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Jupííí! Máme spoustu novinek a dobrých zpráv
o tom, jak proběhla první etapa přestavby
Olympie. Když jsem ještě jako zákaznice
četla úvodní slovo v jarním magazínu, 
ani ve snu by mě nenapadlo, že na vydání 
dalšího čísla už se budu osobně podílet.

Hurááá! Já mám také radost! Mám dojem, že 
nové obchody s sebou přinesly svěží vítr. Už 
jste navštívili zmodernizovaný hypermarket 
Albert? A co říkáte na proměnu elektra Datart? Obě 
prodejny pro Vás otevřely v nových prostorách, 
které odpovídají současným trendům a slibují 
snadnou orientaci a přátelský přístup ke svým 
zákazníkům. Já se tam cítím jako ryba ve vodě.

No… Sice rekonstrukce přinesla i svá 
negativa, kdy nákupy v Olympii provázel 
hluk ze stavby, to vše ale směrovalo k jednomu 
cíli: Otevřít nové prostory Vám, našim zákaz-
níkům, co nejrychleji. Více detailů o souvi-
sejících novinkách Vám povíme v článcích na 
následujících stránkách. 

Skvělý pocit mám také z úžasné atmosféry, 
kterou poskytuje nová prodejna NEBBIA. Tento 
úspěšný výrobce fitness oblečení se těší mimo-
řádné oblibě a my jsme velmi hrdí na to, že za 
svou vlajkovou loď si v našem regionu zvolil 
právě prodejnu v Olympii Olomouc. Červencový 
grand opening byl neskutečný a přilákal mnoho 
předních sportovců ze světa kulturistiky a fitness. 
Luci, to byla pastva pro oči, vzpomínáš? :-)

Vážení zákazníci, na tomto místě bychom Vám ale především chtěli poděkovat za věrnost a říci Vám, jak nesmírně si Vás a Vaší přízně vážíme. S myšlenkou na Vás připravujeme veškeré 
akce, a i když je situace na aktuálním trhu složitá, snažíme se Vás nezklamat a jsme stále otevření Vaší zpětné vazbě. Neváhejte se na nás proto nadále obracet s Vašimi podněty. A teď 
už se pohodlně usaďte, začtěte se do následujících stránek, vyberte si ten pravý outfit a navštivte nás v Olympii.
 
Inspirativní podzim přejí s celým týmem Centra Olympia Olomouc Lucie Benická a Jitka Pikula

Prozradíme! Za sebou už máme „dožínkové“ 
Lidové dny, kdy jsme v Olympii přivítali stálice
naší dechové a cimbálové hudby - Jožku
Černého, Moravanku a také Evu a Vaška. 
Potvrdili jsme tak, že jsme součástí regionu 
i tradic. Doprovodnou výstavu krojů a krajek 
můžete v našich pasážích navštívit ještě do 
21. září. Ani touto akcí však v září nekončíme 
a moje kolegyně už nemůže samým nadšením 
pomalu dospat, jak se těší…

No jasně! Vždyť se není čemu divit! Konečně 
pořádáme pořádnou akci i pro nás mladé, 
kteří milujeme rychlá kola (nebo se na ně 
alespoň rádi díváme)! Společně se mnou se 
tak můžete těšit na finálový závod z drift 
série Gymkhana, který se uskuteční na 
parkovišti před Olympií ve dnech 22. - 23. 
září. Čekají nás úžasní jezdci světového 
formátu, takže neskutečná podívaná!

Jak Tě tak poslouchám, to abychom posílili 
ochranku. Jestli bude víc takových vydivoče-
ných fanoušků… :-) Naštěstí říjen se už zase 
ponese v obvyklém „fashion“ stylu, v obchodech 
se objeví nové módní kolekce a já jsem vždycky 
zvědavá, co nové trendy přinesou. Kéž by jednou 
zůstalo jen u té zvědavosti… Můj manžel by 
Vám mohl vyprávět… Ale když já ty nové kousky 
do šatníku FAKT NUTNĚ POTŘEBUJI! :-)

Buď v klidu, nejsi sama! Mám to také tak a 
podobně to určitě mají i naše Olympia TEEN 
MISS. Tou historicky první se v březnu

stala Nela Hájková, následovaná Terezou 
Frýdovou a Barborou Pekárovou. Ze srdce
přejeme našim dívkám úspěch i v jejich 
další kariéře a ať se jim splní sen podobně 
jako Janě Šiškové. Ta postoupila z castingu 
České Miss konaného v Olympii Olomouc, 
probojovala se do finále, a nakonec se stala
první vicemiss pro rok 2018. Již nyní, 
chvilku po svém velkém vítězství, sbírá 
zkušenosti u prestižních světových značek.

Tady vidíš, že Olympia zkrátka přináší úspěch! 
Snad jej přinese i olomouckým hokejistům, 
jejichž partnerem jsme již třetí sezónu. Já 
bych to letos viděla minimálně na play-off :-)

To si piš! Nakupovala jsem hned od prvního 
dne. A s otevíráním nových obchodů nekon-
číme - již na začátku října Vám představíme 
novou prodejnu českého výrobce kosmetiky 
Manufaktura, která bude umístěna v bez-
prostřední blízkosti hlavního vstupu Olympie. 
A co je na tom všem nejkrásnější? Že nám 
stále nedošel dech! Rekonstrukce pokračuje 
a další změny na sebe nenechají dlouho čekat. 
Neváhejte se s chutí začíst do dalšího článku, 
který se věnuje tomu, co pro vás připra-
vujeme v roce 2019. Bude to totiž velké :-)

A nebyla by to Olympia, aby pro vás neměla 
připraveno také spoustu zákaznických akcí. 
Nová vlna oblíbeného věrnostního programu
běží až do konce září, nezapomeňte si za své
nákupy vyzvedávat na Infostánku věrnostní
body. Jen u nás totiž dostanete odměnu podle
svých představ - za dárkovou poukázku si koupíte
to, co sami oceníte nejvíce. Co by potěšilo 
Tebe, milá kolegyně?

