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KOUZLO
VÁNOC

… ANEB HAPPINESS FACTORY
VE WESTFIELD CHODOV
UŽ JSTE NĚKDY NARAZILI NA OPRAVDICKÉHO VÁNOČNÍHO SKŘÍTKA? ŽE JSTE SE JEŠTĚ
NESVEZLI V SANÍCH SAMOTNÉHO SANTY? UŽ VÁS NĚKDY ROZTANČILI TUČŇÁCI? JE
NA ČASE VÁŠ „WISH LIST” PODROBIT DŮKLADNÉ ZKOUŠCE. PŘESNĚ TAKHLE SI TOTIŽ
ADVENT PŘEDSTAVUJEME VE WESTFIELD CHODOV. POJĎTE SI TO UŽÍT S NÁMI!

OPENING V RYTMU BLUES
Vše podstatné vypukne už 15. listopadu
v 18.00! Do Westfield Chodov totiž míří jeden
z nejlepších amerických gospelových sborů
Jeremy Winston Chorale. Doslova elektrizujícím koncertem tak odstartuje náš adventní
program Happiness Factory. Zazní nejlepší
skladby slavných Blues Brothers jako Sweet
Home Chicago, Gimme Some Lovin’ nebo
Who’s Making Love. A právě tímto koncertem odstartuje Jeremy Winston Chorale své
evropské turné. Úžasné pěvecké výkony
v rámci velkolepé zahajovací show doprovodí český The Loop Jazz Orchestra a řada
tanečníků. Jste připraveni na nefalšované
blues, energický jazz a rozevlátý funk?

SANTOVA DÍLNA
Oddejte se vánočnímu kouzlení a přijďte na některý z našich workshopů. Ty
probíhají na Skřítkově náměstí, kde stojí
také Santova dílna. Adventní neděle
budou patřit výrobě adventních věnců
nebo přípravě voňavých dárků z bylinek.
Dojde také na vaření té nejbáječnější marmelády, ale i na triky a nové fígle na zdobení vánočního cukroví. Každý z workshopů má svého ambasadora. Narazit tak
můžete třeba na herečku Lindu Rybovou
nebo na účastníka soutěžního klání Peče
celá země Jana „Jendu“ Jirku.

LISTOPAD: 27. 11.
PROSINEC: 4., 11. A 18. 12.

5. 12.
MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ
Nepropásněte nadílku od Mikuláše.
Zvláště pokud jste byli skutečně hodní.
V jiném případě to bude zapotřebí
pořešit rovnou s pekelníkem. Mikuláš
totiž nikdy nechodí sám. I tentokrát
na něj v prostorách nákupního centra
Westfield Chodov dohlédnou jeho
parťáci anděl a čert.

24. 12.
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
PRO OSAMĚLÉ
Být sám na Štědrý den nepřináší radost
nikomu. Proto jsme přišli s projektem
Štědrovečerní večeře pro osamělé. I letos
tak ke slavnostní tabuli zasednou lidé,
kterým ne vždy hrál osud přímo do karet.
www.stedryvecernachodove.cz
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VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA

www.westfieldchodov.com

1.–20. 12.
21.–23. 12.
24. 12.
25.–26.12.
27.–30. 12.
31. 12.
1. 1. 2023

9.00–21.00
9.00–22.00 NIGHT SHOPPING
9.00–12.00
ZAVŘENO*
9.00–21.00
9.00–14.00
ZAVŘENO*

*MŮŽE SE LIŠIT U JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB.
SLEDUJTE PODROBNOSTI O PROGRAMECH A AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU
CENTRA NA NAŠEM WEBU NEBO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.

WWW.WESTFIELDCHODOV.COM

PŘIPRAVENI NA VÝLET?
Naši vánoční skřítkové se opět činili. Takže:
„Ukončete výstup a nástup”, Santovy sáně
vyjíždějí! Vstříc zasněžené vánoční krajině
ve 4D módu se vydáte díky speciálním
brýlím, které zobrazují virtuální realitu.
A pozor, bude to až nadpřirozeně klouzat!

25. 11. – 3. 1. ST AŽ NE
11.00–20.00
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DOPIS SANTOVI

POZOR, JEDUUUU!

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Vánoční čas je plný zázraků. Svá tajná
přání tak můžete svěřit skřítkům ve Westfield Chodov. Právě oni obsluhují Mluvící
poštovní schránku, prostřednictvím které
se o vašich tužbách dozví i samotný Santa
Claus. Počkejte si i na sladkou odpověď.
Bohaté Vánoce vám všem!!!

Prozradíme vám tajemství. Naše
vánoční Skřítkovská skluzavka dokáže
rozveselit i toho největšího bručouna.
Ve svém nitru totiž ukrývá skutečné
kouzlo Vánoc. Své o tom vědí zejména
skřítci, kteří si tuto zábavu dopřávají
pravidelně. Teď je řada na vás!

25. 11. – 3. 1.

25. 11. – 19. 12.

Darujte alespoň trochu Vánoční radosti.
Potěšit můžete konkrétní klienty z Domova pro seniory Jižní město. Jak na to?
Stačí, pokud si utrhnete jednu obálku
z našeho Stromu splněných přání. V ní
najdete příběh konkrétního člověka, ke
kterému dárek poputuje. Zabalený dárek
předejte našim kolegům v Click & Services
v prvním podlaží. Děkujeme!

HAPPINESS FACTORY / VÁNOČNÍ ATRAKCE

STŘEDOBOD RADOSTI
Nechť vaše první kroky míří přímo
na Skřítkovo náměstí. Právě tam se
totiž nachází centrum veškerého adventního dění u nás v obchodním centru
Westfield Chodov.

www.vanocenachodove.cz

LEGENDÁRNÍ TUČŇÁCI
VE FRAKU
Přistupte blíže! Zpívající tučňáci jsou totiž
raritou. Rozjedou to hned do tří světových
stran. Ptáte se co konkrétně? Doménou
těchto našich tvorů jsou české a anglické
vánoční koledy. Zkuste si s nimi zanotovat!

