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VÁNOČNÍ SLUŽBY VE WESTFIELD CHODOV
ADVENTNÍ KALENDÁŘ

BALENÍ DÁRKŮ ZDARMA*

VÁNOČNÍ SHUTTLE*

Sledujte nás na Instagramu
WestfieldChodovOfficial a soutěžte
během adventních dnů o atraktivní dárky,
každý v hodnotě minimálně
5 000 Kč.

Pro naše věrné zákazníky a členy
Westfield clubu máme připraveno
balení dárků zdarma.

Zkraťte si cestu
po nákupním centru a stopněte si
náš vánoční shuttle.

*Služby budou probíhat, jakmile bude centrum plně otevřeno.

Být členem
SE VYPLATÍ
Speciální slevy a nabídky
Přístup k exkluzivním službám
VIP události

club
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Vánoce jsou tady…
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí návštěvníci centra Westfield
Chodov. Po roce se opět setkáváme nad našimi Vánočními novinami.
Již téměř rok bojujeme s pandemií onemocnění covid-19, která výrazným způsobem ovlivnila a omezila naše životy. Letošní Vánoce kvůli
této pandemii budou jiné. Využijme této situace k tomu, abychom byli
více se svými blízkými, a ukažme jim, že na ně myslíme. Inspirací pro
drobné i větší vánoční dárky vám mohou být právě naše Vánoční noviny.
Naše stylistky vám prozradí to, jak tráví vánoční svátky, a zároveň
vám dají i několik zajímavých tipů na drobné dárky. V našem
nákupním průvodci pak naleznete rozsáhlý přehled dárků z na-

bídky našich nájemců, kterými můžete obdarovat celou vaši rodinu. Přinášíme vám také rozhovor s majitelkou dárkové balicí
služby o tom, jaké jsou současné trendy v balení vánočních dárků,
a chybět nebudou ani tipy, jak si vyzdobit dům či byt. A již tradičně
vám přineseme i několik receptů na skvělé vánoční pochoutky.
Přejeme vám krásné prožití svátečních dnů a těšíme se na setkání
v centru Westfield Chodov.
Marcela Hrdličková
ředitelka centra Westfield Chodov
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TEN NEJHEZČÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
Víte, co se stane, když na Štědrý den v poledne Westfield Chodov zavře dárkuchtivým návštěvníkům?
Myslíte si, že zhasnou světla, zavřou obchody a Vánoce tady končí?
Naopak! V tu chvíli tu ty pravé Vánoce teprve začínají. Vánoce plné štědrosti, pohody
a lidské soudržnosti.
Na štědrovečerní večeři se tu totiž od roku 2018 potkávají lidé, kteří by jinak
v tuto kouzelnou chvíli zůstali sami. Ať už jde o maminky samoživitelky, lidi s handicapem,
lidi bez domova, seniory z domova důchodců, nebo děti.
Hlavní misí Westfield Chodov je přece po celý rok lidi spojovat a připravovat jim báječné zážitky,
takže ani o Vánocích tomu nemůže být jinak.
Celá řada dobrovolníků z řad správy centra, nájemců, různých organizací i známých osobností
s radostí chystá nezapomenutelný večer těm, kteří by si ho jinak nemohli dopřát.
V centru Westfield Chodov se díky nim, stejně jako u těch šťastnějších doma,
odehrává pravý Štědrý večer. Tak jak má být – plný dobrého jídla, dárků, hudby,
kouzelné atmosféry a hlavně společnosti vřelých lidí – protože to je ten nejkrásnější dárek.
Více informací na www.stedryvecernachodove.cz
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STYLOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY.
VE STYLU WESTFIELD CHODOV
Pro Westfield Chodov pracují ty nejlepší stylistky v oboru. Protože každá z nich je jiná a jedinečná,
představíme vám je i z trochu jiného pohledu než jen z hlediska jejich přístupu k módě.
Prozradí vám, jak tráví vánoční svátky, a inspirací mohou být i jejich osobní tipy na dárek pod vánoční stromeček.
Služby našich stylistek si můžete celoročně objednávat prostřednictvím elektronické pošty,
a to na adrese concierge@westfieldchodov.cz.

INA T.
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1. Jak byste charakterizovala svůj styl oblékání? Řídíte se
tímto stylem i při nákupech s klienty?
Elegantní styl prodchnutý eklekticismem i minimalismem, mixující
kousky z řetězce s high fashion. Primární je pro mě držet se linií,
které mi vyhovují, a kvality, která je nutností. S klientem vždy nakupuji kousky, které sedí jeho stylu, životnímu stylu, postavě i finanční
situaci, a to tak, aby odcházel spokojen a s oblečením, které dokáže
nakombinovat s tím, co má doma.

3. Jaká je vaše nejkrásnější vánoční vzpomínka?
Z každých Vánoc, které mohu trávit se svojí rodinou, mám krásné
vzpomínky.