Mě nejvíce těší fakt, že jsme v létě poukáz-
kami na nákup v Olympii udělali radost na 
spoustě míst v regionu. Nejenže jsme 
podpořili dětské dny a různé turnaje v 
obcích okolo Olomouce, ale tým naší „Šifry“ 
s již dobře zažitým heslem „Bezva nákup v 
Olympii“ obrážel akce na území celého kraje 
a rozdal Vám celkem 310.000,- Kč. Odměněno 
bylo na 800 osob! A ve velkém stylu 
pokračujeme i v září… Prozradíme více?
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Pohodlné nakupování a inspirace
- to je nový Albert

Albert v Olympii dostal v létě zbrusu nový kabát, který nepřehlédnete a bude vás bavit. Uvnitř totiž najdete příjemné prostředí pro pohodlné a 
rychlé nákupy. O novinkách a tipech, kde se rozhodně zastavit, jsme si povídali s manažerem prodejny Pavlem Janským, který se společně s téměř 
stovkou kolegů každý den stará o zákazníky, kteří do Alberta přicházejí za menšími i velkými nákupy.

Pavel Janský (vlevo) a část týmu kolegů z hypermarketu Albert v Olympii

Kdybyste měl popsat nový Albert u nás v Olympii třemi 
slovy, co by to bylo?
Pohodlí, inspirace, čerstvost. Ale já osobně musím přidat 
ještě další tři slova - skvělý tým kolegů.

Co si pod tím máme jako zákazníci představit?
Jednoduše že u nás nakoupí příjemně opravdu každý. Ať 
už přijedete pro velký rodinný nákup, na skok pro svačinu, 
nebo vás manželka pošle pro pár věcí k večeři, nový Albert 
bude vždy tak akorát velký, přehledný a věřím, že i inspirativní.

Které oddělení máte nejraději?
To je jako ptát se rodiče na oblíbeného potomka (smích). Vybral bych si ale část s 
čerstvými potravinami ve stylu moderního tržiště, protože to je srdce celé prodejny. 
Rozprostírá se na více než třetině prodejní plochy, takže ho rozhodně nepřehlédnete 
ani neminete. Postupně se můžete zastavit v jednotlivých odděleních.

A co doporučíte?
Začněte třeba v pekárně a vyberte si čerstvé pečivo, které připravujeme od těsta 
jen pár metrů od vás, nebo nám ho přiváží regionální dodavatelé. Pak můžeme 
pohodlně pokračovat k ovoci a zelenině nebo masu a rybám. A nezapomeňte se 
zastavit ani u pultů s uzeninami a lahůdkami, kolegové vám určitě rádi doporučí 
něco dobrého.

Teď mi nahráváte. Jak se v novém obchodě pracuje vám i kolegům?
Už od otevření vidíme, že se zákazníkům nový Albert líbí, a to je super. Mnozí se 
navíc neváhají zastavit s pochvalou, což nás samozřejmě vždycky potěší.

Najdeme u vás něco zcela nového?
Úplnou novinkou je koutek Zdravě s Albertem. Víme, že hodně zákazníků dnes dbá 
na zdravý životní styl. My jim v tom chceme pomoci jak nabídkou, tak inspirací.

Co všechno můžeme ve zdravém koutku pořídit?
Stovky produktů, navíc všechny pohodlně a přehledně na jednom místě - potraviny 
bez lepku, laktózy, diabetické, veganské, raw nebo bio. 

Neberou toto oddělení někteří oklikou?
Nenechte se odradit slovem „zdraví“ (smích). Hodně pochval od zákazníků míří 
právě do našeho nového zdravé koutku. Lidé si chválí výběr, ale hlavně zmiňují, 
že jim výrobky chutnají a rádi se pro ně vrací. Můžu doporučit jediné - prostě to 
přijďte vyzkoušet.
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Víte o Albertu v Olympii, že…

Srdcem nového hypermarketu je oddělení s čers-
tvými potravinami ve stylu moderního tržiště.

V Albertově pekařství najdete čerstvé pečivo z místní 
rukodělné pekárny i od regionálních pekařů.

U tradičních obsluhovaných pultů si můžete říct o 
prvotřídní uzeniny i lahůdky.

Naprostou novinkou je koutek Zdravě s Albertem. 
Nabízí stovky produktů pro zdravý životní styl.

Moderní podobu dostal celý hypermarket. Pod jednou 
střechou tady pohodlně nakoupíte nejen potraviny.

poprvé přivítal zákazníky v roce 2004?
denně tady pohodlně nakoupí několik tisíc zákazníků?
o zákazníky se stará skvělý tým téměř stovky zaměstnanců, z nichž 
hned dvě desítky tady pracují od samého začátku, tedy přes 14 let?
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mají již tradičně televizory. Zákazník může vybírat z velkého množství značek a úhlopříček, 
obraz si vzájemně porovnat a poradit se u profesionálů z řad specializovaných prodavačů. 
Je zde použit také nový koncept světelných stolků na vystavení produktů péče o vlasy v 
kombinaci se zrcadly, což se bude líbit převážně dívkám a ženám.

Datart při rekonstrukci vycházel ze svých dlouhodobých zkušeností s potřebami a přání 
zákazníků a z trendů životního stylu. Použity jsou zde nové  materiály, nové technologie i 
nový způsob prezentace produktů. Některé grafické prvky jsou přeneseny z webu, dochází 
tak k většímu propojení vzhledu e-shopu a prodejny. Zcela nově a jinak vypadá výdejní 
místo pro pohodlné vyzvednutí objednávek pořízených v e-shopu datart.cz. Podstatnou 
službou směrem ke spokojenosti zákazníků je vyzvednutí internetových objednávek 

ZDARMA.