15. 11. – 3. 1. V PRVNÍM PATŘE

NA PAMÁTKU
Vzpomínky vám nikdo nevezme. Navíc
v našem Skřítkově fotokoutku je budete
moci i zhmotnit. Neváhejte a vstupte!
Klobouky, masky a další propriety jsou
vám k dispozici. Stejně tak i vánoční
skřítci, kteří blesky fotoaparátu přímo
zbožňují.
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JAK SE K NÁM DOSTANETE
WESTFIELD CHODOV, ROZTYLSKÁ 2321/19, 148 00 PRAHA 4

VÁNOČNÍ TRHY
Adventní čas bez Vánočních trhů?
Naprosto nemyslitelné. Ty naše najdete
na Vánočním náměstí venku u vchodu A
do Westfield Chodov z ulice U Kunratického lesa. Přijďte nasát atmosféru
tradičních Vánoc!

14. 11. – 23. 12.

Sjezd z 0. km dálnice D1,
(Praha-Brno, Brno-Praha)
směr Nákupní zóna
Stanice Chodov metra
linky C

Linky 115, 135, 154, 177, 197, H1
Do obchodního centra se lze pohodlně
dostat i několika cyklostezkami.
Pro cyklisty je připraveno vlastní zázemí
a kryté venkovní parkoviště.

VÁNOČNÍ MAGAZÍN 2022 WESTFIELD CHODOV
Vánoční noviny 2022 Westfield Chodov. Uzávěrka: září 2022. 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, Praha 3, 130 00.
E-mail: redakce@cot.cz. Fotografie: Archiv © Westfield Chodov a COT group s.r.o., Shutterstock.com.
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NECHTE TO
NA NÁS

NÁKUP VÁNOČNÍCH DÁRKŮ NEMUSÍ BÝT NEKONEČNÝ MARATON
ÚTRAP. VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB, KTERÉ VE WESTFIELD CHODOV
NABÍZÍME A UŽIJTE SI ADVENTNÍ ČAS NAPLNO V RÁMCI NAŠEHO
PROGRAMU HAPPINESS FACTORY. S ČÍM VŠÍM VÁM POMŮŽEME?

BALENÍ DÁRKŮ
Svěřte svůj nákup do rukou šikovných animátorek. Dárky
zakoupené v obchodním domě Westfield Chodov vám
zdarma zabalí každý den od 2. 12. do 23. 12. vždy v čase
od 12.00 do 20.00 v místě Na pasáži. Svůj čas tak můžete
věnovat činnostem, které vás opravdu baví!

CHRISTMAS NIGHT SHOPPING
Chceme vám vyjít vstříc. A právě proto prodlužujeme
ve dnech od 21. 12. do 23. 12. naši otevírací dobu. Nakupte
dárky pro své blízké v méně exponovaný čas. Otevřeno
máme vždy od 9.00 až do večerních 22.00 hodin.

své nákupy nebo exkluzivní nabídky slev ve vybraných obchodech a restauracích.
Za 10 nákupů, z nichž každý bude v hodnotě nad 500 Kč, dostanete 250 Kč zpátky.

POHODLNÝ NÁKUP
Dopřejte si odpočinek na cestách za nákupy. Náš Vánoční vozík je vám k dispozici. Pokud
se cítíte unaveni, nechcete ztrácet čas, ale potřebujete se dostat na opačnou stranu našeho nákupního centra, využijte místní spolehlivý dopravní prostředek.

STYLISTKA TO JISTÍ
Máme dobrou zprávu pro členy našeho věrnostního programu Westfield Club. Na naše
odbornice v oblasti módy se budete moci bez obav obrátit i během vánočních svátků.
Své rezervace směrujte na concierge@westfieldchodov.com.

WESTFIELD CLUB BODUJE

KIDDY CARS BAVÍ

Staňte se členy našeho věrnostního programu Westfield
Club a čerpejte další výhody. Získejte zpět peníze za

Nákupy nemusí být nuda. Zvláště, když svým ratolestem dopřejete jízdu v pořádném
„bouráku”. Během vánočních svátků na ně čekají naše speciální dětská autíčka, se
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MOBILNÍ APLIKACE WESTFIELD CHODOV

Přehled všech služeb naleznete také na našich
webových stránkách: www.westfieldchodov.com

kterými je opravdu velká zábava. Navíc okruh Westfield Chodov patří u malých závodníků
mezi jeden z nejvyhledávanějších.

ŠATNA A ÚSCHOVNA ZAVAZADEL
Jste obtěžkáni zbytečnými zavazadly? Překáží vám zimní kabáty a bundy během nákupů?
Neváhejte a vydejte se směrem k šatně a úschovně zavazadel, kde se o vaše věci po dobu
nakupování bezpečně postaráme.

DEJTE VĚCEM DRUHOU ŠANCI
Spousta věcí kolem nás se příliš brzy stává odpadem i přesto, že jsou ve skvělé formě.
Díky své kvalitě a šetrnému zacházení přece mohou bez problémů sloužit dál. Navštivte náš nový prostor, kde najdete různorodé výrobky z druhé ruky v kvalitě, u které
nepoznáte, že nakupujete v second handu. Kromě tradiční módy, zde objevíte i knihy,
elektroniku nebo bytové doplňky. A to vše pod jednou střechou. Přijďte se přesvědčit.
Najdete nás u vchodu do Designer gallery vedle knihkupectví Luxor. Vždyť cirkularita
si zaslouží naši pozornost!

