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VESELME SE

ZÁBAVNÝ
ADVENT

CHCE TO PLÁN! TAKOVÝ, ABYCHOM HLADCE KROK ZA KROKEM PROPLULI
PŘEDVÁNOČNÍM ČASEM A PŘITOM STIHLI POLÁRNÍ ZÁŘI, POSLECHLI SI ZPÍVAJÍCÍ
TUČŇÁKY A ŠLI SI ZABRUSLIT. TAKHLE PLÁNUJEME VE WESTFIELD CHODOV.

ADVENTNÍ VÍKENDY
S VÁNOČNÍM EXPRESEM
Možná právě letos ulovíte svoji první
fotografii s panem průvodčím z polárního
vánočního expresu. Zkuste to o adventních víkendech mezi obědem a večeří
nebo při nákupech u našich prodejců.
LISTOPAD: 27. a 28. 11.
PROSINEC: 4. ,11., 12., 18., a 19. 12.

15. 11. – 24. 12.
CESTA NA
SEVERNÍ PÓL
Vydejte se s námi na severní pól.
Že nemáte psí spřežení? Nevadí,
náš program si užijete i bez
sněžnic nebo kompasu. Ve Westfield Chodov vás totiž čeká hned
několik zábavných míst, kam se
budete chtít vracet několikrát
v týdnu s celou rodinou.
VÍCE NA:
www.westfieldchodov.com.

OD 1. 12.
KLUZIŠTĚ WESTFIELD
CHODOV

5. 12.
MIKULÁŠ V OBCHODNÍM
CENTRU

Přijďte se sklouznout a splnit si ledový
sen v mrazivém světě. Veškeré informace
o provozní době, rezervaci vstupenek
a organizačních pravidlech najdete na
webových stránkách.

Advent bez Mikuláše, čerta a anděla by
nebyl tím pravým adventem. Kdo zlobil, ať
se trochu bojí, kdo byl hodný, ať se hodně
těší. Ve Westfield Chodov bude Mikuláš
se svými kolegy nadělovat v obchodním
centru i na venkovním kluzišti.

REZERVACE: www.chodovnalede.cz
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VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
1.–20. 12. 9:00–21:00
21.–23. 12. 9:00–22:00
24. 12. 9:00–12:00
25.–26. 12. ZAVŘENO
27.–30. 12. 9:00–21:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2022 ZAVŘENO
SLEDUJTE PODROBNOSTI
O PROGRAMECH A AKTUÁLNÍ
INFORMACE O PROVOZU
CENTRA NA NAŠEM WEBU NEBO
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.

WWW.WESTFIELDCHODOV.COM

24. 12.
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
PRO OSAMĚLÉ
Myslíme na všechny. Na Štědrovečerní
večeři se ve Westfield Chodov potkají
lidé, kteří by jinak v tuto kouzelnou chvíli
zůstali sami.
VÍCE NA:
www.stedryvecernachodove.cz
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SANTOVY SÁNĚ

VÁNOČNÍ EXPRESS

Virtuální realita, díky které se proletíte
nad severním pólem v nejznámějších
saních na světě.

Interaktivní 4D instalace na
náměstí u Peek & Cloppenburg,
kde se díky maketě lokomotivy
v životní velikosti projedete
krásnou přírodou a zamrzlými
pláněmi až na Severní pól.
Neváhejte a nastupujte do
Vánočního expressu.

REZERVACE NA:
www.westfieldchodov.com

17. 11. – 23. 12.
každou St až Ne
11:00–20:00

15. 11. – 3. 1.
každý den
MLUVÍCÍ POŠTOVNÍ
SCHRÁNKA
Jen díky ní pošlete svůj dopis na severní
pól a přijde vám i odpověď.

17. 11. – 23. 12.

CESTA NA SEVERNÍ PÓL / VÁNOČNÍ ATRAKCE
CE
POLÁRNÍ ZÁŘE
Instalace s videomappingem
a ledovým barem ve venkovním
Mega Dome.

22. 11. – 28. 12.
každou St až Ne
11:00–20:00

ZPÍVAJÍCÍ TUČŇÁCI
Letos tito návštěvníci z jižního pólu
zazimovali v naší restaurační zóně
Grand Kitchen.

15. 11. – 3. 1.

SOUTĚŽ
O 3 000 DÁRKŮ
V centru se ukrývají tři virtuální
postavičky – tučňák, skřítek a Santa.
Stáhněte si aplikaci Play Magic (QR kód
na stažení) pro augmentovanou realitu
z Google Play nebo App Store, najděte
je, vyfoťte se s nimi, ukažte našim
hosteskám tyto fotky a také věrnostní
kartu Westfield Chodov.

