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Milí zákazníci,
připadá mi to nedávno, co jsem psala editorial do  vánočního čísla magazínu 
Má/Galerie, a než se člověk naděje, připravujeme pro vás nové jarní číslo. Novinkou 
letošního roku je, že magazín bude vycházet dvakrát ročně – na jaře a na podzim. 
Jsem ráda, že vás mohu přivítat na stránkách prvního letošního vydání. 

Jak jste jistě postřehli, ani v roce 2016 nezahálíme a neustále pro vás připravujeme 
další nové a nové akce. Po Vánocích odstartovaly oblíbené zimní výprodeje v našich 
obchodech a  k  tomu jsme vám zpříjemnili nakupování výstavou motorek Harley 
Davidson s  víkendovými doprovodnými programy. V  únoru jste pak měli šanci 
vyznat lásku svým nejbližším na naší Valentýnské zdi přání nebo si užít víkend plný 
čokolády na našem Čokofestivalu.

I v nadcházejících měsících na vás čeká další „várka“ překvapení a zábavy, které si 
nesmíte nechat ujít. Od 1. března se můžete opět kochat deštníkovou výzdobou 
a co víc, na konci března budete mít šanci získat některý z našich deštníků jako dárek 
za nákup. V dubnu se pak můžete těšit na výstavu optických iluzí a pálení čarodějnic. 
Na začátku května pořádáme casting Elite Model Look 2016 pro všechny budoucí 
modelky a modely.

Kromě toho všeho pro vás budeme samozřejmě otevírat další nové obchody, které 
vám jistě přijdou vhod. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

 Mgr. Hana Zecková
Marketing Supervisor

Deichmann
V pátek 27. listopadu jsme pro vás otevřeli novou prodejnu obuvi – DEICHMANN. 
Tato původem německá značka prodejen nabízí módní dámskou, pánskou a dět-
skou obuv a doplňky pro všechny věkové kategorie v dobré kvalitě a  za  trvale 
nízké ceny. Díky tomu je největším evropským maloobchodním prodejcem obuvi 
s více než stoletou tradicí.

novÉ 
obchoDy
v galerii

nUtrenD
Těsně před Vánocemi, 21. prosince, jsme pro vás otevřeli 
prodejnu NUTREND. V  tomto obchodě naleznete 
doplňky sportovní výživy a potraviny pro aktivní životní 
styl, které Vám pomohou dosáhnout stanovených cílů 
nejen v oblasti sportu, ale i v rámci zdravého životního 
stylu. Pokud chcete zlepšit vaše sportovní výkony či 
jen zlepšit kvalitu stravování, jsou produkty NUTREND 
určeny přesně pro vás.



rozhovor

Jak jste se k dostala k modelingu?
Jednoho dne mne „vylovili“ z  bazénu 

a zeptali se, zda bych nechtěla být model-
kou. Já bez zájmu řekla ne a vůbec jsem 
na to již nemyslela. Pak se mne jednoho 
dne máma zeptala, proč jsem jí neřekla, 
že mne oslovili a zda tomu přeci jen ne-
chci dát šanci. Za týden jsme jeli do agen-
tury Elite Prague na  schůzku a  půl roku 
na  to následovala soutěž Schwarzkopf 
Elite Model Look, kde jsem sice nevyhrá-
la, ale dalo mi to prostor a možnost začít 
dělat modeling na špičkové úrovni.

Jak jste zvládala v mladém věku odlou-
čení od rodiny a kamarádů?

První cesta byla do Singapuru, což byla 

dobrá volba. Současně se mnou jely ješ-
tě tři Češky a  Slovenky, takže jsme byly 
pořád spolu. Letěla jsem v  lednu, kdy je 
v Singapuru parné léto. Našla jsem si tam 
i partu kamarádů, se kterými jsme chodili 
často na pláž, do bazénu, sportovali jsme, 
takže to byly takové „prázdniny“ v zimě.  
To spíše pro mé rodiče to bylo náročněj-
ší, jelikož jsem jedináček, tak jsem mámě 
chyběla a  navíc měla trochu obavy, v  tu 
dobu mi bylo teprve čerstvých šestnáct.

Kde všude jste ve  světě pracovala, 
máte nějaké oblíbené místo?