UNICHOC11213410_Vanocni_Cashback_inzerce_56x225mm_v02_lhu_PRINT_ras
14.10.2022 14:05
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NECHTĚJTE BÝT
O VÁNOCÍCH DOKONALÍ
V

ánoce jsou mocným generátorem rodinné pohody.
Tedy alespoň v našich představách. Proto děláme
vše, aby tomu tak bylo také ve skutečnosti. Křivka těšení,
očekávání a příprav prudce stoupá během celého adventu,
což z prosince dělá nejhektičtější měsíc v roce.
„Je dobré se zamyslet nad tím, co je pro nás skutečnou
esencí Vánoc. Podstatu si ponechat a zbytek vědomě odfiltrovat,“ říká psychoterapeut Jan Vávra. Rozhodnutí mít toho
méně a dělat toho méně, vyžaduje určité úsilí. Naše mysl nás
totiž táhne opačným směrem. U hmotných věcí si přebujelou nabídku všeho možného snad už i uvědomujeme,
u společenských kontaktů tolik ne.

VZTAHY JSOU KLÍČEM
Existuje průzkum, který se týkal jedné italské vesnice, která
proslula dlouhověkostí obyvatel. Kromě vysokého věku se
místní stařenky a staříci vyznačovali i tím, že byli celý život

spokojení. Výzkumníky zajímalo, na čem je jejich duševní rovnováha založená. Samozřejmě
zkoumali, jak to mají se vztahy, protože ty prokazatelně přispívají k většímu pocitu naplnění
a štěstí. Zjistili sice, že obyvatelé vesnice se sousedy a známými komunikovali vřele a přátelsky, ale pouze letmo a na úrovni lehké konverzace. Pozdrav na trhu nebo v kostele, rychlá
káva nebo sklenička aperitivu v denním baru, ne více. Zato se členy rodiny trávili tamější
hodně času. „Je dobré se držet pár nejbližších vztahů, které nemusí být nutně rodinné,
a do zbytku moc neinvestovat. Dnešní, zvláště (velko)městský člověk je komunikačně
přehlcený,“ myslí si Vávra.

SELHÁNÍ NENÍ KONEČNÁ PROHRA
Dalším klíčem ke spokojeným vánočním svátkům by mohla být změna postoje k vlastní
nedokonalosti, jak zmiňuje psycholožka Ivana Štefková, která se zaměřuje na zkoumání
lidské odolnosti. Jedním z rysů, kterým podle průzkumů disponují odolní lidé, je lepší,
realističtější postoj k vlastním neúspěchům a chybám. Naopak překážkou na cestě ke štěstí je
nutkavá touha po dokonalosti a strach ze selhání. Někdo může omezit počet druhů cukroví,
ale pro jiné je pečení naopak radost a ubere raději v něčem jiném. Ubrat je ale většinou
potřeba. Z nároků i předimenzovaných plánů. „Snaha stihnout příliš mnoho věcí nám
Vánoce bezpečně zkazí,“ říká Vávra.

STŘÍZLIVÉ NÁROKY
Neměli bychom si dělat iluze, že prosinec je měsíc jako každý jiný. Nejde ale udržet
normální pracovní tempo a připravovat vánoční pohodu se vším všudy jako je štědrovečerní
večeře, uklizený byt, tucet druhů cukroví, hromady dárků či jedna návštěva za druhou. Nemalé
části Čechů už toto pojetí Vánoc přece jen není sympatické. Jsou to pro ně jen konzumní,
vyprázdněné zvyky. „Vyberte si takové rituály, které se vám líbí a nastavte si i ty vlastní. Přinášejí
vánočním svátkům jejich jedinečnost, ale i klid a zjednodušení,“ radí Jan Vávra. Základem je
však pozitivní nastavení. „Když máme radost, cítíme se i fyzicky lépe, víc toho stihneme a dobře
je i lidem kolem nás,“ říká psychoterapeut. Zdůrazňuje přitom jednu důležitou věc: pozitivní
emoce nejsou výsledkem dobrých životních okolností. Je to naopak – do velké míry jsou
jejich předpokladem.

MAGAZÍN EDUZÍN PŘINÁŠÍ KAŽDÝ DEN
NA STRÁNKÁCH WWW.EDUZIN.CZ TEXTY
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ. SLEDUJTE
EDUZÍN I NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.
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TANČÍ

KDYŽ SMYSLY

V

jeho podání je cukrařina spíše alchymií. Jednotlivé
ingredience se spojují v dokonalé symbióze. Chuťové
buňky omdlévají blahem a unisono volají: Ještě!!! Jeden
z nejlepších cukrářů v zemi Josef Maršálek přece jen nedá
dopustit na vánoční tradice. Tak pojďme ochutnávat s ním.
JAKOU „PŘÍCHUŤ A VŮNI“ MAJÍ VAŠE VÁNOCE?
Vůni Vánoc mám spojenou hlavně s dětstvím. Zasněžená
vesnice, křupavý sníh pod nohama, hořící dřevo ve starých
kamnech v kuchyni u babičky, mléko z kravína, čerstvé máslo
a vanilka. Také je to skořice, hřebíček a vanilkový cukr, čokoláda a samozřejmě vůně pomalu pečeného cukroví, která se
linula celým domem obou babiček vždy v období před Vánocemi. Čichová paměť je ta nejsilnější a můžu vám zaručit, že
u mě to platí dvojnásob.

JSOU ČEŠI TĚMI, KDO SE V RÁMCI VÁNOČNÍHO
CUKROVÍ DRŽÍ PEVNĚ TRADIC, NEBO ZAČÍNAJÍ TAKÉ
EXPERIMENTOVAT?
Vánoce nepředstavují prostor pro improvizaci. Nejen v Čechách,
ale i jinde na světě se z 90 % točí kolem tradic a tradičních receptur, které se u nás předávají z generace na generaci. Rovněž
tradice několika desítek druhů vánočního cukroví, které některé
domácnosti pečou, je pro nás typická a do jisté míry výjimečná.