2. Jak vypadá váš Štědrý den? Dodržujete nějaké tradice?
Naší vánoční tradicí je, že na Štědrý den vozíme oběd bezdomovcům
na pražské Hlavní nádraží. Vlastně, vaříme pro ně celoročně. Ačkoliv
primárním cílem není náš výsledný dobrý pocit, člověk si pak o to víc
váží toho, že se má kam vrátit. Teplo domova je nejen tento den o to
hřejivější.

5. Jaký je váš tip na dárek pro letošní Vánoce?
Stejně jako každý rok, i letos se rozplývám nad kouzelnou vánoční
kolekcí Jo Malone. Parfém Midnight Musk & Amber už mám doma –
a je to nádherná esence jedinečnosti Vánoc. Stejně tak mohu
doporučit výjimečné klobouky české značky Tonak, kde si originální
kousek vybere opravdu každý.

4. Co byste doporučila čtenářům, když chtějí obdarovat
někoho, kdo má prakticky vše?
Zkuste jim naplánovat společný výlet či relaxační pobyt, případně
jim darujte osobní styling u nás na Chodově.

ŠÁRKA STRNADOVÁ

1. Jak byste charakterizovala svůj styl oblékání? Řídíte
se tímto stylem i při nákupech s klienty?
Já osobně jsem minimalistka. V mém šatníku převažují
jednobarevné kousky, a to v barvách černá, modrá a červená.
Vzorované, krajkové nebo třpytivé věci u mě moc nenajdete.
Oblékám se žensky, ale když mám náladu, tak si obleču např.
i pohodlnou velkou mikinu a džíny. Myslím, že i to může
vypadat žensky a sexy, pokud se vše správně sladí a sedí to. Do
klienta se vždy musím vcítit, abych co nejlépe pochopila, jaký
je jeho styl, jaké má hranice a co mu sedne. To je u stylistky
velmi důležité, musí umět zahodit své osobní preference
a vybrat pro klienta stylové kousky přesně podle jeho vkusu,
potřeb a zájmů. Naším cílem není udělat z klienta modela
nebo modelku. Důležité je navést ho na správnou cestu a poradit mu, jak a co kombinovat. Pro mě je velmi důležité, aby si
klient ty kousky zamiloval a chtěl je nosit. Ne aby mu ležely
pak ve skříni. A podle toho se pozná dobrá práce stylisty.

3. Jaká je vaše nejkrásnější vánoční vzpomínka?
Vánočních vzpomínek mám hodně. Nejčastěji vzpomínám na
to, jak u nás doma probíhal Štědrý den v době, kdy jsem byla
malá. Na procházku s tátou, brzkou večeři. Na to, jak jsme
s mamkou pouštěli skořápky se svíčkami ve vaně (zatímco táta
dával dárky pod stromeček). A pak na zvoneček, rozbalování
dárků a pohádky. Hlavně na to, jak byla celý den pohoda
a nebyly žádné hádky. Byla tam spousta lásky a citu. Škoda, že
takové nejsou všechny dny v roce...

2. Jak vypadá váš Štědrý den? Dodržujete nějaké
tradice?
V průběhu let se toho hodně změnilo, ale něco stále přetrvává.
Ráno si vždy pustím pohádky a posnídám vánočku, kterou
jsem v předvečer Štědrého dne upekla. Odpoledne pak jedu
za rodinou, popovídáme si a následně společně povečeříme.
Pouštíme svíčky po vodě, ale jiné tradice už vlastně ani
nedržíme. Až budu mít děti, ráda nějaké tradice obnovím nebo
vytvořím, ale teď si raději všichni sedneme u sklenky vína.

5. Jaký je váš tip na dárek pro letošní Vánoce?
Můj tip na dárek pro ženu je krásný šperk. Konkrétně třeba
náramek se symbolem nekonečna od ALO. Mně se nejvíce líbí
ten z růžového zlata. A milovníkům vína, ženám i mužům, bych
věnovala nádherné sklenice Villeroy & Boch, které koupíte
v Potten & Pannen. Dárkem čistě pro muže je třeba stylová
mikina z COS.

4. Co byste doporučila čtenářům, když chtějí obdarovat
někoho, kdo má prakticky vše?
Poradila bych jim, ať dávají dárky od srdce. I drobnost
darovaná s láskou a zájmem potěší. A kdyby opravdu nevěděli,
co koupit, pak mohou věnovat poukazy do Westfield Chodov
a objednat jim k tomu třeba naši službu nákupy se stylistkou.
To je dárek, který se hodí pro ženy i muže, bez ohledu na věk.
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TATIANA SLADÍKOVÁ
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1. Jak byste charakterizovala svůj styl oblékání?
Řídíte se tímto stylem i při nákupech s klienty?
Vždy jsem měla ráda minimalistický, spíše elegantní styl
oblékání s důrazem na detail. Většinou, když ke mně přijde
nový klient, ptám se, s čím potřebuje poradit, pro jakou
příležitost nakupuje a kde v módě tápe. Ale co se týče stylu,
ten dokážu odhadnout sama. Lidé ke mně chodí hlavně proto,
že svůj styl teprve hledají. Já jim pomáhám v tom, aby našli
ten správný směr, který bude vyhovovat jejich osobnosti
a postavě. Na svém vlastním vkusu zásadně nelpím a nevnucuji klientům něco, co se jim opravdu nelíbí. Často však po
vyzkoušení kousku, ve který původně neměli důvěru, přijdeme
na to, že jim ve finále nejen sedí, ale dokonce moc sluší.

s medem, což je spíš slovenský zvyk.