Začala jsem Singapurem, pokračovala 
jsem do  Milána, Paříže, Londýna. Kaž-
doročně jsem pracovala minimálně šest 

týdnů v Tokiu. Kariéru mi ale až po  roce 
nejvíce nastartoval New York, kam jsem se 
vracela nejčastěji. Dále jsem byla v Mad-
ridu, Barceloně, Stockholmu. Po  absol-
vování vysoké školy se soustředím spíše 
na  tzv. directy, což jsou jednotlivé práce, 
na které si vás klient nabookuje přímo bez 
castingu. Nejzajímavější pro mne bylo asi 
Los Angeles, Chile a Cape Town....a další 
a další... to je na  této práci to nejlepší – 
cestování. ☺

co považujete za svůj největší úspěch?
Za  svůj největší úspěch považuji asi 

kampaň pro slavné italské duo Dolce&-
Gabanna, kterou fotil světoznámý fo-
tograf Mario Testino uprostřed Paříže 

Má premiéra v Teplicích!

Zuzana Stráská (26),  rodačka ze Zlína, je 
jednou z nejúspěšnějších modelek agentury 
Elite Prague. V roce 2005 byla finalistkou 
soutěže Elite Model Look. 
Stála před objektivy fotografů jako Mario 
Testino, David Roemer nebo Paula 
Kudacki, předváděla např. pro Alexandra 
McQueena, Vivienne Westwood či Donnu 
Karan. Stala se tváří kampaní slavného dua 
Dolce&Gabbana, objevila se na stránkách 
časopisů Vogue, D magazine, Velvet, Elle 
a mnohých dalších.  
V roce 2015 ukončila studium 
na Metropolitní univerzitě v Praze. Je novou 
ambasadorkou projektu Schwarzkopf Elite 
Model Look ČR 2016, který 9. května 
dorazí také do našeho obchodního centra.
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připravovanÉ
aKce 
v galerii

ČertovsKá show 
5. 12.
V  sobotu 5. prosince jsme pro vás na  ná-
městí uspořádali zábavné odpoledne s Mi-
kulášem, andělem a  spoustou čertů. Pro 
děti byla připravena řada soutěží, zpívání 
a  nemohla chybět ani mikulášská nadílka. 
Čertovskou show si nenechal ujít ani pan pri-
mátor Kubera, 
který vystou-
pil v  převleku 
za čerta a řekl 
několik milých 
slov. Největší 
celebritou byl 
pak finalista 
Superstar Da-
libor Slepčík 
se svou sest-
rou Sabinou, 
kteří svým fa-
nouškům za-
zpívali několik 
písniček. 

výstava motoreK 
harley DaviDson
11. – 31. 1.
Tři týdny jste měli šanci vidět u nás na cen-
tru výstavu motorek legendární značky Har-
ley-Davidson. Celkem 20 kousků pocházelo 
ze soukromé sbírky rakouského sběratele 
Maxe Knalla ze Schlüsselbergu. Mezi kla-
sickými „harlejkami“ nechyběly kousky ryze 
vojenské, nebo třeba speciální hasičská 
motorka. Každý víkend byl pak pro všechny 
připraven doprovodný program s motorkář-
skou tematikou, kde největší úspěch slavil 
motorkářský fotokoutek.

probĚhlÉ
aKce
v galerii

slet anDĚlů 
14. 11.
Stejně jako loňský rok jsme vánoční čas přiví-
tali Sletem andělů, kteří slavnostně rozsvítili 
vánoční výzdobu Galerie Teplice. Program 
na náměstí byl bohatý, představil se dětský 
pěvecký sbor, hráči FK Teplice nebo také 
Heidi Janků. Program doplnil pohádkový 
příběh o zatoulané vločce od Petra Stolaře, 
po kterém následoval slet andělů a závěreč-
ný ohňostroj.

ČoKofestival 
26. – 28. 2.
Poslední únorový víkend jsme udělali radost 
především milovníkům čokolády. Po centru 
jste mohli ochutnat a  nakoupit spoustu 
čokoládových delikates – od  pralinek 
a  tabulkových čokolád, až po  čokoládové 
víno nebo čokopivo. Pro děti byl připraven 
workshop, kde si mohly namalovat obrázek 
pomocí čokolády. Nechyběli ani kuchaři 
se svými speciálními recepty, kde jednou 
z hlavních přísad byla -jak jinak- čokoláda.