JOSEF
MARŠÁLEK

CO BY TEDY PODLE VÁS NEMĚLO NA ŠTĚDROVEČERNÍM STOLE CHYBĚT?
U nás nikdy nechybí a chybět nebude vánočka, pomalu kynutá, ručně zapletená
s obrovským podílem několika druhů rozinek. Posypaná mandlemi a upečená dozlatova.
Ta je na stole celé vánoční svátky stejně tak jako linecké plněné domácí zavařeninou
a vanilkové rohlíčky z vlašáků ze zahrady a pravou vanilkou. Všechno další už je taková malá
nadstavba. Třeba Pařížské rohlíčky babičky Josefky a Biskupský chlebíček babičky Boženky.
TÉMATEM LETOŠNÍCH VÁNOC VE WESTFIELD CHODOV JE „HAPPINESS FACTORY”.
JSTE EXPERTEM NA „SLADKÝ ŽIVOT”. PRACOVAL JSTE PRO HARRODS I PRO
BRITSKOU KRÁLOVSKOU RODINU. ČLOVĚK POVOLANÝ. KTERÝ SLADKÝ POKRM
JE VAŠÍM ZDROJEM ŠTĚSTÍ?
Pracuji s noblesními ingrediencemi, jako je cukr, čokoláda, vanilka, čerstvé máslo nebo
drahé cizokrajné ořechy, a přesto si myslím, že štěstí musí každý najít sám v sobě. Klid
a rovnováhu vám nezaručí žádný zákusek. Pokud v sobě štěstí naleznete, budete vyrovnanější a budete se cítit velmi příjemně a bezpečně, i když kolem vás budou trakaře
padat. A když vám k tomu vaše babička ve svých 80 letech udělá kynuté borůvkové
knedlíky nebo buchtičky s krémem, tak máte husí kůži po celém těle a chce se vám
plakat. Štěstím.
JAKÝ PŘÍBĚH SE SKRÝVÁ ZA RECEPTEM NA TAŠTIČKY S PISTÁCIEMI A CITRONEM,
KTERÝ JSTE SI PRO NÁS NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE PŘIPRAVIL?
Skrývá inspiraci z mých cest po Jordánsku, které je proslavené svými ořechovými specialitami typu baklava. Tenké pláty filo těsta s ořechy a máslem, po upečení prolité aromatickým
cukrovým sirupem. Mňam.

VEŘEJNOSTI JE NEJVÍCE ZNÁM JAKO JEDEN Z POROTCŮ ČESKÉ CUKRÁŘSKÉ SOUTĚŽE PEČE CELÁ
ZEMĚ. JEHO CUKRÁŘSKÁ PRÁCE ALE NESE SPECIFICKÝ RUKOPIS, JE TO KOMBINACE TRADIC,
POCTIVÉHO ŘEMESLA A NEOTŘELÉ NOBLESY. MNOHO LET TOTIŽ SBÍRAL ZKUŠENOSTI V ZAHRANIČÍ.
PŘIPRAVOVAL ZÁKUSKY PRO LONDÝNSKÝ HARRODS, ALE I PRO BRITSKOU KRÁLOVSKOU RODINU.
INSPIRACI HLEDAL TAKÉ V AMERICE NEBO INDII. JE AUTOREM HNED NĚKOLIKA „SLADKÝCH KNIH”.
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TAŠTIČKY S PISTÁCIEMI
A CITRONEM
SUROVINY:
TĚSTO:
• 250 g hladké mouky • 100 g studeného másla
• 150 g zakysané smetany • 2 g soli • 10 g
vanilkového cukru • 1/2 vanilkového lusku
• 2 žloutky (M) •

NÁDIVKA:
• 120 g cukru moučka • 160 g mouky z pistácií
• 2 bílky (M) • 1 malý citron (kůra a šťáva) • 1 g soli

POSTUP:
Do mouky dáme studené máslo, vanilku,
sůl, vanilkový cukr a vypracujeme drobenku.
Přidáme žloutky a smetanu, které rychle a krátce
zamícháme do těsta. To přikryjeme a necháme
v lednici alespoň půl hodiny odpočinout.
Na nádivku v misce smícháme všechny ingredience a necháme ji asi deset minut v pokojové
teplotě odstát.
Polovinu těsta rozválíme na pomoučněné ploše
na sílu 2 mm, vykrojíme kolečka o průměru
7–8 cm. Doprostřed dáme lžičku náplně, přehneme a dobře stlačíme, aby se taštičky při pečení
nerozlepovaly. Pečeme na plechu s papírem
v rozehřáté troubě při 160 °C asi 20–25 minut
dozlatova. Taštičky s pistáciemi a citronem
chutnají nejlépe po krátkém odležení!

35

Počet kusů

1 hod.

Doba přípravy
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DELIKÁTNÍ
VÁŠEŇ

ČLOVĚK BY ŘEKL, ŽE V ZIMNÍM ČASE NEBUDETE MÍT CO NA PRÁCI, PROTOŽE SEZONA
DOZRÁVÁNÍ OVOCE PATŘÍ SPÍŠE LETNÍM MĚSÍCŮM.
V naší rodinné manufaktuře Šafránka vaříme marmelády a džemy během celého roku.
V zimních měsících v Evropě, kromě pomerančů, dozrávají i citrony a mandarinky. Navíc vařit lze
stále také z jablek a hrušek, které máme uložené ve sklepě. Ale samozřejmě velmi kvalitní marmeládu si můžeme doma uvařit i z dobře zmraženého lokálního ovoce.