Důraz je kladen na polidštění prostoru, přehlednost 
vystaveného zboží a snazší orientaci v prodejně. 
„Našim zákazníkům chceme čas strávený u nás co
nejvíce zpříjemnit. Proto jsme zařadili do nového 
designu přírodní odstíny zelené, více dřevěných 
prvků a současně jsme vyčlenili i prostor na 
odpočinek.“ upřesňuje Martin Heřmánek, ředitel 
prodejen DATART.  

Elektro prodejce Datart kompletně zmodernizoval 
jednu ze svých 5 prodejen v Olomouci. Nově huma-
nizovaná prodejna se nachází v olomouckém centru 
Olympia. Svým zákazníkům tak nadále zvyšuje komfort 
nákupu u svého oblíbeného elektrospecialisty. 
Prodejnu v OC Olympia Datart přestavěl do svého 
unikátního konceptu „Prodejna 21. století“, jehož 
hlavním motivem je humanizace prostoru. Datart ve 
spolupráci s architekty vytvořil prostředí prodejny 
podle potřeb zákazníka. Použité materiály, design 
interiéru, odpočinkové zóny, barevné a prostorové 
členění napomáhající orientaci nakupujících, to vše 
utváří ucelený koncept humanizované prodejny. 
„V novém konceptu prodejny výrobky ukazujeme 
úplně jiným způsobem, než jsou zákazníci zvyklí.
Barevné prvky na sloupech, regálech a zdech 
působí svěžím dojmem,“ popisuje Pavel Zdychynec, 
spoluautor tzv. barevných světů a oblastní manažer 
prodeje společnosti Datart. 
Speciální prostor je věnován trendovým produktům 
jako jsou kávovary, nositelná elektronika, přenosné
a party reproduktory. Velký prostor na prodejně  

u nás otevřel novou prodejnu.

Prodejnu mohou zákazníci navštívit 
denně od 9 do 21 hod. Slouží i jako výdejna 
e-shopu www.datart.cz.
Nově zrekonstruovanou prodejnu v 
olomoucké Olympii je možné navštívit 
od druhé poloviny září. 

Přijďte se k nám podívat!
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Velká část tohoto vydání magazínu se věnuje mnoha změnám, které rok 2018 Olympii Olomouc přinesl. Ať už to bylo otevření prodejny s exkluzivním 
fitness oblečením NEBBIA, prodejny Manufaktura, nového, inspirativního konceptu hypermarketu Albert nebo nové, větší a modernější prodejny 
Datart. Vše přilákalo pozornost veřejnosti, nových i věrných zákazníků a Olympia tak dala na vědomí, že stále žije a chce se rozvíjet a jít s dobou. 
To vše byl ale jen začátek!
V dalším roce pro Vás chystáme něco opravdu speciálního. Přineseme to, co Olympii po dlouhá léta chybělo - prvek zábavy. Zmenšení prodejny 
hypermarketu bylo totiž důsledně promyšleným krokem, který dal Centru potřebný prostor pro plánování a vybudování unikátního kino komplexu. 
Už na podzim příštího roku tak budeme moci nabídnout Vám, zákazníkům po náročných nákupech, i pořádnou porci rozptýlení. 
V novém multikině CINEMAX se můžete těšit na promítání filmů ve formátu 4K - obraz si vychutnáte ve dvakrát vyšším rozlišení, než 
jaké naleznete u běžných kinoformátů. Maximální filmový zážitek navíc doprovodí pohodlí sedadel Premium Plus, která jsou větší než sedadla 
klasická, poskytují divákům větší prostor na nohy a díky vyvýšeným opěrkám hlavy jsou umístěna v tom nejlepším úhlu naproti plátnu tak, abyste 
si film užili naplno a přesně, jak jeho tvůrci zamýšleli. 

Pro ty nejnáročnější z Vás připravujeme i speciální VIP sál, díky němuž požitek z návštěvy začne už při samotném čekání na film. VIP lounge má 
totiž svou vlastní vstupní zónu a kavárnu, ve které bude plně k dispozici ochotný personál a rozšířený sortiment - nebudou chybět kvalitnější 
nealkoholické a alkoholické nápoje, různé druhy snacků a samozřejmě ani standardní nabídka. Zcela na Vás navíc bude, zda si svůj popcorn a 
welcome drink objednáte před vstupem do sálu, nebo až z pohodlí kožených křesel vybavených tablety - díky těm si své občerstvení můžete nechat 
přinést a nikdy se tak nestane, že by Vám v průběhu sledování filmu něco došlo.
Ani kinem ale investice a novinky v Olympii Olomouc nekončí. Důležitým prvkem dneška je zdravý životní styl, a proto je součástí vize, kam 
se má moderní obchodní centrum dále ubírat, projekt fitness centra, zábavního parku pro děti, a nakonec také wellness centra. Kde jinde využít 
těchto atraktivních prvků než tam, kde se pohodlně zaparkuje a vše se vyřeší pod jednou střechou? V dnešní uspěchané době je více než 
důležité zefektivnit veškeré naše počínání a Olympia Olomouc chce jít tomuto trendu naproti. Těšte se na zmiňované novinky společně s námi 
a zachovejte nám věrnost. Vždyť všechno, co děláme, děláme pro Vás!

Co ještě čeká Olympii - těšte se v  roce 2019
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Beran  
červený jaspis

Nejrůznější kameny, vzácné i běžnější, zajímají lidstvo už od pradávna. Dlouhá tisíciletí lidé používají kameny nejen pro ozdobu, ale i k 
léčení a ochraně. Kdyby to nefungovalo, zřejmě by to už dávno odhalili a přestali se tím zabývat. Nic takového se však nestalo. Naopak. 
Zájem o práci s drahými kameny poslední dobou spíš roste. A praxe ukazuje, že v nich opravdu máme mocné pomocníky netušené síly. 
Prospět nám mohou snad ve všech oblastech života, záleží jen na tom, co právě potřebujeme.