DeštníK za náKUp  
Získejte jeden z našich jedinečných deštní-
ků! Stačí nakoupit v období od 26. do 31. 3. 
nad 999 Kč a předložit účtenky v den náku-
pu v našich nových informacích. Obsluha in-
fostánku vám pak vydá jako dárek barevný 
deštník Galerie Teplice.

veliKonoČní 
worKshopy 
19. – 20. 3.
Víkend před Velikonocemi budou pro děti 
připraveny tvořivé dílničky, kde si budou 
moci ozdobit velikonoční vajíčka ubrousko-
vou technikou či si vybarvit hrníček s pod-
šálkem velikonočními motivy.

výstava 3D ilUzí 
1. – 29. 4.
Máte-li rádi optické klamy, pak vás jistě 
potěšíme výstavou 3D iluzí, které najdete 
u nás na centru od 1. do 29. dubna. Vysta-
veno bude celkem 6 exponátů, které jsou 
tvořeny pomocí optických klamů a na první 
pohled vypadají celkem nezajímavě. 

ČaroDĚJnice 
30. 4.
I letos se můžete těšit na pálení čarodějnic 
u nás v Galerii, zábavný program na náměs-
tí s pálením vatry, opékáním buřtů a spous-
tou soutěží.

casting 
elite moDel looK 
9. 5.
Chcete se stát modelkou či modelem? 
Zkuste své štěstí na castingu Elite Mo-
del Look, který proběhne u nás v Galerii 
9. května. Ambasadorkou letošního ročníku 
je topmodelka Zuzana Stráská, se kterou 
jsme pro tento magazín připravili rozhovor.

z našeho centra
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na  řece Seině. Taktéž mne potěšilo, že 
jsem pracovala pro značky jako Alexander 
McQueen, Calvin Klein, Chanel, Chloe, 
Vivienne Westwood či DKNY. 

co vás na modelingu nejvíce baví?
Nejvíce mne na modelingu baví cesto-

vání. Pokud je modelka úspěšná a  mají 
o ni firmy zájem po celém světě, procestu-
je opravdu celou zeměkouli. Taktéž jsem 
ráda, že mne tato práce osamostatnila, 
zdokonalila jsem se v  jazycích, poznala 
jsem spoustu zajímavých a  inspirativních 
lidí, zviditelnila jsem se, dokážu si poradit 
v těžké situaci a neztratím se. ☺

stačí být krásná a usměvavá nebo tře-
ba i něco víc, aby modelka uspěla ve vy-
soké konkurenci?

Myslím si, že by modelka měla mít jis-
kru. Měla by z ní vyzařovat energie. Mo-
delce by neměl chybět ani její osobitý 
styl a  chování. Čím jsem starší, tím více 
si uvědomuji, jak je důležitá komunikace 
a  vystupování. Není to až tak o dokona-
lých křivkách, ale i o tom jak působíte a co 
vyzařujete.

Ale samozřejmě musí modelka splňovat 
určité předpoklady jako výšku, míry a fo-
togeničnost.

Jak trávíte svůj volný čas?
Hodně sportuji, jakkoliv a  kdekoliv. Ať 

už je to jóga, běh, pilates na reformerech, 
Trx či trénink s  osobním trenérem, lyže 
či snowboard, badminton a tenis s příte-
lem. V létě  u mne vede plavání, surfing, 
kitesurfing, wakeboarding, paddleboar-
ding.... Musím pořád něco dělat a  aby 
mne to bavilo, sporty střídám.

Čím si udržuje svou štíhlou postavu?
Samozřejmě právě sportem, ale také 

zdravě jím. Miluji zdravou stravu, mohla 
bych o ní popsat celou stranu. Začala bych 
snídaňovým rituálem v podobě pohanko-
vé kaše se skořicí, banánem, kokosem, 
Chia a  lněným semínkem..... Miluji saláty 
všeho druhu, luštěniny  nebo třeba bulgur 
a podobné obiloviny, jež některým lidem  
připadají bez chuti. Ráda zkouším nové 
zdravé recepty.  Naopak si nepochutnám 
na kachně či svíčkové a maso jím jen, když 
musím. Za to čokoláda nebo cokoli z ku-
kuřice, to je moje.

hodně modelek má svůj tajný tip, jak 
si udržovat zdravou pleť, podělíte se 
s námi o ten váš?

