčZvěrokruh

kolotoč pro hlodavce 89 Kč
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Lev ROZUMÍ  KONÍM

Lvi jsou společenské a noblesní 
bytosti. Ať už se pustí do čehokoli, 

dělají to se stylem. Lev má  výrazný 
charakter, rád se předvádí a je 

autoritou pro okolí. Přes nepřehléd-
nutelný zjev je na něm něco tajemného, 

proto by mu měl po boku stát kůň. Toho 
také nikdo nepřehlédne a z jeho výrazu se 
dá jen těžko poznat, co si myslí.

Lev a kůň, to je dokonalá kombinace a souznění. 
Lvi mají obrovskou duši a koním rozumí. Jsou  
přece oba dva symbolem elegance, vkusu a 
rafinovanosti.

Lvům vyhovují dominantní zvířata, která 
dobře reprezentují a doplňují jejich celkový 
královský dojem. Lvi dobře vybíjejí 
svou energii právě jízdou na koni 
- koně jsou pro ně výborným 
zdrojem optimismu a životního 
elánu.

Pokud si chtějí Lvi pořídit psa, 
nejvíce jim bude vyhovovat 
doga nebo dalmatin.

23. 7. - 22. 8.

Infinite
sako 4 960 Kč
košile 3 290 Kč
kalhoty 2 990 Kč
Deichmann
obuv 849 Kč
Escandelle
náušnice 1 490 Kč

TIMEOUT & Lee Cooper
košile 1 099 Kč
jeans 1 499 Kč
opasek 449 Kč
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New Yorker
pánská bunda 799 Kč
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MILUJEME POHODU A DENIM
Takko
pánská košile 599 Kč

New Yorker
pánská bunda 949 Kč

New Yorker
kabelka 399 Kč

New Yorker
šaty 949 Kč

s. Oliver
kabelka 999 Kč

s. Oliver
šátek 799 Kč

s. Oliver
peněženka 899 Kč

Escandelle
peněženka 1 890 Kč

MEDDLE
pánská obuv 2 199 Kč

Escandelle
bunda 4 990 Kč

s. Oliver
pánské triko 449 Kč
pánská košile 999 Kč

s. Oliver
kabelka 1 399 Kč

Exe Jeans
bunda 2 575 Kč
triko 399 Kč

New Yorker
triko 199 Kč

Exe Jeans
jeans 2 150 Kč

Aeronautica Militare
pánská mikina 4 599 Kč

Deichmann
pánská obuv 699 Kč

Deichmann
obuv 649 Kč

Deichmann
pánská obuv 1 299 Kč

Deichmann
obuv 849 Kč

Dr. Kubba
pánská obuv 2 199 Kč

C&A
šátek 198 Kč

TIMEOUT
& Lee Cooper
pánské jeans
1 099 Kč

s. Oliver
pánské jeans
1 999 Kč

Aeronautica Militare
pánská tepláková
souprava 6 699 Kč
pánské tiko 1 899 Kč

Aeronautica Militare
pánský opasek 1 999 Kč

C&A
pánská taška 
398 Kč

C&A
náušnice 199 Kč

Fokus optik
4 799 Kč

Top Time
brýle Daniel Klein
brýle 650 Kč

A3 SPORT
batoh 740 Kč



Panna MILUJE  ČISTOTU  A  TICHO

Panny jsou vybíravé, malicherné a velice ochotné. Touží po tom, aby jejich život byl perfektní, bez chybičky 
a nic nenarušilo jejich naplánovaný rozvrh. Proto potřebují zvíře, které se jim dokáže zcela přizpůsobit. Pro Panny, 
uklízecí maniaky jsou špatnou volbou zvířata, která nadělají hodně nepořádku nebo hluku. Toto znamení 
potřebuje takového mazlíčka, který bude co nejčistotnější. Proto pro ně bude ideální volbou rybička, která si 
žije v čistotě a tichosti ve svém akváriu. Ryba nepředstavuje hluk, špínu ani zápach a je tak pro Panny nejlepším 
tichým společníkem.

Pro Panny je jiné domácí zvíře zpravidla problém. Velmi špatně snášejí taková zvířata, která ztrácí chlupy nebo 
činí domácnost jakýmkoli způsobem pro Pannu „hygienicky závadnou“. Vhodné jsou pro ně i želvy a ze psů 
taková plemena, která pokud možno nemají žádnou srst jako třeba čínský naháč.