V

měděném hrnci bublá směs šťavnatého ovoce.
Vzduchem se smířlivě plíží vůně rumu nebo koňaku.
Přichází čas Vánoc, přesto má „královna marmelád” Romana
Šafránková spoustu práce. Marmelády a džemy jsou její vášní
a láskou. A jak to tak u těch nejchutnějších věcí bývá, brzy
na nich vzniká závislost.
KDYŽ ZAVŘETE OČI A ZASNÍTE SE, KTERÁ Z VAŠICH
MARMELÁD NEJLÉPE SYMBOLIZUJE VÁNOČNÍ ČAS?
Určitě je to fíkový džem se skořicí a rumem. Je přímo ztělesněním Vánoc. Krásně voní, navíc fíky mají přirozenou vysokou sladkost a pokud do džemu přidáte ještě skořici a hnědý
rum, vznikne úžasná delikatesa. A tu když si namažete
na rozpečenou bagetku, navodíte si pocit, že Vánoce jsou
v podstatě celý rok. Symbol zimy a vánočního času ve mně
vzbuzuje také pomerančová marmeláda. V zimních měsících
totiž dozrávají pomeranče, a to je ovoce, ze kterého můžete
vařit marmeládu uprostřed zimy.

ROMANA
ŠAFRÁNKOVÁ

HODÍ SE VŮBEC MARMELÁDA NEBO DŽEM, POPŘÍPADĚ ČATNÍ, NA ŠTĚDROVEČERNÍ TABULI?
Upřímně záleží na tom, kdo u štědrovečerní tabule sedí. Můj muž je Francouz, takže džemy
jsou u nás součástí večeří, protože se podávají k sýrům. V rámci českých tradic bych v souvislosti s vánočními svátky doporučila zavařeniny ze švestek a jablek - konkrétně pak švestková
povidla nebo švestková čatní. Na Vánoční hodování je ideální také jablečný džem s karamelem
a vlašskými ořechy. Vždyť právě švestky, jablka a hrušky dozrávají na podzim a vždy byly součástí
štědrovečerních stolů.
LETOŠNÍ VÁNOCE VE WESTFIELD CHODOV SLAVÍME VE STYLU HAPPINESS FACTORY. CO
JE NEJVĚTŠÍM ZDROJEM ŠTĚSTÍ VAŠICH MARMELÁD A DŽEMŮ? PTÁM SE, PROTOŽE PO
JEJICH OCHUTNÁNÍ SE LIDÉ USMÍVAJÍ A USMÍVALI SE TAKÉ POROTCI NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VAŘENÍ MARMELÁD.
Každá várka, která u nás vzniká, je originální. Marmelády a džemy vyrábíme stále ručně
po malých dávkách. Je zde osobní kontakt s výrobkem a s každým kouskem ovoce, což je
samozřejmě na každé skleničce znát. Jenom nejvyšší kvalita a vaření s láskou zaručí tu nejlepší chuť.
A JAKOU VÁNOČNÍ KOMBINACI JSTE SI PŘIPRAVILA PRO NÁS? CO JE PODSTATOU
NÁSLEDUJÍCÍHO RECEPTU?
Jablečnému džemu s karamelem a vlašskými ořechy přezdíváme „dezert ve skleničce”. Je
příjemně dekadentní a nejlépe chutná ráno na čerstvém chlebu s máslem, v ovesné kaši,
v palačinkách nebo jen tak na lžíci.

PRACOVALA V NADNÁRODNÍCH KORPORACÍCH JAKO PERSONÁLNÍ MANAŽERKA. PO 12 LETECH, KDY
BYLA DOMA S MALÝMI DĚTMI, SE DO KANCELÁŘE UŽ NEVRÁTILA. V ROCE 2015 TOTIŽ JEJÍ MARMELÁDA
CITRONOVÁ MOJITO ZÍSKALA TITUL NEJLEPŠÍ MARMELÁDA NA SVĚTĚ. GARÁŽ ZA DOMEM PŘESTAVĚLA
NA MARMELÁDOVNU A ZAČALA ZÁSOBIT LUXUSNÍ OBCHODY S DELIKATESAMI PO CELÉM SVĚTĚ.
MANUFAKTURU ŠAFRÁNKA MŮŽETE NAVŠTÍVIT VE ČTYŘKOLECH.
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JABLEČNÝ DŽEM
S KARAMELEM
A VLAŠSKÝMI OŘECHY
INGREDIENCE:
• 200 g cukru • 1/2 šálku vyloupaných vlašských
ořechů rozsekaných na větší kusy • 800 g
oloupaných a nastrouhaných jablek

POSTUP:
Do široké pánve nebo kastrolu nasypeme cukr
a ohříváme, dokud nezačne karamelizovat.
Když se karamel začne balit do zlaté barvy, přisypeme nastrouhaná jablka a vaříme společně
do konzistence džemu. Nakonec přidáme
vlašské ořechy.
Uvařený džem plníme do párou vysterilizovaných skleniček, které následně otočíme dnem
dolů a necháme do druhého dne vychladnout.
Hotový džem můžeme v uzavřených sklenicích
také zavařit.