Každé ráno a  večer se odličuji, pou-
žívám krém a  sérum. Jako vychytávku 
na zkrášlení mám zabarvovací krém, který 
sjednotí barvu pleti, a Terracotu na tváře, 
na  řasy použiji řasenku a  můžu vyrazit.  
Takto docílíte, že vaše pleť bude vypadat 
svěží, zní to jako z  reklamy, ale často to 
slýchám.

Jak je to u vás se školou, stíhala jste ji 
skloubit s modelingem?

Vždy jsem to dokázala a to ještě se sa-
mými jedničkami, je to pouze a jen o ko-
munikaci s učiteli. Vždy jsem si domluvila 
přezkoušení a  termíny testů, tudíž mne 
nemohli učitelé vyvolat náhodně. Červený 
diplom na vysoké škole mi utekl jen kvůli 
hodnocení diplomové práce.

Ale přiznávám, jsem šprt a velmi cílevě-
domá. Špatné známky mi nedaly spát.

Jak vnímáte roli ambasadorky tak 
prestižní soutěže, jakou je schwarzkopf 
elite model look?

Moc mne potěšilo, že mne vybrali.  
Finále SEML jsem se účastnila každým 
rokem jako top modelka agentury Elite. 
Taktéž jsem měla s  budoucími model-
kami v  rámci soustředění setkání, kde 
jsem jim povídala o mých začátcích, vy-
světlovala určité termíny, popisovala, jak 
některé věci, castingy a práce probíhají, 
a  dávala rady do  budoucna. Teď budu 
součástí již od počátku, u výběru nastá-
vajících modelek a top modelek a moc se 
na celý projekt těším.

Jaký máte ráda styl oblečení?
Ráda kombinuji pánský styl s  prvky, 

které vystihují ženskost. Taktéž ráda mi-
xuji elegantní s casual stylem. Například 
elegantní halenka, ale roztrhané kalhoty, 
upnutý top a boyfriendové kalhoty, pán-
ské sako a skinny jeans. Barvy moc nemu-
sím, vede u mne v zimě černá, v létě bílá 
a celoročně džínovina. Momentálně jsem 
ale měla období šedivé, působí na mne 
vznešeně, elegantně a  přitom nebije 
do očí.

co nejraději nakupujete? nakupujete 
často?

Oblečení, oblečení, oblečení! Na boty 
jsem vybíravá a  málokdy mne zaujmou, 
když mne zaujmou, koupím si hned dvoje 
v různých barvách. Kabelky si vybírám on-
line, mám ráda Givenchy a Saint Laurent.

byla jste již někdy v teplicích?
Nebyla, budu mít premiéru. ;)

těšíte se na  casting do  našeho ob-
chodního centra galerie teplice?

Určitě se moc těším. Celý castingový 
maraton bude velká výzva, zkušenost 
a spousta zážitků.

co byste vzkázala zájemcům o mode-
ling?

Ať se nebojí přijít na casting a ať jsou 
sami sebou.☺

mají se na casting, který se uskuteční 
v pondělí 9. května nějak speciálně při-
pravovat? co si mají vzít s sebou?

Hlavně se nestresovat, přijít s  dobrou 
náladou a  ostatní se uvidí. Stačí jedno-
duché džíny a triko či košile. Holky s mi-
nimem make-upu. S  sebou stačí tužka 
na vyplnění dotazníku.

Moc se s celým týmem Elite těšíme!

Děkujeme za rozhovor.

rozhovor
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Style Sabina
1. STEFI, dámské sako 2790,- 2. STEFI, dámské kalhoty 3050,- 3. STEFI, dámská kabelka 
1490,- 4. KLENOTY AURUM, dámské hodinky Tommy Hilfiger 1781579 5480,- 5. KLENOTY 
AURUM, náramek z oceli Tommy Hilfiger, 2700475 2630,- 6. STEFI, dámská halenka 1590,- 
7. CCC, dámské lodičky 699,-