17. 11. – 23. 12.
výdej dárků
každou St až Ne
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JAK SE K NÁM DOSTANETE
WESTFIELD CHODOV, ROZTYLSKÁ 2321/19, 148 00 PRAHA 4
Sjezd z 0. km dálnice D1,
(Praha–Brno, Brno–Praha),
směr Nákupní zóna
Stanice Chodov metra
linky C

Linky 115, 135, 177, 193, 197, 511, H1
Do obchodního centra se lze pohodlně
dostat i několika cyklostezkami. Pro
cyklisty je připraveno vlastní zázemí
a kryté venkovní parkoviště.

VÁNOČNÍ MAGAZÍN 2021 WESTFIELD CHODOV
Uzávěrka: 1. 11. 2021. Údaje jsou platné ke dni vydání.
Vydavatel: Centrum Chodov, a.s., Na příkopě 388/1, 110 00 Praha 1, Česká republika.
Obsah: © COT group s.r.o., Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.
E-mail: redakce@cot.cz. Fotografie: Archiv © Westfield Chodov a COT group s.r.o., Shutterstock.com.
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K VAŠIM SLUŽBÁM:
ODMĚNIT, DONÉST I ZABALIT

BALENÍ DÁRKŮ

SHUTTLE PRO POHODLÍ

Od 4. do 23. 12. od 12:00 do 20:00 vám každý den v 1. patře
před obchodem Zara zdarma zabalíme zakoupené dárky.

Svezte se Vánočním vozíkem třeba i s kávou v ruce do oblíbeného obchodu na druhém
konci našeho nákupního centra.

CHRISTMAS NIGHT SHOPPING

DĚTSKÁ AUTÍČKA

Ve dnech 21.–23.12. pro vás máme prodlouženou otevírací
dobu obchodů do 22:00. Využijte večerní hodiny tří prosincových dnů na finálové předvánoční nákupy.

Novinka, kterou ozvláštníme vánoční svátky ve Westfield Chodov, a to nejen dětem.

DONÁŠKA DO AUTA
Vybrané e-shopy obchodů a restaurací Westfield Chodov
nabízejí donášku do auta na parkoviště. Objednejte si jejich
zboží on-line, zadejte způsob dopravy Donáška na parkoviště, zaplaťte, dojeďte na parkovací místo příslušného
obchodu, zavolejte do prodejny a těšte se z jednoduchého
nákupu bez nutnosti vystupovat ze svého automobilu.
VÍCE NA: www.donaska-do-auta.cz

LINE PASS
Přestupte na bezpečné nákupy bez front. Díky funkci Line Pass v nákupní aplikaci Westfield
Chodov si můžete zarezervovat návštěvu svého oblíbeného obchodu dopředu na přesný čas,
a vyhnout se tak čekání. Aplikace vám sama připomene, že na vás v obchodě čekají.

NÁKUPY SE STYLISTKOU
Naše stylistky jsou vám k dispozici i během vánočních svátků. Vyberte si s nimi třeba oblečení
na Štědrý večer. Abyste mohli tuto službu využívat, musíte být členem věrnostního programu
Westfield Club. Využijte i jeho další příjemné výhody.
REZERVACE NA: concierge@westfieldchodov.com
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WESTFIELD CLUB
Staňte se členem našeho věrnostního programu Westfield Club, užívejte si slev
a získejte za každých 10 nákupů 250 Kč zpět.
VÍCE NA: www.westfieldchodov.com

ŠATNA A ÚSCHOVNA ZAVAZADEL
Odložte si kabáty či zavazadla, ať máte nákupy pohodlnější a bez starostí o své věci.

UDRŽITELNÉ DÁRKY – NAKUP NA DOBRO
Ty nejlepší udržitelné dárky od vybraných lokálních výrobců, sociálních podniků
a chráněných dílen letos nakoupíte v prodejním pop-up stánku Nakup na Dobro.
V centru Westfield Chodov ho najdete vedle lékárny Benu u autobusové zastávky
Roztylská vždy od čtvrtka do neděle až do Vánoc.
VÍCE NA: www.nakupnadobro.cz

MOBILNÍ APLIKACE WESTFIELD CHODOV

Přehled všech služeb naleznete také
na našich webových stránkách.