Mad Max Fashion
šaty 1 315 Kč
klobouk 315 Kč
C&A
náhrdelník 199 Kč
MEDDLE
obuv1 299 Kč

23. 8. - 22. 9.
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OKOUZLUJE  LADNÝ                      POHYBVáhy	
23. 9. - 23. 10.

Váhy hledají ve všem rovnováhu. Milují, když jsou obklopeny krásnými věcmi, 
prahnou po vyrovnanosti. Určitě si nepořídí špinavého, nepěkného domácího 
mazlíčka. Bílá perská kočka je pro ně ideální volbou. Váhy zbožňují harmonii a 
něhu. Nádherná bílá perská kočka přesně odpovídá jejich vkusu -  její elegantní 
chůze a křivky jsou pro ně zdrojem trvalé fascinace.

Váhy jsou velmi vnímavé k barvám a okouzluje je ladný pohyb, proto pro ně 
bude skvělou volbou a velkou radostí akvárium s rybičkami. Sledování 
pestrobarevných rybek bude pro ně stejně okouzlující jako pro jiného pohled 
na oheň nebo rozbouřené moře. Vydrží se dívat na rybky celé hodiny. Právě 
Váhy jsou  ideálními chovately akvarijních rybiček, protože jejich barevná krása 
a křehkost je zkrátka uchvacuje.

Váhy jsou rozvážné jako 
málokdo. Než se k něčemu 
rozhoupou, trvá to věčnost. 
Smýšlejí tedy podobně jako 
želvy, které by jim také 
doma určitě neměly chybět. 
Těm totiž také všechno trvá 
sto let…

Takko
mikina 449 Kč
triko 179 Kč
jeans 799 Kč
Dr. Kubba
obuv 1 899 Kč

TIMEOUT
& Lee Cooper
mikina 1 399 Kč
košile 1 299 Kč
jeans 1 299 Kč
Dr. Kubba
obuv 1 999 Kč
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Štír	- NEVYZPYTATELNÝ,  TAJEMNÝ  A  SEXY
24. 10. - 22. 11.

Tajuplní a jedineční Štíři se nespokojí s jen tak 
ledajakým mazlíčkem. Jejich výběr zvířete 
většinou všechny vyděsí, a to je přesně to, co 
chtějí. Zajímavou volbou je pro ně  tedy buď had, 
nebo škorpion! Ve většině případů pořádně
nevíte, co si o Štírech máte myslet. Stejně tak 
jako o hadech, kteří se plíživě dostanou přesně 
tam, kam potřebují. Štíři jsou hodně originální 
osobnosti, se kterými je občas těžké vyjít. Silné 
individuality, které sice někdy touží po společnosti, 
ale jindy si tak jako hadi rádi zalezou do ústraní a 
užívají si svou samotu.

Štíra přitahují a okouzlují všechna zvířata, která 
jsou přirozenými dravci a která do jisté míry vzbuzují 
strach, respekt nebo jsou obdařena 
tajemnem či magickým charismatem. 
Za své mazlíčky si budou vybírat  
i žáby, mloky a gekony. Pokud 
by mohli, nejraději by si ochočili 
netopýra, krysu nebo si alespoň 
vykrmili pavouka a učinili z něj 
člena rodiny.

Ze psích plemen je budou nejvíc přitahovat dogy 
nebo mastifové.

Štíři touží po lásce s jistou 
mírou odstupu a 
samostatnosti.

 
Feratt
oblek 7 290 Kč
košile 1 290 Kč
motýlek 590 Kč
Top Time
hodinky 1 590 Kč

Escandelle
šaty kůže 5 990 Kč
náhrdelník 1 290 Kč
obuv 3 990 Kč

Feratt
šaty 4 990 Kč
Escandelle
náušnice 1 490 Kč
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Knihkupectví
Kanzelsberger
kniha 399 Kč