20 minut
Doba přípravy

30 minut
Doba vaření
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HAPPINESS
KDYŽ JE RADOST
FACTORY: POSLÁNÍ
K

ouzlo Vánoc je ukryto v radosti. V radosti, že můžeme strávit sváteční čas s těmi
nejbližšími a užít si vánoční chvíle se vším všudy. Rádi bychom, abyste i čas, kdy nakupujete svým blízkým dárky, prožili v radostné vánoční atmosféře. Přicházíme s adventním
programem Happiness Factory, který vás společně s našimi skřítky vtáhne přímo do děje.
Dobře si zapamatujte datum 15. listopadu a čas 18.00! V obchodním centru Westfield Chodov
totiž vypukne velká zahajovací show. Program Happiness Factory odstartuje koncertem jednoho z nejznámějších gospelových sborů na světě. The Jeremy Winston Chorale vznikl v roce
2012 a ještě tentýž rok bodoval na prestižní světové soutěži ve sborovém zpěvu v americkém
Cincinnati. A na svůj „zlatý“ úspěch ještě několikrát navázal. Ve Westfield Chodov se sbor představí s vlastní interpretací písní ze slavného komediálního filmu režiséra Johna Landise z roku
1980 The Blues Brothers. Tento snímek ve své době vydělal v kinech po celém světě přes
115 milionů dolarů a stal se kultovní klasikou. Energický pěvecký soubor doprovodí český

The Loop Jazz Orchestra a desítka nápaditých tanečníků
s několika originálními choreografiemi. Funky, old school,
jazz a twist nikoho v klidu nenechá!!!
V radostném duchu a skřítkovském „křepčení” budeme
pokračovat. Během následujících adventních nedělí budeme
nadělovat vždy zajímavý program. Na malé, větší i docela
velké – u nás se zkrátka dostane na všechny. K dispozici jsou
vám naše speciální atrakce jako například Santovy sáně, Mluvící schránka, Skřítkovská skluzavka nebo Zpívající tučňáci.
Ale hlavně se nezapomeňte vydat na Skřítkovo
náměstí, kde stojí i Santova dílna!
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1.

ADVENTNÍ
NEDĚLE

27. 11.

Každá adventní neděle má svého ambasadora. Tím prvním je herečka, zpěvačka a moderátorka
televizního pořadu Všechno, co mám ráda Dáša Zázvůrková. Ta nás také programem provede.
A čím si uděláme radost? Na žádném svátečním stole nesmí chybět adventní věnec. Od 12.00
hodin vás proto zveme do Santovy dílny na workshop, v rámci kterého si společně ukážeme
výrobu adventního věnce. Jakými ozdobami oslníte, která barva bude letos in a co vše je k samotnému tvoření potřeba? Vše se dozvíte první adventní neděli ve Westfield Chodov. Těšit se můžete
i na stepové a taneční představení Happy feet tučňáci v podání Tap Academy Prague nebo
na vystoupení na chůdách, které obstarají akrobaté z Long Vehicle Circus a spolku Chůdadlo.

2.

ADVENTNÍ
NEDĚLE

4. 12.

Nedělní adventní pokračování se ponese ve znamení vůní. Dojde totiž na výrobu přírodní
kosmetiky a jiných aromatických dárků. V Santově dílně se tentokrát budete moci osobně
setkat se sympatickou herečkou Lindou Rybovou, kterou, stejně jako vás, do výroby kosmetiky
z přírodních surovin a do myšlenky udržitelnosti zasvětí projekt ZuBylinka. „Vyrábět vlastní
přírodní kosmetiku je vždy obrovská zábava, navíc spojená s velkou dávkou zvědavosti, zda
se výsledek podaří a zda bude tak skvělý, jak jste předpokládali a jak si přejete. A já se na tento
pocit neskutečně teším,” říká herečka Linda Rybová. Ta si kdysi jako jedna z moderátorek pořadu
Herbář tento proces výroby už vyzkoušela. V běžném denním rytmu ale na takovou radost
nezbývá čas. O to více se Linda Rybová těší na workshop, který startuje od 12.00 hodin. Kromě
tvoření se vám bude tajit dech nad výkony profesionálního žongléra. Nadchne také vystoupení
na kolečkových bruslích, o které se postará parta z Prague Roller Girls.

3.

ADVENTNÍ
NEDĚLE

11. 12.

Co myslíte, tančí skřítci spíše rock’n roll, disco nebo latino? Pokud si nejste jisti, doražte třetí
adventní neděli do obchodního centra Westfield Chodov, kde se tuto stěžejní informaci zcela
jistě dozvíte. Do tance se kromě skřítků dají i vaše chuťové buňky. V Santově dílně se totiž
tentokrát bude vařit marmeláda. Na pomoc jsme si pozvali osobu povolanou, a tou je Romana
Šafránková. Ta vaří tak výtečné džemy a marmelády, že za ně dokonce získala několik ocenění
včetně „zlatého“ titulu Nejlepší marmeláda na světě 2015. A dojde i na adrenalinové kousky.
O ty se totiž postará AirGym Art Company, která si připravila show ve stylu závěsné akrobacie.

4.

ADVENTNÍ
NEDĚLE

18. 12.

Vánoce bez vánočního cukroví - záležitost naprosto nemyslitelná. Copak by to šlo bez
tradičního lineckého, vanilkových rohlíčků, vosích úlů a perníčků? Poslední adventní neděli se
budeme věnovat především cukrovinkám. Tato neděle totiž proběhne pod patronací cukráře
Jana „Jendy“ Jirky, kterého velmi dobře znáte z pořadu Peče celá země. Jan Jirka se na Skřítkově
náměstí pustí do výroby vánočního cukroví a lízátek. Nebude šetřit radami, jak nejlépe sladkou
pochoutku ozdobit, aby cukrovinky nejen chutnaly, ale také skvěle vypadaly. Kromě kreativní
části dojde také na autogramiádu jeho nové knihy, která vyjde v listopadu. Kromě sladkého
mámení přijde na řadu taneční stepové vystoupení, a jak se říká, možná přijde i kouzelník.