2. Jak vypadá váš Štědrý den? Dodržujete nějaké
tradice?
Na Štědrý den jezdím za rodinou. Je to pro mě čas, kdy se
vracím domů, vidím všechny pohromadě a odpočinu si od
práce. Na Vánoce krájíme jablka a také podáváme oplatky

5. Jaký je váš tip na dárek pro letošní Vánoce?
Jako žena mám slabost pro spodní prádlo. Mně osobně se líbí
značka Simone Pérèle. Líbit by se mohla push-up podprsenka
SAGA v barvě Ruby, a to spolu s kalhotkami ze stejného setu.

3. Jaká je vaše nejkrásnější vánoční vzpomínka?
Od malička miluji zdobení stromečku a pamatuji si, jak jsme
z něj jako malé se sestrou tajně ujídaly čokoládové ozdoby.
A co určitě nemůžu opomenout, je pečení cukroví s mojí
babičkou.
4. Co byste doporučila čtenářům, když chtějí obdarovat někoho, kdo má prakticky vše?
Říká se, že šperkem nikdy neurazíš. Ve Westfield Chodov bych
tak jistě doporučila návštěvu Pandory, Klenotů Aurum nebo
Swarovski.

VÁNOCE
PRO CELOU RODINU

Hedvábná noční košilka, SIMONE PÉRÈLE, 5 490 Kč | Pánský svetr GANT, 5 499 Kč | Dámská péřová bunda PEAK PERFORMANCE, 11 999 Kč | Pánská zimní bunda,
ALPINE PRO, 3 299 Kč | Dětské kalhoty Reima, HERVIS SPORT, 1 799 Kč | Zimní obuv Salomon, HERVIS SPORT, 1 999 Kč | Vánoční ponožky, FUSAKLE, 199 Kč | Placatka,
BANQUET, 149 Kč | Vánoční sada Jablko & Mandle, MANUFAKTURA, 507 Kč | Kapitánka, TONAK, 2 600 Kč | Zimní čepice, HELLY HANSEN, info o ceně v obchodě |
Nespresso Festive Variations Italia, sváteční limitovaná edice tří káv – balení 10 kapslí, NESPRESSO, 129 Kč | Sada pro bělení zubů s LED akcelerátorem, PROFIMED, 2 099 Kč
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DÁRKY PRO ŽENY
Každý dárek pro jakoukoliv ženu by měl splňovat jedinou podmínku. Ať je to něco, po čem žena touží, ale sama by si to nekoupila.
Vybrali jsme pro vás malou ochutnávku toho, co každá žena uvítá.
Luxus, eleganci, krásu, jemnost, dokonalost. Ostatně, toto si ženy zaslouží po celý rok.
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1 Vánoční sada Ornament, JO MALONE, 810 Kč | 2 Kolínská voda Orange Bitters ( 100 ml), JO MALONE, 3 080 Kč | 3 Kožené rukavice, VIDDA, 1 350 Kč | 4 Kožená
kabelka, PIETRO FILIPI, 4 490 Kč | 5 Podprsenka, SIMONE PÉRÈLE, 2 290 Kč | 6 Lodičky, STEVE MADDEN, 3 740 Kč | 7 Vánoční sada 3 svíček, JO MALONE,
4 060 Kč | 8 Náhrdelník Tennis Deluxe, SWAROVSKI, 6 490 Kč | 9 Náušnice Tennis Deluxe, SWAROVSKI, 1 990 Kč | 10 Prsten Vittore, SWAROVSKI, 3 490 Kč |
11 Prsten Vittore Pear, SWAROVSKI, 3 490 Kč | 12 Dárková sada The Night Is Yours, ESTÉE LAUDER, 2 300 Kč | 13 Dárková sada lesků na rty, ESTÉE LAUDER,
930 Kč | 14 Šála s příměsí kašmíru, PIETRO FILIPI, 2 990 Kč | 15 Kožené rukavice palčáky, COS, 1 650 Kč | 16 Kabelka, STEVE MADDEN, 1 590 Kč | 17 Vánoční sada
Shea Bergamot (sprchová pěna 200 ml, krém na ruce 30 ml, balzám na rty 12 ml, tělový krém 125 ml), L’OCCITANE, 1 450 Kč | 18 Dárková sada Resilience De Luxe
(denní krém 50 ml, sérum na obličej 15 ml, oční krém 5 ml, čisticí pěna 30 ml), ESTÉE LAUDER, 2 950 Kč | 19 Kožené kozačky, HÖGL, 6 499 Kč | 20 Paletka očních
stínů Festive Nudes, DOUGLAS, 249 Kč | 21 Adventní kalendář Luxury, DOUGLAS, 1 299 Kč | 22 Hodinky, SWAROVSKI, 9 990 Kč | 23 Náušnice Sparkling Dance Dial
Up, SWAROVSKI, 4 490 Kč | 24 Náhrdelník, SWAROVSKI, 4 490 Kč | 25 Kožená peněženka, VIDDA, 1 900 Kč | 26 Hedvábný šátek, PIETRO FILIPI, 2 490 Kč |
27 Multifunkční sada pudrů, SEPHORA, 290 Kč | 28 Dárková sada Wild Wishes (řasenka 14 ml, micelární voda 25 ml, glitter gel na vlasy 30 ml), SEPHORA, cena 590 Kč |
29 Paletka očních stínů Feline Instinct, SEPHORA, 590 Kč | 30 Apple AirPods s nabíjecím pouzdrem, ISTYLE, 4 790 Kč | 31 Pouzdro na iPhone, SWAROVSKI, 1 990 Kč |
32 Kotníčkové kožené boty, STEVE MADDEN, 3 980 Kč | 33 Crop top, NEBBIA, 850 Kč | 34 Dárková sada Clean Skin Kit (čisticí gel 125 ml, scrub na obličej 30 ml,
krém na obličej 30 ml), SEPHORA, 720 Kč | 35 Apple iPad Wi‑Fi 32 GB (zlatý), ISTYLE, 9 090 Kč
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DÁRKY PRO MUŽE
Říká se, že zážitek udělá mužům více radosti než jakákoliv hmotná věc. Ale co to pro tentokrát spojit a ke krásně zabalenému
dárku přidat ještě akci, na kterou rozhodně nezapomene? Ke kravatě a dokonalým botám navíc večeři v luxusní restauraci?
K zápisníku a vzorovaným ponožkám prodloužený víkend v Portugalsku?
K novému parfému romantický večer doma jen pro vás dva?
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1 Kožený pásek, COS, 950 Kč | 2 Krémové deodoranty, SOAPHORIA, 167 Kč/ks | 3 Minerální deodorant, SOAPHORIA, 247 Kč | 4 Košile, PIETRO FILIPI, 1 790 Kč |
5 Manžetové knoflíčky Theo Fire Element, SWAROVSKI, 1 990 Kč/pár | 6 Vánoční sada Cap Cedrat (sprchový gel 250 ml, deodorant 130 ml, balzám po holení 75 ml),
L’OCCITANE, 1 500 Kč | 7 Kravata vínová, PIETRO FILIPI, 1 390 Kč | 8 Kravata modrá, PIETRO FILIPI, 1 290 Kč | 9 Mokasíny, STEVE MADDEN, 3 740 Kč |