Silnou vůli a pozitivní energii nositelů znamení Berana 
podporuje červený jaspis - Působí příznivě na oběh krve, 
na duševní činnost, posiluje imunitu. Podporuje toleranci, 
trpělivost, nezištnost, skromnost, potlačuje deprese. 
Učí nesobeckosti a skromnosti, posiluje krev a propůjčuje 
vitalitu.
Dalšími významnými kameny jsou: rubín, granát ametyst, 
diamant, ohnivý opál, hematit, karneol, achát, rodonit, 
rodochrozit, dumortierit, sodalit, onyx.

Zázračná moc kamenů

C&A
triko 350 Kč
svetr 550 Kč
kalhoty 550 Kč
šála 250 Kč
batoh 550 Kč
Deichmann
obuv 990 Kč

U každého znamení je uvedeno 
více druhů drahých kamenů. Je 
to dáno tím, že obliba kamenů 
zvěrokruhu se vyvíjí po tisíciletí 
po celém světě.
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Aeronautica Militare
kožený kabát 45 999 Kč
mikina 5 499 Kč 
kalhoty 6 899 Kč
hodinky 9 890 Kč
taška 6 999 Kč
obuv 6 599 Kč
Fokus optik
brýle Polaroid 2 799 Kč

TIMEOUT & Lee Cooper
bunda 2 199 Kč
halenka 849 Kč
jeans 1 099 Kč
TOP TIME
náramek 200 Kč
přívěsek 550 Kč/ks
Deichmann
obuv 999 Kč

červený jaspis

Pro vznětlivé Býky je vhodný růženín, který uklidňuje srdce, reguluje jeho činnost a chrání před 
trombózou a infarktem. Pomáhá projevovat city, dodává lásku a krásu. Dává sílu k odpuštění, učí 
sebeúctě a sebelásce. Je univerzální, použitelný na vše. Posiluje přátelství,navrací důvěru a harmonii. 
Pomáhá v obdobích emocionálních vypětí - říká se, že dokáže vyléčit „zlomené srdce“.
Také se hodí kameny: ametyst, aventurin, malachit, achát, smaragd, safír, zlatý topaz, zirkon, citrín, 
epidot, kunzit, chryzokol.

Býk

EXE JEANS
jeans bunda 2 575 Kč

New Yorker
pánská bunda 799 Kč

s. Oliver
pánské triko 549 Kč

MEDDLE
pánská obuv 2 199 Kč

Escandelle
kabelka 2 490 Kč

Dr. Kubba
obuv 1 999 Kč

Drahokamy a polodrahokamy
jsou vzácní léčitelé lidských duší.

růženín
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New Yorker
bunda 1 650 Kč
svetr 549 Kč
mikina 399 Kč
jeans kraťasy 699 Kč
šála 89 Kč
nadkolenky 139 Kč
čepice 139 Kč
kabelka 349 Kč
Fokus optik
brýle Polaroid 2 599 Kč
DEICHMANN
obuv 849 Kč

Blížencicitrín

Pro tyto individualisty se hodí citrín, který jim napomůže ovládnout emoce, 
odstraňuje blokády a napětí. Prostřednictvím imunitního systému oživuje 
látkovou výměnu a pomáhá při potížích zažívacího traktu. Podporuje tvůrčí 
jednání. Pomáhá zpracovávat životní zážitky a integrovat je do osobnosti, 
stejně jako využívat intuitivní vjemy v běžném životě a při uskutečňování 
životních cílů. Oživuje také nervovou činnost. Citrín stupňuje přirozenou 
sílu vyzařovat světlo, daruje teplo a sebevědomí.
Dalším významným kamenem pro Blížence je: jaspis, horský křišťál, akvamarín, 
chalcedon, rutil, křišťál s vrostlicemi rutilu, karneol, tyrkys, kalcit, chryzokol, 
jantar, bílé perly. 

Fokus optik
brýle Marc Jacobs 6 899 Kč

Escandelle Beauty & Hair
šampón Kérastase 539 Kč
kondicionér Kérastase 595 Kč
maska Kérastase 845 Kč

Elixir Ultime:
Naprosto univerzální výživný šampon, kondicionér a maska poskytne 
všem typům vlasů dokonalý lesk a měkkost. Silná směs arganového a 
kukuřičného oleje společně s výtažky z kamélie nebo pracaxi udělají s 
vašimi vlasy naprostý zázrak. Posílí, vyživí a dodají nezapomenutelný 
lesk. Začněte se hýčkat luxusními oleji již dnes!

Drahé kameny po 
tisíce let přitahují svou 
krásou. Připisují se jim 
čarovné schopnosti, 
které chrání před 
temnými silami, ale 
také léčí a uzdravují.
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Orsay
šaty 949 Kč
sako 799 Kč
kabelka 699 Kč
C&A
náušnice 199 Kč
New Yorker
šála 399 Kč

TAKKO
kabát - plyš 1 199 Kč
triko 349 Kč
jeans 799 Kč
New Yorker
čepice 199 Kč
Orsay
kabelka 699 Kč

Rak aventurinCitlivým Rakům prospěje aventurin, který působí 
příznivě na regeneraci a harmonizaci celého organismu. 
Potlačuje alergie. Uklidňuje myšlenky a pocity. 
Dalším významným kamenem pro Raky je: safír, 
diamant, jaspis, adulár, smaragd, rubín, chalcedon, 
chrysopras, jadeit, nefrit, měsíční kámen, rodochrozit, 
opál, bílé perly. 