PŘEJEME VÁM
ANDĚLSKÉ VÁNOCE PLNÉ
RADOSTI A LÁSKY!
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TEILOR
Náušnice ze žlutého zlata s 0,52ct
diamanty
33 791 Kč

KARL
LAGERFELD
Kabelka
6 399 Kč

H&M
Flitrové šaty
1 299 Kč

FOKUS OPTIK
Dámské brýle D&G
od 7 949 Kč

PRO ŽENY,

OXALIS DESSOUS
Souprava Aubade
Podprsenka 2 730 Kč,
Kalhotky 1 430 Kč

TEILOR
Přívěsek z bílého zlata
s 0,15ct diamantem
33 124 Kč

KTERÉ
OBDIVUJEME
ME

MAC
TOPPED WITH
A BOW EYE DUO
– sada: řasenka
a tužka
1 050 Kč

DIVOKÝ BÝK
Dámská brandy crossbody
kabelka SPIKES & SPARROW
2 090 Kč

DIESEL
Kotníková obuv
7 999 Kč

DOUGLAS
Adventní kalendář
1 599 Kč

BAGIND
Rolovací batoh
Montano Misty
3 990 Kč

KRÁSNÉ VÁNOCE
1HMNUÃVQ×MĈäYÃQRÎQäGÃUN\QDMGHWHYSDUIXPHULäFK'RXJODV
DQDGRXJODVF]
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ANSON´S
Šála MCNEAL
1 099 Kč
JACK & JONES
Košile
1 149 Kč

PRO MUŽE,
KTERÉ
MILUJEME

UNCS
Pánská bunda
Marshall
3 999 Kč

UNCS
Pánská softshellová bunda Roger
3 999 Kč

FALCONERI
Kašmírová čepice
1 399 Kč

DIVOKÝ BÝK
Pánská brandy kožená
taška na laptop SPIKESS
& SPARROW
4 190 Kč

DIESEL
Pánské boots
8 999 Kč

SABON
Sprchový olej
Gentleman 400 ml
690 Kč
MCPEN
Pero plnicí Parker
Royal IM Brushed
Metal GT
1 490 Kč

SAMSUNG
Samsung
g Galaxyy Watch5
Pro 45mm Black
Bla
od 11 990 Kč

Odteď
hrajeme
společně.

Naši prodejnu najdeš v přízemí.

20
NADĚLME SI

GAP
Dětská bunda s kožíškem
2 199 Kč

C&A
Overal, 250 Kč

MARKS
& SPENCER
Dětské pyžamo
499 Kč

PRO DĚTI,

GANT
Dětská čepice, 1 199 Kč

KTERÉ NÁM
PŘINÁŠEJÍ
RADOST
P

ROSSMANN
Puzzle ve tvaru
autodráhy
plstěná silnice
s auty (27 dílů
puzzlí, 3 autíčka)
a)
249 Kč

GAP
Baby kostkované
šaty – set
999 Kč

BAMBULE
Interaktivní
jednorožec Puffy
799,90 Kč

MARKS & SPENCER
Vánoční kombinéza
na spaní
399 Kč

GEOX
Dívčí kotníkové boty Trottola
1 790 Kč

LUSH
ristmas Candy
Christmas
Shop
1 600 Kč

LINDT
Zlatý medvídek
Tedd
Teddy – různé
druhy
o
od 59,90 Kč

N Í S PE CI A L I T Y
VÁN O Č
R KS A N D S PE N CE R
Z MA

V YPADAJÍ STEJNĚ
DOBŘE JAKO
CHUTNAJÍ

TIP NA DÁREK
Svítící vánoční lucerna
se skotskými máslovými
sušenkami

TH
H I S IS
S N OT J US
S T FO
O OD
D
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ALPINE PRO
Oboustranná pánská bunda MICHR
2 499 Kč

RELAX
Dámská čepice VALERIE
599 Kč

PRO VŠECHNY
V POHYBU

CLEVER FIT CHODOV
12měsíční členství Exclusive
v Clever fit Chodov
od 1 549 Kč/měsíčně

NORDBLANC
Dámská softshellová mikina PRISTINE
2 495 Kč

FUSAKLE
Set legíny + crop top
+ šátek zdarma Elementy Země
2 458 Kč

RELAX
AX
OSS
Brýle na běžky CROSS
1 4999 Kč

GANT
Čepice unisex
1 499 Kč

XIAOMI
Elektrická koloběžka Xiaomi
Electric Scooter 4 Pro EU
Cena na doptání na Xiaomi
prodejně zde v OC
CONVERSE
Boty Chuck 70 AT CX
2 890 Kč

0_2
1_FO
_fin
ancn
e_po
ukaz
k
x191
.i

mm
_CZ
_new

_CZ_new.in
dd 6

y_79

cne_poukazky
_79x191mm

0_21_FO_finan

ndd
7

P
p ro

:

deje

ouk
az č
íslo
um
:

li c e

,

9. 2.

2021

9 2 2021 13

1

1:02
13:1
2021

1DMGHWHQ£VYSě¯]HP¯:HVWȊHOG&KRGRY

Dat
Po u
k
n a v az je p
la
š
Po u e c h ny tný v s
ka z
p ro
íti o
je
p latn d u k tyy ptik FO
K
ý 6 m a služ
by US v
ě
Č
s
íc
ů o d , k ro m ě e ské re
ed ata
pu
p ro s h o p u. b li c e,
d eje
.

deje:

Poukaz čís
lo:

:

9. 2.