10 Salt water spray (200 ml), BARBERHOOD, 550 Kč | 11 Kolínská voda Cypress & Grapevine (100 ml), JO MALONE, 3 790 Kč | 12 Manžetové knoflíčky,
PIETRO FILIPI, 1 190 Kč | 13 Pasta na vlasy (100 ml), BARBERHOOD, 450 Kč | 14 Kolínská voda (100 ml), BARBERHOOD, 990 Kč | 15 Olej na vousy (30 ml),
BARBERHOOD, 550 Kč | 16 Balzám na vousy (50 ml), BARBERHOOD, 550 Kč | 17 Prsten Gravelli, VIDDA, 7 490 Kč | 18 Náramek Gravelli, VIDDA, 3 490 Kč |
19 Ponožky, VIDDA, 299 Kč/ks | 20 iPhone 12 Pro 128 GB (zlatý), ISTYLE, 29 990 Kč | 21 Obal na notebook, VIDDA, 1 960 Kč | 22 Sportovní obuv, VIDDA, 3 690 Kč |
23 Zápisník Black Brick, VIDDA, 640 Kč | 24 Triko – cyklista, VIDDA, 1 290 Kč | 25 Propiska Crystalline, SWAROVSKI, 749 Kč | 26 Dárková sada Men Active Face
Set (krém na obličej 2 v 1 hydro energy 75 ml, oční krém 20 ml), DOUGLAS, 519 Kč | 27 Kapesníček do klopy, PIETRO FILIPI, 490 Kč | 28 Dárková krabička Cologne
Collection, JO MALONE, 2 470 Kč
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DÁRKY PRO KLUKY
Jasně, že jsou pro kluky nejdůležitější všechny ty technické vychytávky. Ještě neumí ani chodit,
ale tablet ovládají lépe než my. Ale když mu teď pod stromeček nadělíte jeho první sako s kravatou nebo motýlkem,
asi to ještě neocení. Za pár let vám tento mladý dokonalý muž, který s neodolatelným stylem sbalí každou holku
v okruhu několika kilometrů, bude vděčný.
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1 Zimní karneval, HOMEART, 9 289 Kč | 2 Tričko s límečkem, ORIGINAL MARINES, 499 Kč | 3 Čepice dinosaurus, NEXT, 290 Kč | 4 Ponožky s dinosaury
(v sadě po 6 párech), NEXT, 290 Kč | 5 Motýlek, BRUMS, 380 Kč | 6 Vánoční dárek, DÁRKOVÁ BALICÍ SLUŽBA AFIFI, od 209 Kč | 7 Sako s vyměnitelnými kapesníčky
do klopy, BRUMS, 1 523 Kč | 8 Nintendo Switch Lite, DATART, 5 890 Kč | 9 Vánoční čajové svíčky hvězdy (sada 6 ks), ZARA HOME, 179 Kč | 10 Botičky,
ORIGINAL MARINES, 799 Kč | 11 Dětský sprchový gel (250 ml), SOAPHORIA, 197 Kč | 12 Dětský masážní olej (150 ml), SOAPHORIA, 327 Kč | 13 Ruční mýdlo citrus, SOAPHORIA,
129 Kč | 14 Svetr s ledním medvědem, NEXT, 585 Kč | 15 Tričko s vánočním motivem, NEXT, 220 Kč | 16 Vánoční dárek, DÁRKOVÁ BALICÍ SLUŽBA AFIFI, od 209 Kč |
17 Čepice, BRUMS, 507 Kč | 18 Svetr, ORIGINAL MARINES, 799 Kč | 19 Vánoční dárek, DÁRKOVÁ BALICÍ SLUŽBA AFIFI, od 209 Kč | 20 Vánoční ozdoba vločka
Ledové království, SWAROVSKI, 2 490 Kč | 21 Balzám proti opruzeninám (50 ml), SOAPHORIA, 207 Kč | 22 Aromaterapeutický balzám (50 ml), SOAPHORIA, 187 Kč |
23 Balzám do chladného počasí (50 ml), SOAPHORIA, 297 Kč | 24 Vánoční svíčka hvězda velká, ZARA HOME, 299 Kč | 25 Ponožky s dinosaury (v sadě po 6 párech), NEXT, 290 Kč |
26 Boty, ORIGINAL MARINES, 1 499 Kč | 27 Nintendo Switch Mario Olympic Games, DATART, 1 349 Kč | 28 Kalhoty s laclem, ORIGINAL MARINES, 849 Kč
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DÁRKY PRO HOLČIČKY
Užijte si tu dobu, kdy svoji malou princeznu ještě můžete strojit tak, jak si přejete vy. Ještě pár týdnů,
a už vám nedovolí vybrat ani ponožku, protože sama bude vědět, co je nejlepší.
Nezapomeňte ani na kosmetiku nebo třeba sadu na karaoke (až za 15 let vyhraje Superstar, možná vám poděkuje).
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1 Vánoční dárek, DÁRKOVÁ BALICÍ SLUŽBA AFIFI, od 298 Kč | 2 Pěnivé bomby do koupele, SOAPHORIA, 57 Kč/ks | 3 Legíny s vánočním motivem, NEXT, 145 Kč |
4 Šaty s vánočním motivem, NEXT, 220 Kč | 5 Balzám proti opruzeninám (50 ml), SOAPHORIA, 207 Kč | 6 Aromaterapeutický balzám (50 ml), SOAPHORIA, 187 Kč |
7 Balzám do chladného počasí (50 ml), SOAPHORIA, 297 Kč | 8 Punčochy Pink Panter, ORIGINAL MARINES, 299 Kč | 9 Dětské rádio s karaoke Maxipes Fík, DATART,
1 399 Kč | 10 Batoh, NEXT, 585 Kč | 11 Sprchový gel Romantická růže (250 ml), SOAPHORIA, 197 Kč | 12 Boty Pink Panter, ORIGINAL MARINES, 1 249 Kč |
13 Boty, STEVE MADDEN, 2 130 Kč | 14 Vánoční dekorace – sob, HOMEART, 1 039 Kč | 15 Růžové šaty, ORIGINAL MARINES, 849 Kč | 16 Vánoční dárek,
DÁRKOVÁ BALICÍ SLUŽBA AFIFI, od 298 Kč | 17 Dětský sprchový gel (250 ml), SOAPHORIA, 197 Kč | 18 Dětský masážní olej (150 ml), SOAPHORIA, 327 Kč | 19
Šála (prodávána v sadě s čepicí), BRUMS, 914 Kč | 20 Kabelka, ORIGINAL MARINES, 499 Kč | 21 Perlový náramek Treasure, SWAROVSKI, 2 990 Kč | 22 Balzám na
rty makronka, SOAPHORIA, 127 Kč | 23 Ponožky s krajkou (v sadě po 2 párech), NEXT, 130 Kč | 24 Vánoční ozdoba – hvězda, SWAROVSKI, 2 490 Kč | 25 Šaty, BRUMS, 2 032 Kč
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ZABALTE SI
KOUZELNÉ VÁNOCE!
Vánoční svátky jsou obdobím, kdy se snažíme potěšit své blízké a darovat si navzájem více lásky, než je obvyklé.
Jednou z možných forem poděkování za celoroční přízeň jsou již tradičně vánoční dárky.