Infinite
šaty 3 550 Kč

Deichmann
pánská obuv 899 Kč

Top Time
pánské hodinky
Daniel Klein 3 990 Kč

Top Time
stříbrné náušnice 
BENETO 950 Kč

Top Time
hodinky 
Daniel Klein 1 330 Kč

Orsay
šaty 799 Kč

H&M
pánský klobouk 
299 Kč

Marionet
košile 1 290 Kč
kravata 490 Kč

Feratt
motýlek 590 Kč / ks

Marionet
košile 1 190 Kč
košile 1 290 Kč
kravata 590 Kč

Marionet
manžet. knoflíky 590 Kč

H&M
sako 999 Kč
halenka 899 Kč
kalhoty 799 Kč

Escandelle
sako 5 490 Kč
kalhoty 3 490 Kč

Tally Weijl
bunda 999 Kč

Escandelle
obuv 2 990 Kč

Deichmann
obuv 699 Kč

Deichmann
obuv 599 Kč
kabelka 399 Kč

Deichmann
obuv 699 Kč

Deichmann
kabelka 399 Kč

Deichmann
kabelka 699 Kč

MEDDLE
kabelka 2 599 Kč

Takko
náhrdelník 299 Kč

C&A
náhrdelník 379 Kč

Takko
náhrdelník 249 Kč

Top Time
stříbrné náušnice 
BENETO 805 Kč

Escandelle
opasek 1 490 Kč

C&A
řetízek 249 Kč

FAnn parfumerie
dámská vůně
Salvatore Ferragamo
Amo Flowerfull  od 1399 Kč

FAnn parfumerie
pánská vůně
Montblanc Explorer 
info o ceně v prodejně 

Fokus optik
brýle 4 299 Kč

PIKANTNÍ  MALIČKOSTI 
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Střelec

C&A
košile 398 Kč
jeans 798 Kč
Deichmann
obuv 499 Kč
Zvěrokruh
vodítko 749 Kč
obojek 699 Kč

Exe Jeans
bunda 1 599 Kč
triko 899 Kč
jeans 2 150 Kč
Deichmann
obuv 699 Kč

MÁ ENERGIE 
NA ROZDÁVÁNÍ

SE  NIČEHO
NEZALEKNE

Kozoroh
Dobrodružní Střelci mají temperamentu na 
rozdávání, ale nedokáží se příliš o někoho 
postarat. Střelci nevydrží dlouho na jednom 
místě, proto by si měli pořídit nějakého 
hopsavého hlodavce - například
s neposednou fretkou nebo činčilou 
se budou skvěle doplňovat.

Veselí Střelci potřebují v životě parťáka, 
se kterým se budou moci dostatečně 
vyblbnout a užijí si s ním spoustu legrace. 
Možností je psí plemeno - hravé, spole-
čenské, přístupné každé hlouposti. Ideální 
jsou tak mírumilovní dalmatini nebo zlatí 
retrívři, kterým můžete klidně „skákat po 
hlavě“ nebo podobně založení labradoři či 
bernardýni.

Kozorozi jsou známí pro svou 
houževnatost, vytrvalost a tvrdou 

práci. Člověk ve znamení Kozoroha 
je velmi pečlivý a všechno dokáže 

dotáhnout do konce. Z toho důvodu si 
může pořídit i těžko vychovatelné zvíře, 
jelikož ho prostě zvládne zkrotit, vycvičit a 
díky své povaze se o ně bude starat s největší 
precizností. Toto znamení vzbuzuje respekt a 
jen tak se něčeho nezalekne. Kozoroh miluje 
psy. Raději dává přednost větším plemenům,     

 jako například chrt a bígl.

Kozorozi milují dokonalá zvířata, proto dávají 
přednost i  predátorům a zvířatům se silnou 
osobností před typickými mazlíčky.

Za předpokladu, že toužíte po 
věrném příteli, pořiďte si raději 
psa. Vaše znamení vás nasměruje.

23. 11. - 21. 12.

22. 12. - 20. 1.
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H&M
bunda 349 Kč
triko 199 Kč
leginy 199 Kč
kabelka 399 Kč
Deichmann 
obuv 499 Kč
Pompo
pes 699 Kč
Takko
brýle 149 Kč

Takko
mikina 449 Kč
jeans 579 Kč
Deichmann 
obuv 599 Kč
Pompo
pes 2 299 Kč

Takko
mikina 499 Kč
triko 249 Kč
jeans 599 Kč
kšiltovka 199 Kč
Deichmann 
obuv 649 Kč

Takko
bunda 449 Kč
triko 79 Kč
šaty 349 Kč
kšiltovka 149 Kč
kabelka 249 Kč
set prstýnek, 
náramek 
a řetízek 199 Kč
Deichmann 
obuv 499 Kč
Pompo
medvěd 649 Kč