UNICHOC11166477_inzerce_Vanocni_noviny_Westfield_Cashback_56x225_v01_lhu.i
25.10.2021 17:15
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SNĚME
TEXT: HANA ČERMÁKOVÁ
FOTO: © SHUTTERSTOCK.COM
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ZMRZLINOVÁ
POHÁDKA

O MEDVÍDKOVĚ
HÁDANCE

Z

ima nezima, Emilku to táhlo k velkému mrazáku. Ne, že by ta velká bedna byla tak úžasná,
úžasné bylo všechno v ní. Kornouty, dortíky, nanuky, našlehané a barevné dobroty. Nejraději ze všeho by ale Emilka sáhla po zmrzlině s medvídkem. Bílý méďa u shěhového iglú se
na obalu tajemně ušklíbal, mával packou a okolo něj poletovaly sněhové vločky jako hvězdičky.
Ta zmrzka musela být nad jiné dobrá, jinak by se polární zvíře muselo mračit a okolo něj by spíš
pršelo, než sněžilo, přemítala Emča a nenápadně nadzdvihla víko mraziboxu. Škvírou proniklo
dovnitř maliko teplého vzduchu a medvídek jako by se nepatrně pousmál.
Emilka zatahala maminku za rukáv a ukázala na průhledné sklo mrazáku, za kterým se zmrzlinky předváděly. Maminka zavrtěla hlavou, v zimě se prý taková dobrota nejí. Možná jako
vánoční zákusek by ho mohli ochutnat doma při slavnostním rodinném stole. Teď ale ne, už
tak je Emilce každou chvíli chladno, lítá venku bez rukavic, ztratila dvě čepice, a méďova polárka by ji ještě ochladila. Emilka mamince namítla, že jí nejde jen o mraženou sladkost, že by si
i moc ráda schovala její obal a malovala podle něj zvířátka a další obrázky, třeba oblohu.
Maminka pozdvihla obočí, že Emilce na takovou průpovídku rozhodně nenaletí. „Maminko,
maminko, malovala bych i jiná zvířátka a také ty vločky, hvězdičky, zajímala bych se, jak vznikají
a jak se jmenují,“ vyjednávala malá frikulínka. Maminka využila Emilčino snažení, mrkla na obrázek
zmrzliny a rozhodla: „Emilko, až budeš znát hvězdu, která radí námořníkům, Eskymákům, pirátům
i zálesákům, kde hledat sever, zmrzlinku si zasloužíš i přes veškerou zimu, která teď je.“

SEN, KTERÝ
SE DĚJE

Emilka začala trochu natahovat, ve škole se naučila teprve
pár písmenek. Zkoumavě se podívala na medvídka, co jí
z mrazáku poslal tolik úsměvů. Jinovatka mu už trochu obalila obličej, teď to skoro vypadalo, že bílý chlupáč pomrkává
směrem vzhůru. K tučnému nápisu. P -- O -- LA -- R -- KA, slabikovala Emilka zaujatá tím, jak se méďův obličej v mrazáku
mění. P - O - L - A - R - K - A. „To je polárka, maminko?“ ptala
se Emilka maminky na správnou výslovnost, aniž by tušila, co
vše pro ni může maminčina odpověď znamenat. Maminka
uznale pokývala hlavou: „Ano, je.“ Otevřela lednici a jednu
polárku vyndala. Méďovi na obalu se díky teplotě vrátil
široký úsměv.
Z Emilky je dnes astronomka, dodržela svůj slib a začala
hvězdičky malovat, číst si o nich, pozorovat je s atlasem
v ruce a nakonec je i studovat. Když poprvé narazila na kapitoly o Polárce, musela se usmát. Polárka se nachází v souhvězdí Malého medvěda a navíc je ve skutečnosti trojhvězda, i když od nás ze Země vidíme jen jejího nejjasnějšího
člena. Emilka tenkrát měla správně dostat zmrzliny tři.

PRÁVĚ TEĎ SE TROCHU ZASTAVTE, TŘEBA JEN NA MINUTKU.
ZPOMALTE V TEMPU I V PŘEKOTNÝCH MYŠLENKÁCH, CO JEŠTĚ MUSÍTE NEBO BYSTE MĚLI. UDĚLEJTE
RADOST SAMI SOBĚ A TAKÉ PROŽIJTE RADOST Z TOHO, ŽE JSME VŠICHNI NALADĚNI MYŠLENKOU
POSPOLU PROŽÍT ADVENT, ŠTĚDRÝ VEČER, POHODU A KLID.
USMĚJME SE, ŘÍKEJME SI VLÍDNÁ SLOVA. ZAŤUKEJME U SOUSEDŮ S OCHUTNÁVKOU CUKROVÍ.
POMOZME SI PŘIPRAVIT DOBRÉ JÍDLO. ROZSVIŤME VÁNOČNÍ STROMEČEK A OBEJMĚME SE.
PAMATUJME SI TEN UKLIDŇUJÍCÍ POCIT A MĚJME HO V PAMĚTI PO CELÝ ROK.
SNOVÉ VÁNOCE, KDY PLNÍME MALÁ I VELKÁ PŘÁNÍ DĚTEM, PŘÁTELŮM I SAMI SOBĚ, VÁM VŠEM PŘEJE