Při výběru správného 
kamene je dobré se řídit 
základním rozdělením a 
pak už jen následovat svoji 
intuici.Často kámen, který 
nám padne do oka jako 
první, je ten pravý.
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Escandelle
svetr 3 490 Kč
kalhoty 3 490 Kč
kožíšek  5 990 Kč
opasek 1 290 Kč
kabelka 3 490 Kč
náhrdelník 1 290 Kč

Lev
Sebevědomým Lvům odpovídá nejtvrdší kámen, a to diamant. Tento 
kámen podporuje myšlení, smělost, sílu a nepřemožitelnost. Stabilizuje 
celý organismus, zejména nervovou soustavu a smyslové orgány. Podporuje 
vytrvalost a úsilí, povzbuzuje inspiraci a intuici. Posiluje rovnováhu 
tělesných funkcí.  
Dalším významným kamenem pro Lvy je: smaragd, achát, tygří oko, zlatý 
topaz, rubín, granát, křišťál, citrín, ametrín, olivín, jantar.

diamant

TOP TIME
hodinky 2 180 Kč

C&A
prsten 199 Kč

TOP TIME
náhrdelník 300 Kč

TAKKO
náhrdelník 299 Kč

C&A
náušnice 379 Kč

TAKKO
náramek 119 Kč

Escandelle
kabelka 1 990 Kč

Escandelle
kabelka 1 890 Kč

Tabák Valmont
popelník 249 Kč

Deichmann
obuv 699 Kč
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Panna 
Spolehlivé, inteligentní Panny potřebují více sebevědomí. 
Dodá jim je tygří oko, které navíc spolehlivě působí i proti 
migrénám. Posiluje odvahu, podporuje koncentraci. Napomáhá 
v uvědomění si vlastních chyb. 
Dalším významným kamenem je: smaragd, achát, chalcedon.
Panny dobře ladí také s ametystem, jaspisem, karneolem, 
sodalitem, zirkonem, citrínem, olivínem, sugilitem, sodalitem, 
lazulitem, jantarem. 

tygří oko

Feratt
oblek 6 890 Kč
košile 1 590 Kč
kravata 690 Kč
opasek 1 190 Kč
Dr. Kubba
obuv 1 999 Kč

Feratt
obuv 3 190 Kč

W linie
šaty 4 960 Kč
C&A
náušnice 199 Kč
MEDDLE
obuv 1 999 Kč

Orsay
bunda 1 499 Kč

Fokus optik
brýle Mario Rossi 2 299 Kč

TIMEOUT & Lee Cooper
sako 2 499 Kč
polokošile 599 Kč

TOP TIME
hodinky 1 005 Kč

FAnn
Versace Dylan Blue EdT
50ml 990 Kč

Tabák Valmont
Doutník Demonio Corona Gorda 
Gold tuba 240,- Kč/ks
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Váhy 
Šarmantním a diplomatickým Vahám, které 
touží po harmonii a spravedlnosti, pomůže 
kámen míru - jadeit. Dodává vnitřní klid, 
přispívá k radosti ze života. Odstraňuje neklid 
a usnadňuje mezilidskou komunikaci.
Dalším významným kamenem pro Váhy je:
onyx, perla, hvězdný safír, akvamarín, 
diamant, opál, rubelit, růženín, epidot, 
kunzit, magnezit howlit, bílé perly, 
obsidián.

Již naši předkové věřili, že tyto 
kameny v sobě ukrývají tajemnou 
a léčivou sílu, že nám dodávají 
životní energii, štěstí, zdraví a lásku.

jadeit

Jopess fashion
šaty 2 190 Kč
H&M
náušnice 199 Kč

Marionet
košile 1 290 Kč
kravata 490 Kč
opasek 1 095 Kč
Jopess fashion
jeans 2 599 Kč
TOP TIME
hodinky 1 005 Kč
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Infinite
halenka 3 750 Kč
sukně 2 830 Kč
H&M
náušnice 299 Kč
FAnn
parfém LA NUIT
50 ml 2 379 Kč
30 ml 1 700 Kč
DEICHMANN
kabelka 399 Kč
obuv 999 Kč

Štír 

Cílevědomým a vytrvalým Štírům pomáhá hematit. 
Zvyšuje jim vitalitu, pomáhá uvolnit se. Pomáhá
při neklidu a nespavosti, pocitech beznaděje a 
nejistoty, podporuje paměť. Mobilizuje skryté 
síly. Používá se při léčení chudokrevnosti, velkých 
ztrátách krve, po zraněních. 
Dalším významným kamenem pro Štíry je: karneol, 
malachit, rubín, rudý jaspis, achát, topaz, granát, 
ametyst, býčí oko, černý opál, korály, černý 
obsidián, onyx, záhněda, morion.

hematit
Zpočátku lidé nosili kameny jako 
amulety nebo talismany, které je měly 
chránit před zlými duchy nebo očaro-
váním (uřknutím).
Vždy symbolizovaly bohatství a moc.

C&A
prsten 159 Kč

Kerastase - Aura Botanica:
Naše Aura Botanica - šampon a maska - vytvoří 7x více lesku pro 
Vaše vlasy. Je to přírodní produkt, žádné parabeny, silikony nebo 
sulfáty. Kokos a arganový olej dohromady Vaše vlasy vyživí a ty 
budou jen zářit. Je vhodný pro suché a velmi suché vlasy.

Escandelle Beauty & Hair
šampón Kérastase 599 Kč
maska Kérastase 940 Kč
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lazurit Střelec Svobodomyslným a idealistickým Střelcům 
prospívá lazurit, který jejich vlastnosti podporuje 
a dodává jim sílu stát si za vlastním názorem. 
Zahání depresi a zmírňuje křeče a neurózy.
Dalším důležitým kamenem pro Střelce je: ametyst, 
lapis lazuli, tyrkys, opál, obsidián, safír, modrý topaz, 
zirkon, chalcedon, zelený aventurín, sugilit, 
dumortierit, sodalit, tyrkys, chryzokol.