Fokus optik
brýle 399 Kč

Fokus optik
brýle 2 599 Kč

Fokus optik
brýle 4 799 Kč

C&A
triko 175 Kč

C&A
mikina 398 Kč Takko

mikina 349 Kč

H&M
jeans 799 Kč

H&M
mikina 249 Kč

Deichmann
obuv 299 Kč

Deichmann
obuv 499 Kč

Pompo
nafukovací Mega 
míč, 40 cm 189 Kč, 
s kupónem 149 Kč

Pompo
nafukovací Mega 
míč, 40 cm 189 Kč, 
s kupónem 149 Kč

Deichmann
obuv 499 Kč

H&M
bunda 699 Kč

H&M
triko 249 Kč

H&M
kabelka 299 Kč

H&M
čelenka 129 Kč

H&M
obuv 349 Kč

MAZLÍČCI PRO NAŠE MAZLÍČKY
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Vodnáři
Vodnář rád experimentuje a objevuje 
něco nového, ale přesto je nenapravitelný 
romantik. Vodnáře nemusí nápad pořídit 
si domácího mazlíčka příliš nadchnout. 
Milují totiž volnost, spontánnost a svou 
bezstarostnost – pečování o zvíře by jim 
tak mohlo překážet v jejich plánech. 
Vodnáři jsou romantické duše, které 
potřebují svobodu. Ideální zvíře je pro 
ně pták, který ji potřebuje stejně jako 
oni. Adeptem může být andulka nebo 
rovnou dvě, ať jim není smutno.

Vodnář  považuje každodenní život  za těžké okovy, 
a tak by mu k pocitu větší svobody, štěstí a duševní 
pohody mohlo pomoci takové zvíře, které má podobné 
vlastnosti jako on. Proto miluje stěhovavé ptáky, 
které těžko může udržet doma v zajetí. Líbilo 
by se mu mít třeba čápa za komínem, 
těšil by ho pocit, že u nich na zahradě 
pobývá labuť nebo že si pod 
střechou postavila hnízdo 
vlaštovka.

Vodnáři se nikdy nespokojí s tím, co mají všichni. 
Chtějí být originální a vybočovat z řady – jen tak 
se cítí dobře. Proto je pro ně ideálním mazlíčkem 
i malá opička. Vodnáři jsou hraví a zvědaví, s 
opičkou tak budou mít dost prostoru k tomu, aby 
se pořádně vyřádili.

MILUJÍ  VOLNOST
21. 1. - 20. 2.

Pokud věříte, že vaše znamení 
ovlivňuje vaši povahu, pak vás 
bude určitě zajímat, jakého do-
mácího mazlíčka vám přisoudily 
hvězdy.

Orsay
šaty 1 199 Kč
kabelka 699 Kč
H&M
náušnice 299 Kč
Zvěrokruh
bidýlko 119 Kč



Ryby POTŘEBUJÍ  MAZLÍČKA
K  POHLAZENÍ

21.2 - 20.3.

Ryby mají velmi vřelý vztah ke zvířatům a jsou většinou 
spokojené a šťastné, když mají doma hned několik přítulných  
tvorečků k pohlazení. Často si postupně vyzkoušejí  různá 
zvířata, která jsou v jejich možnostech a dosahu. Citlivé 
Ryby si dokážou vytvořit hluboký vztah k prakticky 
jakémukoli zvířeti. Rády se o ně starají a dokážou s nimi 
strávit celé hodiny.Ryby jsou občas  

přecitlivělé a potřebují 
někoho roztomilého, 
kdo z nich dostane 
negativní energii. Není 
tedy od věci pořídit si  
zakrslého králíka, morče, 
činčilu, osmáka nebo
malého pejska.

Oddanost, náladovost a smysl
pro pořádek, to je prioritou  Ryb. 
Z větších domácích miláčků mají 
spíše strach a nechce se jim po 
nich uklízet velký nepořádek.

Tally Weijl
svetr 599 Kč
jeans 699 Kč
šála 449 Kč
Deichmann
obuv 699 Kč
Pompo
plyšák 299 Kč

C&A
mikina 298 Kč
triko 175 Kč
sukně 350 Kč
Deichmann
obuv 249 Kč
Pompo
medvěd 649 Kč

C&A
bunda 998 Kč
triko 125 Kč
jeans 398 Kč
Deichmann
obuv ADIDAS 999 Kč
Pompo
jezevčík 879 Kč
pes 299 Kč
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 sleva

15 %

 sleva

20 %

sleva

15 %

2+1
            zdarma na vše

sleva
200 Kč

Na vše (neplatí na modely označené jako Special 
Price a Excellent Price).