9¯FHQDZZZIRNXVRSWLNF]

Datum pro

íslo

Po u
:
pub
ké re u.
deje
Čes
p ro
p
um
U S v e -s h o
ě
Dat
FOK
je.
ptik y, k ro m p ro d e
b
íti o
ý v s a služ d d ata
o
ty
latn
je p ro d u k ě síc ů
p
m
ka z
Po u š e c h ny latný 6
n a v az je p
k
Po u

č
kaz

Po ukaz je pla
tný v síti op
na vše chn
tik
k
FO
OK
KU
K
US
S v Če
y pro
sl užb
Po ukaz je pla du ktyy a slu
užbyy, kro mě ské rep ub lice,
e-s ho pu .
tný
nýý 6 mě síc
s ů od
o da ta pro
deje.

d 5
.ind
_new
_CZ
1mm
9x19
ky_7
ukaz
e_po
ancn
_fin
_FO
0_21

3RWÝģWHVY«EO¯]N«
G£UNRY¿PSRXND]HP
])2.86X

24
NADĚLME SI
JAKUB VOBOŘIL
CHOCOLATIER
České, ručně dělané pralinky
Kolekce 48
2 299 Kč

GANT
Kosmetická taška
1 799 Kč

MANUFAKTURA
Balíček Péče & Pohoda TRNKA
499 Kč

MAVUE
Sprchový gel s olejem
799 Kč

PRO TY, O KTERÉ

GANT
Povlak na polštář
1 699 Kč

S LÁSKOU
PEČUJEME
P ČUJEME

DEICHMANN
Růžové papuče Snoopy
399 Kč
L´OCCITANE
Třpytivý tělový olej
Bambucké máslo Zelený kaštan
1 120 Kč

CINEMA CITY
Dárková poukázka
od 238 Kč

CLEVER FIT
Dárkový voucher
Clever fit Chodov
Služby dle vlastního
výběru – členství,
samostatné vstupy,
solária, hydromasáž
nebo kryo box!
Cena: libovolná

ROSSMANN
Sada vánočních
sprchových gelů
159 Kč

YVES ROCHER
Parfémovaná svíčka Šťavnatá
brusinka
219 Kč

HOMEART
H
Olejová lampa FIREPLACE
4 769 Kč
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OPATRUJEME

VĚŘ,

ŽE NEJSI
SÁM

S

pojuje je podobný osud. Ten, který k nim nebyl vždy vstřícný. Své starosti mohou tentokrát
nechat za dveřmi obchodního centra Westfield Chodov. Rádi bychom totiž, aby jejich štědrý den
byl zážitkem, na který se nezapomíná. Proto i letos pořádáme Štědrovečerní večeři pro osamělé.
Dokážete si představit, že byste byli na Štědrý den úplně sami? My také ne. Právě proto před lety vznikl
projekt Štědrovečerní večeře pro osamělé. Po vánočním nákupním shonu se dveře Westfield Chodov
nezavírají. Naopak jsou otevřeny těm, kteří by za jiných okolností trávili sváteční den o samotě. Ať už to
jsou lidé s handicapem, senioři z domova důchodců, maminky samoživitelky, nebo malé děti, všem z nich
se snažíme tradiční Vánoce alespoň trochu okořenit špetkou radosti, pohody a lidské sounáležitosti.
A to se daří pouze díky všem našim spoluorganizátorům, dobrovolníkům ze správy centra
Westfield Chodov, ale také nájemcům, různým dobrovolnickým organizacím i známým osobnostem.
Děkujeme a přejeme vám všem VESELÉ VÁNOCE!

RÁDI BYSTE ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI
PODPOŘILI? NEBO DOKONCE VÍTE
O NĚKOM, KDO BY BYL NA VÁNOCE
DOCELA SÁM? PŘIHLASTE SE
NÁM. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
O PROJEKTU NAJDETE NA:
WWW.STEDRYVECERNACHODOVE.CZ
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PLANETĚ VSTŘÍC
UDRŽITELNOST A CIRKULARITA PRO NÁS NEJSOU PRÁZDNÁ SLOVA. SNAŽÍME SE JÍT PLANETĚ
NAPROTI, A PODPOŘIT TAK MYŠLENKU ZDRAVĚJŠÍ A ČISTŠÍ ZEMĚ REÁLNÝMI SKUTKY. JSME
RÁDI, ŽE SE NÁM NAŠE VIZE DAŘÍ NAPLŇOVAT. JSME TOTIŽ DRŽITELI NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ
CERTIFIKACE TRVALÉ UDRŽITELNOSTI STAVEB PODLE STANDARDU BREEAM.

NECHME
PROMLUVIT ČÍSLA:
100
100 % energie spotřebované v našem obchodním centru
pochází z obnovitelných zdrojů.

13 200
Naše spotřeba pitné vody je ročně o 13 200 m3 menší,
protože využíváme speciální systém čištění a shromažďování spodní vody.

324
V minulém roce jsme ve Westfield Chodov vytřídili 324 tun
papíru, 28 tun plastu, 8 tun skla a 126 tun bioodpadu.

80 000
Využíváme tepelná čerpadla a plánujeme instalovat
fotovoltaické panely pro výrobu vlastní elektrické energie.
V průběhu příštího roku bychom tak měli být schopni díky
fotovoltaickým panelům vyrábět až 80 000 kWh za rok.

15
Máme 15 dobíjecích stanic pro elektromobily.

52
52 % z vás míří do obchodního centra Westfield Chodov
městskou hromadnou dopravou nebo pěšky. I vy tak
pomáháte snižovat emise CO2!

100
Naše společné prostory jsou ze 100 % osvětleny
úspornými LED svítidly.

15
Před deseti lety jsme začali chovat včely medonosné.
Chtěli jsme upozornit na jejich význam v ekosystému.
Med z jejich 15 úlů stáčíme dodnes.

PODTRŽENO, SEČTENO:
JSME NADŠENI, ŽE K RECYKLAČNÍM A UDRŽITELNÝM SLUŽBÁM SE POSTUPNĚ HLÁSÍ
I PRODEJCI. NEJEN, ŽE VE WESTFIELD CHODOV NALEZNETE NEJŠIRŠÍ NABÍDKU SLOW
FASHION, ALE ŘADA OBCHODŮ UŽ PROVOZUJE PLNITELNÉ STANICE PRO KOSMETIKU,
NABÍZÍ BIO SORTIMENT NEBO SI NÁKUP MŮŽETE ODNÉST VE VLASTNÍ NÁDOBĚ.
PODROBNOSTI NAJDETE NA:

WWW.UDRZITELNY-WESTFIELDCHODOV.CZ