O tom, jakým dojmem na obdarovaného náš dar zapůsobí,
nerozhoduje jen jeho cena. I pouhá drobnost, která je darována
z upřímné lásky, může způsobit mnoho radosti. Především když
ukážeme, jak moc nám na dotyčném záleží. I na tomto místě totiž
platí jedna ze základních marketingových pouček, že „obal prodává“.
Na to, jaké jsou aktuální trendy v balení vánočních dárků, jsme se
zeptali osoby nejpovolanější, tj. majitelky dárkové balicí služby AFIFI
Lenky Vilímkové. Ta má jednu ze svých provozoven právě v obchodním centru Westfield Chodov.
Jaké budou podle vás letošní Vánoce?
To asi neví nikdo, ale rozhodně budou jiné. Jiné než obvykle. A to jak
pro prodejce, tak i pro zákazníky, ale i pro nás, pro firmy, které se živí
balením dárků. Pokud budou obchodní centra uzavřena, budeme na
tom tratit všichni. A ačkoliv je dnes možné prakticky všechno koupit
prostřednictvím e-shopů, jedno si nekoupíte. Tu pravou atmosféru
Vánoc. K té kromě vlastních nákupů přispívá i to, s jakou pečlivostí
a láskou je váš dar zabalen.
Je tedy možné, že místo každoročního předvánočního shonu
budete letos bez práce?
To určitě ne. Pokud se však obchodní centra neotevřou, bude to
určitě komplikovanější než jindy. Naši stávající zákazníci samozřejmě vědí, kde nás najdou. A jak se říká, všechno špatné je k něčemu
dobré. Nás to např. donutilo urychleně spustit e-shop, kde nabízíme
našim zákazníkům široký sortiment různého materiálu, a to od
vánočních přáníček přes dárkové tašky, krabice, balicí papíry a stuhy
až po dřevěné dekorace. Jestliže tedy nebudou moci využít naše
služby v obchodních centrech nebo v sídle naší firmy, mohou si dárky
samozřejmě zabalit sami. My jim dodáme materiál a inspiraci…
Můžete zmínit současné trendy v balení vánočních dárků?
Vánoční dárky se již tradičně balí tak, aby balicí papír ladil do barev
ozdob na vánočním stromku, nebo tak, aby zapadl do převažujících
barev v místnosti, ve které se vánoční stromek nachází. Současné
trendy jdou ale trochu jiným směrem, stejně jako trendy týkající
se samotného stylu bydlení. V dnešní době je moderní a hodně
populární tzv. skandinávský styl bydlení, který je mimo jiné charakteristický i užitím dřeva, a to v kombinaci s černou a bílou barvou.
Pravděpodobně tím nejsilnějším trendem v balení vánočních dárků
je balení do jednobarevného papíru. Konkrétně do takového toho
obyčejného standardního poštovního nahnědlého balicího papíru.
Variantou je pak hnědý balicí papír, na kterém jsou miniaturní
motivy malých stromků nebo hvězdiček. Na převázání se pak použije
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klasický motouz v přírodní barvě, juta nebo lýko. K zabalení dárku
se však dají použít také u nás poměrně netradiční materiály, jako je
třeba plátno.
Ekologický přístup tedy pronikl i do odvětví, jakým je balení
vánočních dárků?
Ano. Stále více našich zákazníků se zajímá o to, jakým způsobem
jsou balicí materiály vyrobené, z jakých surovin a jak moc při své
likvidaci zatěžují životní prostředí. Skutečností je, že 99 % materiálu
použitého při balení dárků jde do odpadu. V současnosti již řada
výrobců balicího materiálů deklaruje, že jimi vyráběný materiál
je z 90 až 100 % recyklovatelný. Proto se dnes při balení dárků
používají také různé dřevěné dekorace, a to místo jiných hůře
recyklovatelných materiálů. Na dekoraci je možné použít například
opadané větvičky z vánočního stromku, celou skořici nebo usušenou
pomerančovou kůru.
Ocení takový přístup třeba i děti, kterým ekologie zatím nic
neříká?
Faktem je, že děti tento ekologický přístup většinou nedocení. Ty
chtějí, aby dárky byly veselé a barevné. Ale i toho lze dosáhnout
užitím různobarevných stuh z přírodních materiálů nebo barevně
pomalovaných dekorací. A také se dají koupit třeba dřevění sobi
nebo malinkatí sněhuláci z přírodních materiálů. Pravdou však je, že
je stále ještě mnoho dospělých, kteří takto ekologicky nepřemýšlejí
a preferují u nás již tradiční materiály, a to včetně jejich tradiční
barevnosti – tj. červené, zelené, modré, stříbrné a zlaté.
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Na co by si měli dát zákazníci pozor při nákupu balicího
papíru a dekorací?
Pokud dárek nemá pevný obal a nemá ani pevný tvar, jako tomu bývá
např u oblečení, kabelek či podobných předmětů, je vhodné jej vložit
do krabice, překrýt hedvábným papírem a následně zabalit do balicího papíru. Při nákupu balicího papíru je vhodné dbát především na
jeho kvalitu. Velmi levné materiály se často trhají a bývají i průhledné. Proto se vyplatí investovat do kvalitního obalového materiálu,
tedy balicího papíru s vyšší gramáží. Podobné je to i u stuh a dalších
dekorací.
V jakých cenových úrovních se obalový materiál pohybuje?
V principu se dá říct, že ten nejlevnější balicí papír seženete již od
necelých 10 korun za arch či roli, a to prakticky v každém obchodě.
Ty nejdražší balicí papíry naleznete většinou v obchodech s kreativními materiály nebo ve specializovaných e-shopech a tam se
cena za stejné množství obalového materiálu pohybuje maximálně
do 150 korun. U saténových stuh se prakticky jedná o korunové
položky, seženete je již v cenách od 5 korun za metr při šíři 1 cm,
ale v případě širokých stuh může cena za metr činit až 50 korun.
Jutové stuhy lze pořídit za cenu kolem 15 až 30 korun za jeden metr.
Lýkové stuhy, které se prodávají v balení přibližně po 10 metrech,
stojí kolem 30 až 60 korun. Pokud se rozhodnete na zabalení vašeho
daru použít dárkovou tašku, zaplatíte za ni podle velikosti a kvality
přibližně 30 až 150 korun. Aby takto zabalený dárek vypadal hezky,
budete též potřebovat nějaké množství hedvábného papíru, kterým
dárek v tašce zakryjete, a nejlépe i kus stuhy na mašli, kterou tašku
uzavřete.