Na celý sortiment hodinek DANIEL KLEIN. Neplatí 
pro již zlevněné zboží, slevy nelze sčítat.

Na každý zakoupený pár 100 Kč sleva.

Na kosmetiku Manufaktura.

Platí při nákupu nad 2000 Kč.

Platí od 11. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od  11. 3. do 11. 4.  2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 30. 4. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 26. 3. do 30. 4. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Na nezlevněné zboží.

Na veškeré dioptrické obruby v kompletní brýlové 
zakázce (skla + obruba). Slevy nelze sčítat.

Na novou kolekci. Není možné kombinovat s jinými 
akcemi.

Při nákupu tří libovolných produktů obdržíte nejlevnější 
zdarma! Sleva se nevztahuje na zboží označené jako „1. cena“ 
a  „TOP CENA“, jízdní kola, lyže, elektroniku a dárkové poukázky. 
Nelze kombinovat s dalšími akcemi ani kupóny.

Na nezlevněnou obuv. Sleva se nevztahuje na 
zlevněné a jiné akční zboží a nákup dárkových karet. 
Slevy nelze sčítat.

 sleva
100 Kč

 akční cena

349 Kč

Mega míč

149 Kč

 sleva
*25 %

Na nezlevněné zboží a 5% na zlevněné zboží. Slevy 
nelze kombinovat. Neplatí na nákup poukázek. 
Nelze použít zákaznickou kartu A3 SPORT.

Při uplatnění tohoto kupónu získáte trenýrky Meatfly 
a Nugget doublepack za akční cenu 349 Kč.

trenýrky doublepack

*Při nákupu nad 999 Kč Vám bude odečtena sleva 
25%. Slevu nelze uplatnit na zboží zlevněné, v akci 
a na nákup dárkových poukazů.Na nezlevněné a sleva 10% na již zlevněné zboží.

Velký nafukovací Mega míč v pestrých barvách 
nyní pouze za 149 Kč!

Platí 11. 3. do 24. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 30. 4. 2019
pouze v Olympii Olomouc

 sleva

10 %
 sleva

10 %

 sleva

20 %

 sleva

40 %

 sleva

10 %

sleva

20 %

 sleva

20 %

Na péči Matis a vůně Gucci.

 sleva

30 %
Platí od 11. 3. do 24. 3. 2019

pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 30. 6. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Na novou kolekci 2019.

Platí od 12. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 31. 5. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 31. 3. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 30. 4. 2019
pouze v Olympii Olomouc

Platí od 11. 3. do 11. 4. 2019
pouze v Olympii Olomouc

SPECIÁLNÍ 
KUPÓNY

do Olympie Olomouc
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ŠIK V KAŽDÉ VELIKOSTI

C&A
sako 1 398 Kč
halenka + šperk 
598 Kč
kalhoty 798 Kč
náušnice 159 Kč
Deichmann
kabelka 499 Kč
obuv 699 Kč

C&A
bunda 1 398 Kč
halenka 598 Kč
kalhoty 698 Kč
Takko
náhrdelník 249 Kč
Deichmann
kabelka 699 Kč
MEDDLE
obuv 1 199 Kč

Orsay
halenka 649 Kč
sukně s opaskem 799 Kč
kabelka 999  Kč
šátek 299 Kč

Takko
triko 599 Kč

C&A
halenka se svetrem
+ šperk  798 Kč

Infinite
šaty 4 240 Kč

MEDDLE
obuv 1 999 Kč

Takko
halenka 599 Kč

Takko
náhrdelník 119 Kč Orsay

košile 649 KčC&A
bunda 1 398 Kč
halenka s náhrdelníkem
598 Kč

Takko
košile 599 Kč
svetr 599 Kč
kalhoty 599 Kč
H&M
řetízek 249 Kč
náušnice 199 Kč
MEDDLE
kabelka 1 999 Kč
Deichmann
obuv 649 Kč

C&A
svetr 550 Kč
halenka 798 Kč

Orsay
sukně 699 Kč

Dr. Kubba
obuv 1 699 Kč

Dr. Kubba
obuv 2 399 Kč

MEDDLE
obuv 2 299 Kč

MEDDLE
obuv 1 499 Kč

New Yorker
náušnice 139 Kč

MEDDLE
obuv 2 499 Kč

Deichmann
obuv 849 Kč

Deichmann
kabelka 499 Kč

Deichmann
kabelka 599 Kč

New Yorker
kabelka 299 Kč

Deichmann
kabelka 849 Kč

Deichmann
kabelka 599 Kč

Escandelle
náhrdelník 1 490 Kč

Fokus optik
brýle 899 Kč



VSAĎTE  NA  VÍTĚZSTVÍ !!!