TÝM Z WESTFIELD CHODOV
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GOD JUL!
TEXT: SABINA BAŘINOVÁ
FOTO: SABINA BAŘINOVÁ

C

esta na sever je daleká. Každému, kdo se na ni
ale vypraví, budiž útěchou, že poctivé hygge
stojí na pevných základech útulné atmosféry. K té
v pověstném severském pojetí nemůže chybět dřevo
vytrvale praskající v krbu, zástupy plápolajících svíček,
ani hromady hřejivých kožešin. Všechno společně
pak vytváří malebné kulisy pro štědrovečerní hostinu,
která se v norském podání až podezřele blíží tak
oblíbeným českým chutím.

Vaječný koňak
se severským šmrncem
SUROVINY:
• 8 žloutků • 80 g třtinového cukru • 1 vanilkový lusk
• 1 lžička mletého kardamomu • 800 g slazeného
kondenzovaného mléka • 300 g neslazeného
kondenzovaného mléka • 250 ml tučné smetany
ke šlehání • 750 ml vodky

POSTUP:
Žloutky si dáme do větší mísy a společně s třtinovým
cukrem, semínky vyškrábnutými z vanilkového lusku
a kardamomem je vyšleháme do husté nadýchané pěny.
Cukr se v průběhu šlehání zcela rozpustí. Ke žloutkové
pěně přidáme slazené i neslazené kondenzované mléko
a smetanu a přilijeme také vodku. Důkladně prošleháme,
rozlijeme do lahví, uzavřeme a uložíme alespoň na měsíc
do lednice. Za tu dobu se ostrý chuťový profil alkoholu
zjemní a koňak zhoustne.

2,1 L
Množství

Náročnost

10 MIN.

Doba přípravy
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Juleribbe
SUROVINY:
• 2 kg vepřového boku s kůží (klidně i s kostí)
• 3 lžičky soli • 2 lžičky pepře • 200 ml vody

POSTUP:
Den předem ostrým špičatým nožem nařežeme
na svrchní kůži až do sádla centimetr silné
proužky. Maso pak ze všech stran důkladně
osolíme a opepříme. Zmačkáme kus alobalu,
položíme ho do středu hlubšího pekáčku (to zajistí lepší propečení) a kůží vzhůru na něj umístíme
maso. Zakryjeme alobalem a do druhého
dne uložíme do lednice. V den pečení pekáč
vytáhneme a bok necháme alespoň hodinu při
pokojové teplotě. Maso poté podlijeme vodou,
opět překryjeme alobalem, důkladně utěsníme
a vložíme do trouby vyhřáté na 230 °C. Takto
v páře pečeme 55 minut. Poté alobal odstraníme
a je-li třeba, přilijeme ještě vodu. Teplotu v troubě
stáhneme na 200 °C a pečeme další hodinu, hodinu a půl – až bude kůže vypečená do dokonalého
škvarku. Pak už stačí jen pekáč vytáhnout, maso
nechat chvíli odstát a můžete podávat. Tradice
velí na talíř přidat brusinkovou zavařeninu, sladkokyselé zelí podušené na cibulce, sušené švestky
obalené ve slanině a na másle dozlatova opečené
malé brambůrky.
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Počet porcí

Náročnost

3 hod. 30 min.
Doba přípravy
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GRAVLAKS
SUROVINY:
• 500 g lososa bez kůže • 50 g krystalového cukru • 50 g mořské
soli • 1 lžíce mletého bílého pepře • silný svazek nahrubo
nasekaného kopru • kůra z 1 pomeranče • 0,2 dl pomerančového koňaku Grand Marnier

POSTUP:
Cukr, sůl, pepř, kopr a strouhanou pomerančovou kůru
smíchejte v misce. Zakápněte pomerančovým koňakem
a polovinu rozložte na potravinovou folii. Nahoru položte
lososový filet a zasypte zbytkem ochucené směsi. Všechno společně do folie zabalte a uložte do lednice alespoň
na 24 hodin. Během té doby rybu párkrát obraťte, aby se
namarinovala skutečně stejnoměrně. Spotřebujte ideálně
do tří dnů. Skvěle si rozumí se semínkovým knekkebrødem,
nakládanou cibulí a citronovým créme fraiche – na ten stačí
jen smíchat hutnou francouzskou kysanou smetanu créme
fraiche s kůrou a šťávu z citronu a špetkou soli i pepře.
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Počet porcí

Náročnost

15 min.