LENKA VILÍMKOVÁ (*1987)
majitelka dárkové balicí služby AFIFI, www.afifi.cz
V prostředí dárkových balicích služeb se pohybuje přibližně
10 let. Za toto období zde postupně vystřídala všechny možné
pracovní pozice od brigádnice až po ředitelku. Kromě toho má
také rozsáhlou praxi v oblasti vytváření a provozu různých
e-shopových řešení.
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DÁRKY PRO VÁŠ DŮM
Co koupit někomu, kdo má všechno? Něco do bytu! Nemusí to nutně stát majlant.
Vybrali jsme pro vás designérské skvosty, které potěší, ale zároveň kvůli tomu nemusíte vykrást banku.
Vonná svíčka ve skle nebo porcelán s kresbami od Gustava Klimta, to je sázka na jistotu
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1 Vánoční dárky, DÁRKOVÁ BALICÍ SLUŽBA AFIFI, info o ceně v obchodě | 2 Vánoční svíčka – hvězda velká, ZARA HOME, 299/ks | 3 Talíř Marigold – velký, HOMEART, 349 Kč |
4 Talíř Marigold – malý, HOMEART, 249 Kč | 5 Miska Marigold – velká, HOMEART, 399 Kč | 6 Svíčka ve skle, HOMEART, 329 Kč/ks | 7 Věnec, ZARA HOME, 999 Kč |
8 Vánoční ozdoby střevíčky (2 ks), HOMEART, 199 Kč | 9 Sypaný čaj Tsarevna Kusmi Tea (120 g), POTTEN & PANNEN - STANĚK, 599 Kč | 10 Váza Gustav Klimt –
velká, HOMEART, 1 869 Kč | 11 Váza Gustav Klimt – malá, HOMEART, 1 239 Kč | 12 Svíčka Perfumed, VIDDA, 499 Kč | 13 Difuzér, HOMEART, 769 Kč | 14 Svíčka Orange
Bitters, JO MALONE, 620 Kč | 15 Vánoční zlatá ozdoba – listy, ZARA HOME, 299 Kč | 16 Zlatý tác s motivem vloček, ZARA HOME, 499 Kč | 17 Budík Zuiver, VIDDA,
1 267 Kč | 18 Svícny na čajové svíčky (prodávané v sadě s difuzérem), HOMEART, 579 Kč | 19 Porcelánová vánoční ozdoba – hvězda s LED světlem, ZARA HOME,
229 Kč | 20 Vánoční sada 3 svíček, JO MALONE, 4 060 Kč | 21 Svíčka ve tvaru stromu, ZARA HOME, 549 Kč | 22 Tepaný zlatý podnos, ZARA HOME, 599 Kč |
23 Globus, HOMEART, 1 079 Kč | 24 Vánoční čajové svíčky hvězdy (sada 6 ks), ZARA HOME, 179 Kč | 25 Vánoční jídelní set pro dva La Boule,
POTTEN & PANNEN – STANĚK, 8 385 Kč | 26 Kroužky na ubrousky listy (sada 2 ks), ZARA HOME, 299 Kč | 27 Shaker, HOMEART, 199 Kč
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POSAĎTE SE U NÁS
Ačkoliv je kvalita vašeho bramborového salátu pochopitelně nejlepší, určitě víte, že jíme i očima. Abychom vám ukázali,
jak také může vypadat štědrovečerní tabule, spojili jsme se v letošním roce s obchodem Home Art.
Stačí pár drobných vychytávek a celá atmosféra u vánočního stolu dostane okamžitě jiný ráz. Šance, že vaše děti
večeři tentokrát nezhltnou a nepoženou se hned k vánočnímu stromku, se tak výrazně zvýší.