NEBBIA
podprsenka 874 Kč
leginy 389 Kč
A3 SPORT 
obuv 1 390 Kč

NEBBIA
pánská mikina 1 240 Kč
pánské tepláky 1 670 Kč

NEBBIA
podprsenka 770 Kč / ks

A3 SPORT 
triko Adidas 640 Kč
kraťasy Adidas 740 Kč
obuv Adidas 2 490 Kč

Alpine Pro
softshellová bunda 
2 799 Kč

Alpine Pro
pánská softshellová 
bunda 2 299 Kč

Alpine Pro
dětská bunda 899 Kč

Alpine Pro
dětská obuv 899  Kč

Hervis
podprsenka Puma 699 Kč
leginy Puma 699 Kč
obuv Adidas 1 799 Kč

A3 SPORT
mikina Adidas 1 240 Kč
triko Adidas 440 Kč
kraťasy Adidas 640 Kč
obuv Adidas 790 Kč

NEBBIA
podprsenka 700 Kč
mikina 1 550 Kč
leginy 1 390 Kč

Meatfly
trenýrky 459 Kč

A3 SPORT 
podprsenka 1 240 Kč
leginy 1 140 Kč

Meatfly
batoh 1 499 Kč

A3 SPORT
batoh 390 Kč

Fokus optik
brýle 2 399 Kč

Pompo
nafukovací Mega 
míč, 40 cm 189 Kč, 
s kupónem 149 Kč
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Hervis
mikina PUMA 799 Kč
triko PUMA 319 Kč
leginy PUMA 399 Kč
kruh 79 Kč
Deichmann 
obuv NIKE 999 Kč

Alpine Pro
pánská kevlarová
obuv 3 999  Kč

Meatfly
nátělník 350 Kč
tepláky 990 Kč
mikina 1 099 Kč
kšiltovka 1 064 Kč
Deichmann
obuv 1 399 Kč
A3 SPORT
dětský míč 200 Kč

Meatfly
trenýrky 459 Kč

Hervis
dětské kolečkové 
brusle 1 199 Kč

NEBBIA
podprsenka 700 Kč
mikina 1 550 Kč
leginy 1 390 Kč

Fokus optik
brýle 3 299 Kč

Meatfly
pánské triko/modré 480 Kč
pánské triko/zelené 549 Kč
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ESCANDELLE A BARBER SHOP - vše pod jednou střechou

Skvělou zprávu ale máme i pro pány - už brzy totiž budeme 
rozšiřovat náš GOLD MAN Barber Shop! 

Od začátku minulého roku, kdy bylo toto neobyčejné
holičství otevřeno, se těší takové oblibě, že nám vlastně
nic jiného ani nezbývá. Pečlivost, perfektně odvedená 
práce a příjemná atmosféra, to vše musíte zkusit na vlastní 
kůži. Nechte se hýčkat!

Značku Escandelle vám nemusíme nijak dlouze představovat. Tento butik s luxusní dámskou konfekcí z Francie a Itálie funguje v Olympii 
Olomouc již od roku 2004 a svými originálními kousky zaručuje, že vás nikdo jen tak nepřehlédne! Od listopadu 2018 navíc butik najdete v 
nových a modernějších prostorách, hned naproti salónu Escandelle Hair & Beauty.

Cílem této přestavby bylo zejména zkvalitnění služeb a poskytnutí většího komfortu pro zákazníky. O tom, že v Escandelle se vám dostane 
vždy jen královské péče, nebylo pochyb už při samotném slavnostním otevření. Pro návštěvníky centra byly připraveny dvě módní přehlídky 
- podzimní/zimní kolekce a plesových šatů - a nechybělo ani bohaté občerstvení.