Mad Max
šaty 1 449 Kč
kabelka 899 Kč
H&M
šála 249 Kč
Fokus optik
brýle Fila 3 399 Kč
DEICHMANN
obuv 1 799 Kč

TAKKO
tričko 269 Kč

MEDDLE
kabelka 2 999 Kč

Deichmann
kabelka 499 Kč

Deichmann
obuv 699 Kč

Dr. Kubba
obuv 1 599 Kč
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Tajemství stylu

TAKKO
bunda 599 Kč

TIMEOUT & Lee Cooper
vesta 1 599 Kč

Mad Max Fashion
šaty 1 549 Kč

TIMEOUT & Lee Cooper
sako 2 199 Kč

s. Oliver
sako 1 999,- Kč
triko 799 Kč

s. Oliver
bunda 2 799 Kč
mikina 799 Kč

Infinite
kabát 6 630 Kč

Deichmann
psaníčko 499 Kč

Deichmann
kabelka 699 Kč

Deichmann
obuv 749 Kč

Aeronautica Militare
kožený kabát
38 999 Kč

Aeronautica Militare
kožená bunda 26 999 Kč
triko 1 999 Kč

W linie
šaty 5 960 Kč

Fokus optik
brýle SUT 899 Kč

Escandelle
náhrdelník 1 590 Kč

H&M
náušnice 249 Kč

New Yorker
náušnice 59 Kč

TAKKO
náhrdelník 299 Kč

Escandelle
kabelka 2 990 Kč

C&A
batoh 550 Kč

Deichmann
obuv 649 Kč

Dr. Kubba
obuv 1 999 Kč

FAnn
řasenka Gosh Rebel Eyes 
lenghtening 99 Kč

Dr. Kubba
obuv 1 999 Kč

Dr. Kubba
pánská obuv 1 999 Kč
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EXE JEANS
pletené sako 2 399 Kč
triko 499 Kč
jeans 2 150 Kč
opasek 1 099 Kč
S. Oliver
taška 1 999 Kč
MEDDLE
obuv 2 999 KčKozoroh

Vodnář

malachit

amazonitKozoroh vše plánuje s vážností a chladnou hlavou. Aby 
si při tom nezapomněl užívat života, o to se postará
malachit. Učí Kozoroha smířlivosti a lásce, harmonizuje 
organismus, mírní záněty. Pomáhá při partnerských 
neshodách a problémech. Dodává energii a trpělivost. 
Malachit uklidňuje a probouzí harmonii v duši. 
Umožňuje růst porozumění a lásky. 
Dalším důležitým kamenem pro Kozorohy je:
akvamarín, diamant, adulár, jaspis, safír, 
turmalín, křišťál, červený rubín, morion, 
ametyst, chalcedon, chrysopras, onyx, 
ohnivý opál, lazurit, černé perly, obsidián, 
leopardí jaspis.

Tvořivým Vodnářům pomáhá amazonit 
otevřít se ostatním lidem. Snadno 

rozvíjí přátelství. Je nepostradatelný 
při aktivním provozování sportů. 
Je dobrý na posílení komunikace, 
přináší vyšší energii, klid a je spjat 
s elementem vody. Eliminuje 
škodlivé záření.

Dalším důležitým kamenem pro 
Vodnáře je: topaz, tyrkys, fluorit, opál, 

světle modrý safír, akvamarín, křišťál, 
jaspis, sokolí oko, lazurit, modrý kalcit, 
stříbro.

S. Oliver
šaty 1 699 Kč
kabát 3 999 Kč
šperk 199 Kč
Deichmann
obuv 999 Kč
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amazonit Ryby Empatickým Rybám prospívá ametyst. Podporuje intuitivní mimosmyslové vnímání 
a otevírá duši novým myšlenkám a ideálům. Zvyšuje schopnost koncentrace. Má 
uklidňující účinky. Používá se při odstraňování špatných návyků. Odstraňuje negativní 
energie, obavy a disharmonie. Pod jeho vlivem naleznete snadněji úkol svého života.
Dalším důležitým kamenem pro Ryby je: tyrkys, korály, akvamarín, jaspis, olivín, jadeit, 
měsíční kámen, opál, lazurit.

ametyst

H&M
halenka 249 Kč
svetr 699 Kč
kalhoty 349 Kč
náušnice 299 Kč
Dr. Kubba
obuv 1 399 Kč

H&M
sako 899 Kč
košile 399 Kč

s. Oliver
halenka 999 KčAeronautica Militare

kabát 31 599 Kč

MEDDLE
obuv 2 499 Kč

Orion
dóza na kávu 119 Kč

FAnn
Trussardi Sound of Donna EdP 
cena od 1439 Kč
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C&A
bunda 798 Kč
triko 2ks 175 Kč
jeans 250 Kč
Deichmann
obuv 649 Kč
Orion
kelímek 29 Kč

TAKKO
bunda 899 Kč
triko 249 Kč
jeans 599 Kč
Deichmann
obuv 649 Kč
Fokus optik
brýle 399 Kč

TAKKO
bunda 499 Kč
triko 199 Kč
jeans 449 Kč
čepice 199 Kč

Deichmann
obuv 649 Kč

C&A
bunda plyš 250 Kč

Deichmann
obuv 649 Kč

Tabák Valmont
omalovánky 49 Kč

TAKKO
mikina 449 Kč

H&M
jeans bunda 599 Kč

H&M
čepice 249 Kč

H&M
kabelka 299 Kč

C&A
mikina 398 Kč

Deichmann
obuv 699 Kč
Orion
termofor SOB  299 Kč

C&A
vesta 550 Kč
svetr 250 Kč
jeans 398 Kč
H&M
gumičky 129 Kč

H&M
vesta 599 Kč
mikina 349 Kč
kalhoty 599 Kč
Hervis
obuv 1 299 Kč

H&M
šaty 499 Kč
bunda 799 Kč
šála 179 Kč
gumičky 129 Kč
kabelka 399 Kč
obuv 599 Kč

NA VLNĚ RADOSTI
20
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 sleva

15 %

 sleva

50 %

 sleva

20 %

sleva

20 %

sleva

20 %

sleva
200 Kč

na celý nákup (nevztahuje se na modely označené 
jako Excelent price a Special price).

na batohy Meatfly a Nugget z kolekce 2017.

na produkty Uriage, dětskou řadu Bébé.