Židle kožená, 14 310 Kč/ks | Ubrus 150 × 300 cm, 2 279 Kč | Ubrus s výšivkou 130 × 170 cm, 1 519 Kč | Prostírání 35 × 30 cm, 379 Kč/ks | Zlaté příbory (sada po dvou kusech),
249 Kč | Ubrousky zelené 35 × 50 cm, 339 Kč/ks | Držák na ubrousek se jménem (sada po dvou kusech), 269 Kč | Věnec s LED osvětlením, 50 cm, 599 Kč/ks |
Sada ozdob – srdíčka, 149 Kč / 12 ks | Girlanda červená, 749 Kč | Velký talíř, 709 Kč/ks | Hluboký talíř, 559 Kč/ks | Miska, 359 Kč/ks | Sklenice na vodu, 189 Kč/ks |
Sklenice na šampaňské, 199 Kč/ks | Servírovací talíř 33 cm, 1 149 Kč | Servírovací talíř 43 cm, 2 039 Kč | Servírovací tác na zákusky 43 cm, 2 779 Kč | Sametové vánoční
koule, 79 Kč/ks | Sametová vánoční koule se zlatým zdobením, 149 Kč | Sada skleněných koulí se zlatým zdobením (3 ks), 339 Kč | Vánoční ozdoba škraboška, 139 Kč |
Vánoční růže na klipu svítící, 359 Kč | Dekorace – jelen malý, 349 Kč | Dekorace – jelen velký, 579 Kč | Zvoneček, 159 Kč | Dekorace – žalud, 69 Kč/ks |
Dekorace – vánoční hvězda na klipu, 59 Kč/ks | Svícen velký 45 cm, 1 389 Kč | Svícen malý 32 cm, 1 089 Kč | Svíčka velká, 299 Kč | Svíčka malá, 199 Kč |
Dekorace Louskáček, 55 cm, 1 039 Kč | Dekorace Louskáček, 38 cm, 399 Kč | Mísa jako ořech, 559 Kč | Skleněná dekorace – žalud, 159 Kč/ks | Svíčka ve skle, 639 Kč
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KOUZELNÉ VAŘENÍ
O VÁNOCÍCH
Víte, co je na Vánocích to nejúžasnější? Kromě vánočních dárků jsou to všechny ty dobroty,
kterými se můžeme beztrestně jednou za rok dosyta rozmazlovat. Zapojte do jejich příprav celou rodinu
včetně dětí a využijte možnost strávit společný čas s těmi, které máte rádi.
Inspirací vám mohou být recepty, které pro vás připravili kuchař Marek Raditsch a jeho dcera Vanesska.