Doba přípravy

SEMÍNKOVÝ KNEKKEBRØD
SUROVINY:
• 300 g hrubé žitné mouky • 100 g celých ovesných vloček
• 200 g jemných ovesných vloček • 200 g slunečnicových
semínek • 200 g dýňových semínek • 100 g lněných
semínek • 100 g světlých sezamových semínek • 1 lžička
soli • 750 ml perlivé vody

POSTUP:
Všechny sypké suroviny nasypeme do větší mísy,
promícháme a zalijeme vodou. Vypracujeme tekutější těsto. Plech vyložíme pečicím papírem a rozprostřeme na něj
rovnoměrnou tenkou vrstvu připraveného semínkového
těsta. Pečeme v horkovzdušné troubě vyhřáté na 160 °C
asi 10 minut. Poté plech vytáhneme, těsto rozkrájíme
na čtverečky a vrátíme do trouby na dalších 45-60 minut
(dle síly těsta), až bude knekkebrød pěkně zlatý a křupavý.
Množství vystačí asi na čtyři plechy. Samozřejmě je
můžeme péct i současně, v takovém případě ale během
pečení plechy párkrát prostřídejte.

20+

Počet porcí

Náročnost

1 hod. 20 min.
Doba přípravy
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KRANSEKAKE
SUROVINY:
NA KROUŽKY:
• 500 g mletých mandlí • 4 vaječné bílky
• 500 g moučkového cukru

NA POLEVU:
• 1 bílek (z vejce velikosti M+) • 250 g moučkového
cukru • 1 lžička rumového aroma • 2 lžičky
citronové šťávy

POSTUP:
Jemně mandle prosejeme do větší misky společně
s moučkovým cukrem. Po jednom vmícháme bílky,
až nakonec získáme pevné lepivé těsto. To zabalíme
do potravinářské fólie a necháme do druhého dne
odležet v lednici. Odpočaté těsto propracujeme
a vyválíme z něj stejnoměrně silné válečky, které
rozdělíme na 10-15 dílků s odstupňovanou délkou.
Vytvarujeme je do podoby kroužků, konce vždy
důkladně spojíme. V dostatečné vzdálenosti od sebe
je rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem
a pečeme je 10 minut v troubě vyhřáté na 200 °C.
Poté kroužky necháme zcela vychladnout. A připravíme si polevu. Vaječný bílek vyšleháme společně
s cukrem na hustou krémovou polevu, do které
následně zašleháme i rumové aroma a citronovou
šťávu. Polevu umístíme do cukrářského sáčku,
kterému ustřihneme špičku, abychom získali malý
zdobicí otvor. Každý mandlový kroužek pak polevou
ozdobíme dle vlastní fantazie. Nakonec kroužky
poskládáme na sebe do podoby věže, jako spojovací
materiál nám poslouží poleva, kterou můžeme ještě
libovolně dotvořit. Skvěle se hodí perníčky.
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Počet porcí

Náročnost

1 hod. 10 min.
Doba přípravy
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HVĚZDNÉ
PROSTÍRÁNÍ
VÁNOČNÍHO STOLU

M

ožná právě teď je ta pravá chvíle popřemýšlet, jak
bude vypadat prostírání k vánoční večeři. Máte už
představu o barvě, stylu, nádobí, dekoracích? Detailů, do
kterých se můžete zabrat, je nespočet, a nabídek v obchodech snad ještě víc. Pojďme si utřídit myšlenky a připravit
letošní štědrovečerní stůl za hvězdného přispění těch,
kdo věří kouzlu Vánoc: zvědavých a natěšených dětí.

HOSTÉ U STOLU
Jako první je potřeba vědět, kolik vás ke štědrovečerní hostině
usedne, kolik bude dětí a kolik dospělých. U štědrovečerního
stolu se prostírá jedno místo navíc, je určené pro osamělého
kolemjdoucího. Možná se ale zastaví Ježíšek nebo Santa
a budou potřebovat na chvíli posedět a občerstvit se. Podle
finálního součtu hostů budete vědět, zda vám nechybí židle,
příbory či talíře nebo zda by se vám mohl hodit postranní
servírovací a odkládací stůl. Na jednu osobu se obvykle
doporučuje 50 až 70 centimetrů místa. Promyslete si barvy,
ve kterých byste Vánoce chtěli slavit, zjednodušte jejich
výběr třeba jen na dvě.