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

na nezlevněné zboží.

Platí pro veškeré zboží při nákupu minimálně za 2000,- Kč.

Platnost kupónu do 18. 10. 2018.

Platnost kupónu do 30. 9. 2018.

Platnost kupónu do 17. 10. 2018.

Platnost kupónu do 18. 11. 2018.

Platnost kupónu do 31. 10. 2018.

 řasenka

99 Kč
Řasenka GOSH Rebel Eyes Mascara Lenghtening 
pouze za 99 Kč, namísto původních 299 Kč.

na pánskou kolekci. Slevu nelze kombinovat s 
jinými akcemi/slevami.

Při nákupu nad 599 Kč Vám bude odečtena sleva 
20 %. Slevu nelze uplatnit na zboží zlevněné, v 
akci a na nákup dárkových poukazů.

na novou/nezlevněnou kolekci. Slevu nelze 
kombinovat s jinými akcemi/slevami.

na vše, která se počítá z aktuálních prodejních cen. Nevztahuje se na 
zboží označené jako „1. cena“ a „TOP CENA“, kamery GoPro, jízdní kola 
a dárkové poukázky. Nelze kombinovat s dalšími slevami a kupóny. 

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

 sleva

300 Kč

 sleva

100 Kč

 sleva

15 %

 sleva

10 %

 sleva

20 %
 sleva

10 %

Kupte 3 košile Marionet a získejte slevu 300,- Kč.

při nákupu jedné košile, sleva 50 % na košili 
druhou.

Na každý zakoupený pár 100,- Kč sleva.

na spotřební zboží. Sleva se nevztahuje na 
zlevněné produkty, nelze sloučit s jinými akcemi, 
na kávovary, kapsle a zboží jiných značek.

na novou kolekci podzim – zima 2018/19. Slevy 
se nesčítají.

Sleva 20 % na celý nezlevněný sortiment hodinek 
(mimo značky CASIO, zde sleva 10 %).

Sleva 20 % na celý nezlevněný sortiment šperků.

Platnost kupónu do 31. 10. 2018.

Platnost kupónu do 30. 11. 2018.Platnost kupónu do 31. 10. 2018. Platnost kupónu 27. 9. - 3. 10. 2018.

Platnost kupónu do 31. 12. 2018.

Platnost kupónu do 30. 9. 2018.

Platnost kupónu do 30. 9. 2018.

Platnost kupónu 30 . 9. 2018.

Platnost kupónu 17. - 23. 9. 2018.

Platnost kupónu 26. 9. - 9. 10. 2018.

Platnost kupónu do 30. 9. 2018.

 sleva

20 %
 sleva

20 %

 sleva

20 %

 sleva

20 %

 sleva

10 %

Platnost kupónu do 24. 12. 2018.

sleva

20 %

Platnost kupónu do 30. 9. 2018.
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ESENCE ŽENSKOSTI

C&A
svetr 698 Kč
kalhoty 798 Kč
H&M
náušnice 159 Kč
Deichmann
kabelka 399 Kč
obuv 699 Kč

TAKKO
vesta 799 Kč
halenka 599 Kč
kalhoty 899 Kč
TOP TIME
náhrdelník 225 Kč
Deichmann
kabelka 599 Kč

C&A
bunda 1 398 Kč
náušnice 199 Kč
Jopess fashion
triko 899 Kč
kalhoty 2 799 Kč
Deichmann
kabelka 499 Kč
Dr. Kubba
obuv 1 699 Kč

Escandelle
svetr 4 990 Kč
halenka 2 590 Kč
kalhoty 3 490 Kč
náhrdelník 1 290 Kč

H&M
šátek 249 Kč

C&A
vesta 998 Kč

H&M
šátek 299,- Kč

Jopess fashion
šaty 2 590 Kč

Fokus optik
brýle H1N1 2 499 Kč

Jopess fashion
triko 1 299 Kč

Jopess fashion
triko 1 090 Kč TAKKO

svetr 599 Kč
triko 599 Kč

Feratt
bunda 3 190 Kč

H&M
náušnice 249 Kč

TOP TIME
hodinky 2 400 Kč

C&A
náramek 199 Kč

MEDDLE
kabelka 2 599 Kč

Jopess fashion
kabelka 2 249 Kč

Jopess fashion
kabelka 1 499 Kč

Escandelle
kabelka 3 290 Kč

Deichmann
obuv 899 Kč
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C&A
bunda 1 398 Kč
náušnice 199 Kč
Jopess fashion
triko 899 Kč
kalhoty 2 799 Kč
Deichmann
kabelka 499 Kč
Dr. Kubba
obuv 1 699 Kč

Dioptrické obruby a sluneční brýle světových značek

Brýlová skla Carl Zeiss a kontaktní čočky 
renomovaných výrobců

Jedinečná péče o vaše oči, kvalita a příznivé ceny

Měření zraku - denně, bez čekání  

To vše najdete ve FOKUS optik!             