POLÉVKA Z KOŘENĚNÉ
HORKÉ ČOKOLÁDY
SE ŠLEHAČKOU A PEČENÝMI
MARSHMALLOWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 ml mléka
1 polévková lžíce na rozmíchání bramborového škrobu
60 g hořké čokolády
3 lžičky hnědého cukru
3 lžičky kakaa
1 ks celé skořice
3 ks celého kardamomu
2 lžičky bramborového škrobu
200 ml šlehačky
1 balení marshmallows

Mléko pomalu přivedeme k varu, přidáme koření, čokoládu,
kakao a cukr. Povaříme a zahustíme škrobem rozmíchaným
v mléce. Procedíme a servírujeme do misek. Přidáme nok
z vyšlehané šlehačky a ozdobíme pečenými marshmallows,
které jsme pekli přibližně 10 minut, a to při teplotě 175 °C.
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PERNÍČKY S KRÉMEM
ZE SLANÉHO KARAMELU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g smetanového sýra (Philadelphia)
25 g másla
60 g slaného karamelu
260 g hladké mouky + mouka na podsypání
60 g másla
2 vejce
1 lžička prášku do pečiva
140 g medu
1 lžíce kakaa
1 lžíce perníkového koření

Krém:
Změklé máslo vyšleháme se slaným karamelem a přidáme
sýr, necháme odležet v lednici.
Těsto:
Nejprve rozehřejeme ve vodní lázni med s máslem.
Smícháme mouku, pečicí prášek, koření a kakao. Přidáme
vejce a med. Vymíchané těsto necháme minimálně hodinu
odležet v lednici. Rozválíme na 5mm plát a vykrájíme.
Přendáme na pečicí papír a pečeme 8–10 minut na 170 °C.
Ozdobené perníčky potřeme krémem a slepíme.

MRKVOVÉ CUPCAKY
S VANILKOVÝM KRÉMEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g hnědého cukru
150 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
1 lžička mleté skořice
95 ml slunečnicového oleje
200 g nastrouhané mrkve
30 g vlašských ořechů
2 vejce
špetka soli

•
•
•
•

125 g moučkového cukru
90 g smetanového sýra
90 g másla
1 vanilkový lusk

Cukr s vejci vyšleháme do pěny a pak přilijeme olej.
Smícháme suché ingredience a přidáme vyšlehanou
vaječnou směs. Vmícháme nastrouhanou mrkev a nasekané
ořechy. Vlijeme do připravených košíčků a pečeme cca 15
minut na 180 °C.
Vyšleháme cukr s máslem, následně přidáme sýr a vanilku.
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DÁRKOVÁ K ARTA
DARUJTE NÁKUPY VE VÍCE NE Ž 300 OBCHODECH.