ZAPOJÍME DĚTI
Druhý tip patří dětem a nápadům, jak je do důležitého úkolu
zapojit. Když jim jen malinko pomůžete, zvládnou nečekané

skvosty. Společně zajděte ven nasbírat hezké šišky, nasušte plátky pomerančů, nakupte
badyán. A také přírodní motouz a hezký papír. Na šišky vyberte vánoční sprej, nejlépe na nich
vypadá stříbrný nebo zlatý. Z papíru můžete poskládat podle návodu z Internetu vánoční
hvězdu nebo i drobné ozdoby, z dřevěných kolíčků na prádlo a kartiček připraví malí šikulové
jmenovky hostů. Školáčci už je zvládnou i s osobním přáním. Můžete společně vykrájet
a upéct perníčky a na zdobení sezvat sousedovic děti.

TRADIČNÍ VĚNEC
Ve třetí radě se zaměříme na dekorování stolu. Na čtvercový nebo obdélníkový se hodí běhoun
uprostřed, a to rovnou na stolní desku nebo přes základní vánoční ubrus. Na kulatý stůl zase
můžete využít základní prostírání pro každého stolovníka, což je praktické. Prostředek stolu patří
adventnímu věnci. Tradice říká, že ten správný je kruhový, protože nám připomíná pospolitost,
koloběh života i celého roku. Designérská nápaditost naopak vyzývá ke kreativitě. V každém
případě, tyto základní věci určují symetrii stolu, jak bude přehledný. V průběhu večera přijde na stůl
hned několik různých chodů, a proto vše, talíře, sklenky i dekorace mají mít vždy jasnou strukturu.

BAREVNÉ VYLADĚNÍ
Symetrii a vzhled stolu nakonec určí barevné kombinace. Držte se dvou barev, které vždy můžete
kombinovat s neutrálními tóny bílé, slonovinové, béžové. Jestli vaše děti měly při tvoření dekorací
velkou fantazii, vybírejte prostírání jednoduché v tlumených barvách, ať na nich dětská nápaditost
vynikne. Pokud se držely zlatých a stříbrných tónů nebo bílé, můžete být naopak při volně barev
odvážnější vy. Nechte děti naleštit příbory, mohou je i hezky obvázat přírodním motouzem a upevnit k němu jmenovku nebo osobní vánoční přání, které vyrobily. Nezapomeňte na svíčky, jejich
přirozené světlo je měkké a vše v něm vypadá něžně a zářivě. Veselé a chutné Vánoce!
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01
ýEŠTINA

angličtina
běloruština
bulharština
dánština
ﬁnština
francouzština
chorvatština
irština
italština
němčina
litevština
maďarština
nizozemština
norština
polština
portugalština
ruština
slovenština
španělština
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MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
ȼȱɇɒɍɘ ɋȺ ɋȼəɌɄȺɆȱ ȱ Ɂ ɇɈȼɕɆ ȽɈȾȺɆ!
ɑȿɋɌɂɌȺ ɄɈɅȿȾȺ ɂ ɓȺɋɌɅɂȼȺ ɇɈȼȺ ȽɈȾɂɇȺ
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR
HYVÄÄ JOULUA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
SRETAN BOŽIû I SRETNA NOVA GODINA
NOLLAIG SHONA AGUS ATHBHLIAIN FAOI MHAISE DAOIBH
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR
LINKSMǏ ŠV. KALƠDǏ IR LAIMINGǏ NAUJǏJǏ METǏ
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET
VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
GOD JUL OG GODT NYTTAR
WESOLYCH SWIAT I SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU
BOAS FESTAS E UM FELIZ ANO NOVO
ɉɈɁȾɊȿȼɅəɘ ɋ ɉɊȺɁȾɇɂɄɈɆ ɊɈɀȾȿɋɌȼȺ ɂ ɋ ɇɈȼɕɆ ȽɈȾɈɆ
VESELÉ VIANOCE A ŠġASTNÝ NOVÝ ROK
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO ANO NUEVO
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MICHAEL KORS
Zimní bunda
9 499 Kč

UNCS
Pánská softshellová bunda
3 399 Kč

NAPAPIJRI
Rainforest bunda
Winter Pocket
6 250 Kč

ALPINE PRO
Dámské lyžařské rukavice RENA
1 199 Kč

ZIMNÍ

XIAOMI
Mi Watch Lite
1 119 Kč

PROBUZENÍ
SPORTISSIMO
Běžecké lyže Fischer s mohérovými pásy, 3 499 Kč

BOGNER
Dámská čepice RANIA
4 800 Kč

HUMANIC
Kotníčkové boty Pat Calvin
2 499 Kč

SALOMON
Batoh MTN 30
4 190 Kč

SALOMON
Brýle Radium Photochromic
3 150 Kč
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JACK & JONES
Beanie
369 Kč