  ČISTICÍ SADA

S TÍMTO KUPONEM

DÁREK

v hodnotě 179 Kč k nákupu slunečních nebo dioptrických brýlí

telefon: 585 310 308, 
e-mail: fokusololympia@fokusoptik.cz

www.fokusoptik.cz 

Fokus-2018-obecna-Olympia-Olomouc-130x210-kupon-A.pdf   1   16.08.2018   9:13:11

H&M
náušnice 249 Kč

www.in nite-in nite.com

130x210mm_9296.indd   1 15.08.18   14:59
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pusťte sport DO SVÉHO ŽIVOTA

A3 SPORT
rukavice 540 Kč

Meatfly
bunda 2 349 Kč
mikina 1 790 Kč
jeans 1 590 Kč
čepice 550 Kč
obuv 1 990 Kč
skateboard 1 813 Kč

Hervis
bunda 999 Kč
mikina 399 Kč
kalhoty 1 199 Kč
obuv 899 Kč
skateboard 444 Kč

Hervis
dětská bunda 599 Kč

Hervis
dětská bunda 1 299 Kč

Alpine Pro
dětská  bunda 1 699 Kč

Alpine Pro
bunda 1 599 Kč
triko 499 Kč
kalhoty 999 Kč
obuv 999 Kč
Meatfly
skateboard  1 813 Kč

Alpine Pro
bunda 1 999 Kč
mikina 999 Kč
kalhoty 2 999 Kč
obuv 1 999 Kč

Alpine Pro
pánská bunda 2 499 Kč Hervis

bunda 899 Kč

Hervis
bunda 2 799 Kč
triko 399 Kč
kalhoty 1 399 Kč
obuv 1 199 Kč
A3 SPORT
batoh 390 Kč

Meatfly
bunda 2 399 Kč

Meatfly
batoh 1 299 Kč



25

pusťte sport DO SVÉHO ŽIVOTA

A3 SPORT
mikina 1 590 Kč
top 790 Kč
legíny 1 090 Kč
obuv 2 690 Kč

Tchibo
triko 279 Kč
šortky 349 Kč
šátek 179 Kč
opasek na mobil 
292 Kč
Orion
láhev 69 Kč
Deichmann
obuv 749 Kč

NEBBIA
top 925 Kč
legíny 1 415 Kč
Hervis
half ball 1 999 Kč

A3 SPORT
batoh 890 Kč

A3 SPORT
triko 790 Kč

NEBBIA
top zelený 770 Kč
top losový 848 Kč
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Konzerva pro psy Marty Carnivora. Kompletní krmivo bez konzervantů a přidané 
želatiny ve formě nahrubo mletého hovězího masa a drobů zajišťuje všechny 
potřebné živiny a minerály pro organismus Vašeho psa. 400g za 49 Kč.

Matrace pro psy z kolekce „Tlapa“ od značky Samohýl Exclusive. 
Ideální pelíšek bez vyvýšených okrajů z vysoce kvalitní a pevné bavlny.
Velikost 125x100x10 cm za 749 Kč.

Ideální regenerační krém na ruce s lípou, mandlovým olejem a panthenolem
V chladných měsících bývá pokožka často vysušená, přecitlivělá, trpící pocitem napnutí. Výjimečný regenerační 
krém na ruce se zjemňujícím výtažkem z lipových květů, výživným mandlovým olejem a bambuckým 
máslem, ovesným výtažkem a zklidňujícím panthenolem je ideální péčí pro každé ručky. Jedinečná receptura 
tohoto krému, bohatá na účinné přírodní ingredience, je napomůže zanechat svěže mladistvé, hebké a 
náramně provoněné. Poskytne jim navíc potřebnou ochranu před nepřízní počasí. 
Cena 149 Kč.

Pánský sprchový gel a šampon 2 v 1 s bylinným komplexem
Nechte se vynést do oblak na vlně neotřelé vůně se vzdušnými tóny a citrónovo-bergamotovou svěžestí. 
Hydratační a posilující pánský sprchový gel & šampon bohatý na přírodní ingredience - byliny, chmel, pivo 
a ovesný beta-glukan povzbudí mysl, přinese úlevu namoženým svalům a dodá pocit dokonalé čistoty. 
Stimuluje růst vlasů, napomáhá zabránit jejich vypadávání a předchází tvorbě lupů. Cena 165 Kč.

Lékárna Dr. Max
Krém na přebalování - 249 Kč
URIAGE Bébé 1er Change obsahuje patentovaný komplex Poly-2P, který izoluje pokožku na povrchu a tím 
zabraňuje jejímu dalšímu podráždění. Patentovaný komplex Poly-2P izoluje povrch pokožky tak, že může dýchat, 
a tím napomáhá její regeneraci. Díky vysokému obsahu termální vody Uriage přípravek snižuje zarudnutí.

Mycí krém pro nejmenší 500ml - 399 Kč
URIAGE Bébé 1ére Créme lavante je mycí krém s obsahem termální vody Uriage. Mycí báze neobsahuje mýdlo 
a má fyziologické pH, díky tomu mycí krém šetrně odstraňuje nečistoty. Krém je z 1/3 tvořen vyživujícím mlékem, 
proto chrání hydrolipidický film, je šetrný k pokožce a nevysušuje ji.

Sprej pro nejmenší na pokožku se sklonem k opruzeninám - 279 Kč
URIAGE Bébé 1er Spray Cu-Zn+ obsahuje patentovaný komplex TLR2-Regul a termální vodu Uriage, které 
zklidňují podráždění způsobené mikroorganismy. Obsažená měď a zinek zabraňují množení bakterií. Přípravek 
dále obsahuje absorpční látku smektit, která pohlcuje přebytečnou vlhkost a vysušuje mokvající místa a kožní záhyby.

Profissimo vonný olej 
10 ml, 34,90 Kč

Balea bylinná koupel 500 ml, 
více druhů 29,90 Kč

Balea Tajemství krásy - šampon 
na vlasy s manukovým medem
250 ml 29,90 Kč

dm Bio šťáva 330 ml, více druhů 
79,90 Kč

DŮLEŽITÉ maličkosti...

Centrum Chodov  /  Galerie Harfa  /  Centrum Olympia Olomouc

Centrum Olympia Brno  /  Aupark Shopping Center Bratislava

www.aeronauticamilitare.cz
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