Tento koncept umožňuje využít všech 
nabízených služeb, a to co nejpohodlněji. 
Přestavbu pak ocení zejména dámy v 
rámci služby PROMĚNA. Díky bezpro-
střední blízkosti salónu a butiku se nyní 
po návštěvě těch nejlepších kadeřníků, 
vizážistů a stylistů můžete ihned svěřit 
do péče osobního poradce, který vám 
pomůže i při výběru šatníku.
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FOOD COURT pro náročné

Pokud milujete čínskou kuchyni, zbystřete! Už letos na jaře v našem 
centru přivítáme dalšího experta v oboru - Sečuánskou kuchyni. 
Pokrmy v tomto bistru jsou vždy připravovány z čerstvých surovin 
před očima zákazníků a přesně podle tradičních čínských receptur 
a postupů. Ty náročné z vás jistě potěší i to, že nabídka našeho food 
courtu tak bude doplněna o pokrmy z mořských plodů a chybět 
nebudou ani delikatesy jako například smažené ovoce s medem. 
To ale není vše!

Rozsáhlá rekonstrukce tohoto jídelního koutku, která probíhala v 
letech 2014 až 2015, pomohla vytvořit nový odlehčený prostor, 
díky kterému máme nyní možnost posunout kvalitu stravování v 
našem centru ještě dál. Aktuálně pracujeme na otevření restaurace 
„se vším všudy“, a to hned u bočního vchodu. Máte se na co těšit!

OLYMPIA 
OLOMOUC

–20�%2+1 
ZDARMA

VIP
DNY

SPECIÁLNÍ AKCE KAŽDÝ TÝDEN

TRVALE

VŠECH SPORTOVNÍCH PRODUKTŮSNÍŽENÉ CENY

Orion
9-ti dílna sada nádobí 
Grande 2 599 Kč

Orion
pánev WOK
Grande 999 Kč

Albert
AQ eco  prostředek na 
mytí nádobí 44,90 Kč

Albert
Frosch prostředek na 
mytí nádobí 
Aloe Vera 49,90 Kč
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1. Frosch EKO čistič vodního kamene 74,90 Kč
2. Frosch EKO hypoalergenní aviváž Aloe Vera 69,90 Kč
3. Albert Quality WC čistič 34,90 Kč
4. JELEN přípravek na mytí nádobí 34,90 Kč
5. Frosch WC Gel Levandule 69,90 Kč

1. hydratační tělové mléko s výtažky z rebarbory a divoké třešně 
     s mandlovým olejem, panthenolem a glycerinem 239 Kč
2. jemný hydratační sprchový gel a šampón s výtažky z rebarbory a divoké třešně 169 Kč
3. hydratační regenerační balzám na rty s výtažky z rebarbory a divoké třešně 119 Kč
4. dámská toaletní voda Rebarbora a divoká třešeň 575 Kč

1. Balea sprchová pěna 200 ml, 2 druhy 49,90 Kč
2. Balea  suchý šampon 200 ml, 2 druhy 57,90 Kč
3. Alverde Aqua hydratační pleťová maska 49,90 Kč
4. Balea micelární odličovací tampony na oči bez oleje, 50 ks, 29,90 Kč
5. Balea Desert Sun pěna na ruce, 150 ml, 49,90 Kč

11

2 22
3

3

3 4

Správné znění tajenky pošlete do 31. 3. 2019,  včetně 

svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, město, te-

lefon) na email : info@olympiaolomouc.cz. 

Do předmětu napište: „soutěžní sudoku“. 

Prvních 10 úspěšných luštitelů odměníme: 

1. místo - poukaz na nákup v Olympii Olomouc 

v hodnotě 1.000 Kč 

2. místo - poukaz na nákup v Olympii Olomouc 

v hodnotě 500 Kč 

3.-10. místo - poukaz na nákup v Olympii Olomouc v 

hodnotě 200 Kč. 

zaostřeno na:

=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6
7
8
9

K
T
S
Á
P
M
E
O
E

=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6
7
8
9

!
Y
V
M
L
I
I
P
O

1

3
7

6
9

8
4
 

1

 
 
 

2
6

6
7
9

3
2

2

9

4
3

5
1
7

8

6
3

5
6

2
6

4
7

1

 

 
8

1

1

9

6
7

2
3

4

6

7

8

4

1

1

3

2

1
2

5
8

7

9

9

4

4 5
1

sudoku Návod, jak vyluštit tajenku: 
Nejdříve vyluštěte sudoku, poté se soustřeďte na zvýrazněná políčka, kde jsme ke každé číslici přidělili písmeno, kterým ji nahradíte. Poté 
tato písmena zapište do stejnobarevných polí pod sudoku.
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