NOVOROČNÍ

MOCHI MOTIKO
Matcha Latté
299 Kč

LENOŠENÍ

CBD STAR
Vyrovnávající olejové sérum
990 Kč

OXALIS DESSOUS
Župan hedvábný Aubade
6 240 Kč
L’OCCITANE
L’O
Omlazující
krém na ruce
Om
Slaměnka
a Bambucké máslo
Sla
630 Kč
POTTEN
& PANNEN – STANĚK
Kusmi Tea Tsarevna
vánoční čaj
636 Kč

PROFIMED
TISSERAND aroma difuzér
1 199 Kč

CINEMA CITY
Dárková poukázka
od 228 Kč

SIMONE PÉRÉLE
Hedvábná noční košilka Nocturne
5 490 Kč
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WOLFORD
Carol String Body
5 990 Kč
STEILMANN
MANN
Měkkýý vlněný kabát
7 599 Kč

ALO DIAMONDS
Prsten z bílého zlata
s briliantem
342 022 Kč

PRO ŽENY
NAŠEHO
SRDCE

STEILMANN
Béžový pulovr
2 799 Kč

MICHAEL KORS
Ledvinka Slater
7 799 Kč

MAC
Set na oči
s metalickými stíny
1 450 Kč

VERO MODA
Koženková bunda
1 499 Kč

ECCO
Shape
Squared 35
5 999 Kč

STEVE
MADDEN
Dominique
Black
3 190 Kč
WEEKEND MAX MARA
Silk Pocket Square
3 400 Kč
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KARA
Pánská taška
4 299 Kč

SAMSUNG
Galaxy ZFold 3
46 990 Kč

FJÄLLRÄVEN
Bunda Skogsö
Padded Jacket
9 990 Kč

PRO MUŽE
NAŠEHO
SRDCE

BIBELOT
ELOT
Plnicí pero Waterman Expert Deluxe
4 490 Kč
OTTO BERG
Pánský pulovr
1 590 Kč

ARMANI EXCHANGE
Pánská mikina
2 990 Kč

DATART
Sluchátka GoGEN TWS
BUDDY
1 499 Kč

SUPERDRY
Triko Black Out
950 Kč

TOP TIME
Pánské hodinky
Daniel Klein
1 290 Kč

THE ORIGINAL BARBER SHOP
Oleje do vousů – Artemis a Bleu Noir
420 Kč
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PROFIMED
Sonický kartáček Bob
a Bobek
549 Kč

ALBI
Neonové obrázky
999 Kč

ALPINE PRO
Dětská bunda ICYBO 5
1 999 Kč

DĚTSKÉ

SNY A PŘÁNÍ

ALBI
AL
Kreativní sada Trrrdeln
Trrrdelník
799 KKč

BAMBULE
WOW POD Harry Potter
er
449,90 Kč/ks

NAPAPIJRI
Mikina Beri
1 590 Kč

VANS
Boty UA OLD SKOOL BLACK/WHITE
1 890 Kč

DATART
Elektrické autíčko
MaDe Lamborghini
7 390 Kč

FUSAKLE
Ponožky Noční pingu
199 Kč

LEGO® TECHNIC LAMBORGHINI SIÁN FKP 37

V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI
3. 12. 2021 – 2. 1. 2022 | Westfield Chodov
The “Lamborghini” and “Lamborghini Bull and Shield” trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.
LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2021 The LEGO Group.

BUILD FOR REAL
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DÁREK PLANETĚ

JE DÁRKEM NÁM VŠEM
WESTFIELD CHODOV JE DRŽITELEM NEJVYŠŠÍ
MOŽNÉ CERTIFIKACE TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
STAVEB PODLE STANDARDU BREEAM. JEDNÁ
SE O PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ ŠETRNOSTI PROVOZU
CENTRA VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. ZÍSKALI
JSME HO JIŽ TŘIKRÁT A CO SE TÝKÁ UDRŽITELNOSTI, ŘADÍME SE MEZI PĚT NEJLÉPE HODNOCENÝCH BUDOV V REGIONU STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPY.

100 %

energie spotřebované v obchodním
centru Westfield Chodov pochází
z obnovitelných zdrojů. Rádi bychom byli inspirací pro další,
a předali tak planetě nejcennější dárek – nové nadšence pro
udržitelnost a cirkulační aktivity.
Nejde jen o šetrnost k pitné vodě nebo o třídicí kontejnery.
Jde o myšlenku, jak udržovat svět čistší a zdravější a hledání
cest, jak ji realizovat. Ve Westfield Chodov se nám takové
plány daří, několikrát za sebou jsme za ně byli oceněni
certifikací BREEAM In-Use (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method), poprvé v roce 2016.
Vše začalo ale mnohem dříve, možná už v roce 2012, když
jsme jako první nákupní centrum v ČR začali chovat včely
medonosné, abychom upozornili na jejich význam pro
ekosystém. A dnes?

VODA A SVĚTLO
Šetříme například pitnou vodou. Díky systému čištění
a shromažďování spodní vody spotřebujeme ročně té
pitné o 13 200 m3 méně. To pro srovnání odpovídá roční
spotřebě 101 čtyřčlenných českých domácností. Většina
našich společných prostor je osvětlena pomocí úsporných
LED svítidel a do garáží jsme nainstalovali nízkoenergetické
zářivkové trubice EcotTube.

VZDUCH
Nákupní prostředí ve Westfield Chodov zpříjemňuje několik desítek živých rostlin. Dělají
nám prostory hezčí, zdravější, zelenější a vzdušnější. O čistý vzduch se stará také naše
přírodní ventilace. Jde o poměrně složitý systém, který je regulován v závislosti na klimatických podmínkách a konstrukčních specifikách budovy.

MOBILITA
Až 52 % z vás přijíždí do Westfield Chodov městskou hromadnou dopravou nebo přijde pěšky,
čímž pomáháte snižovat CO2 emise. Všem ostatní nabízíme sdílená auta, 12 dobíjecích stanic
na elektromobily a dostatek míst na uložení kola v bezpečnostním bike boxu. Pro cyklisty jsme
jako první v Praze zprovoznili Bike-Safety Box, který pohání sluneční energie, a který je vyroben
z recyklovaných materiálů. Myšlenka šetrnosti vychází především z respektu, i proto je celé
centrum Westfield Chodov přístupné občanům se sníženou pohyblivostí.

NÁKUPY
Do Westfield Chodov se můžete vydat i za šetrnými nákupy. V obchodech tu najdete nejširší nabídku slow fashion neboli udržitelné módy. Přehled udržitelné módy, kterou lze zakoupit v našich obchodech, pravidelně aktualizujeme na udrzitelny-westfieldchodov.cz. Vyzkoušet můžete plnicí stanice pro kosmetiku, vybírat biopotraviny nebo si přinést vlastní nádobu na nákup zdravých oříšků.

CHYTRÉ GENERACE
Naši myšlenku sdílíme s těmi nejmenšími. Udržitelnosti je učíme v tematicky zaměřeném interaktivním koutku. Učíme je, jak správně recyklovat, jak vyrobit elektřinu třeba jízdou na kole
i jak se voda dostává do našich domovů. Poznáním toho, jak věci fungují, k našemu poslání
neodmyslitelně patří.
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NEBÝT
SÁM

N

a Vánoce máme být spolu. S těmi, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Ne každý má takové štěstí,
proto i letos Westfield Chodov uspořádá Štědrovečerní večeři pro osamělé. Můžete ji podpořit.

Lidí, kteří tráví vánoční svátky v ústraní, je i dnes ještě stále mnoho. Jde o maminky samoživitelky, lidi
s handicapem, lidi bez domova, seniory z domova důchodců nebo děti. Je těžké představit si jejich
osudy a smutek, když zůstávají i na Vánoce sami. Naopak je milé vědět, že každý rok některým z nich
pomůžeme, aby se cítili radostně. Letos tomu nebude jinak. Děkujeme všem spoluorganizátorům
Štědrovečerní večeře na Chodově – dobrovolníkům ze správy centra, nájemcům, různým dobrovolnickým organizacím i známým osobnostem, že i letos chystají nezapomenutelný večer těm, kteří
by si ho jinak nemohli dopřát.

VÍTE O NĚKOM, KDO BUDE
NA ŠTĚDRÝ VEČER SÁM, NEBO SI
NEMŮŽE DOVOLIT VÁNOCE PODLE
SVÝCH PŘEDSTAV, A OCENIL BY
STRÁVIT ŠTĚDRÝ VEČER S DALŠÍMI
LIDMI VE WESTFIELD CHODOV?
PŘIHLAŠTE SEBE NEBO SVÉ ZNÁMÉ NA
WWW.STEDRYVECERNACHODOVE.CZ