Style Zora
1. TALLY WEIJL, mikina 299,- 2. TALLY WEIJL, sukně 699,-  

3. TALLY WEIJL, tričko 199,- 4. CCC, dámské kožené boty 1699,-

Style Nela
1. TALLY WEIJL, dámské šaty 559,- 2. H&M, dámská bundička 999,-  

3. CCC, dámské boty 899,-

Style Judita
1. ORSAY, dámská halenka 699,- 2. TOpTIME, stříbrný náhrdelník BENETO, 
PC 1 300,- nyní 650,- 3. ORSAY, dámské kalhoty 799,- 4. ORSAY, dámská 

bundička 1399,- 5. DEICHMANN, dámské boty 649,-

Style Bára
1. H&M, dámská košile 599,- 2. TALLY WEIJL, dívčí triko 199,-  

3. TALLY WEIJL, dámské rifle 999,- 4. DEICHMANN, dámské boty 849,-
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Style Hynek
1. BAŤA, pánská kožená kotníčková obuv 1599,- 2. EIFFEL OpTIC, pánské sluneční 
brýle 1790,- 3. TESCOMA, mlýnek na kávu HANDY 699,- 4. DEICHMANN, pánské 
tenisky 1399,- 5. H&M, pánské triko 599,- 6. H&M, pánská bunda 999,- 7. H&M, 
pánské kalhoty 599,-

Style Tomáš
1. TIMEOUT, pánská mikina 1499,- 2. TOp TIME, pánské hodinky Daniel Klein 

PC 3150,- nyní 1575,- 3. BAŤA, pánské kožené polobotky 2199,-

Style Vojta
1. H&M, chlapecké kalhoty 399,- 2. H&M, klučičí mikina 249,-  

3. H&M, chlapecké triko 129,- 4. H&M, klučičí kecky 299,-  
5. LINDEX, chlapecké sluneční brýle 149,-

              Style Petr
1. H&M, pánské triko 249,- 2. H&M, pánský svetřík 599,-  

3. H&M, pánské kalhoty 799,- 4. DEICHMANN, pánské tenisky 1399,-

Style Bohoušek
1. LINDEX, klučičí kalhoty 599,- 2. LINDEX, chlapecké triko 299,-  

3. LINDEX, klučičí bundička 899,- 4. H&M, klučičí boty 349,-

10 11

4

1

2

3

1 2

3

5

4

1

2
3

4

1

2

31

2

7

6

4

5

3



bata.cz

Platnost kupónu 16. 3. – 27. 3. 2016.

20 % sleva
na vše.

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční 
nabídkou ani s výkupem zlata protihodnotou. 

Sleva neplatí na produkty značky Mt. Blanc, Festina, 
snubní prsteny, opravy, zakázkovou výrobu a dárkové 

šeky. Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.

Platnost kupónu 14. 3. – 31. 3. 2016.

Slevy
 20 % na nezlevněné zboží
a 5 % na zlevněné zboží.

Slevy nelze kombinovat. Neplatí na poukázky. 
Nelze použít zákaznickou kartu A3 SPORT.

Platí pouze pro OC Galerie Teplice.

Platnost kupónu 14. 3. – 1. 5. 2016.

10 % sleva
na novou kolekci 

a nezlevněné zboží.
Platí pouze v OC Galerie Teplice.

Platnost kupónu do 31. 3. 2016.

30 % sleva
na péči o pleť 
Matis Paris.

Platnost kupónu 11. 3. – 31. 5. 2016.

10 % sleva
na nezlevněnou 
obuv a kabelky.

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

Platí v prodejně Deichmann v Galerii Teplice.

Platnost kupónu do 30. 4. 2016.

250  Kč sleva
na nezlevněné 

dioptrické obruby 
a sluneční brýle 

při nákupu nad 1999 Kč.

Platnost kupónu do 30. 4. 2016.

3 šampony dle výběru 
za cenu 189 Kč*

Platí v obchodě YVES ROCHER 
v Galerii Teplice.

*Slevy a nabídky se nekumulují, sleva se vztahuje 
na šampony 300 ml z řady Rostlinná péče o vlasy.

Platnost kupónu 14. 3. – 31. 5. 2016

15 % sleva
na nákup jednoho produktu 

s logem Albi.
Kupón nelze uplatnit na již zlevněné zboží 

nebo zboží v jiné akci.

Platnost kupónu 15. 3. – 30. 4. 2016.

10 % sleva
Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.

Platnost kupónu 15. 4. – 18. 4. 2016.

20 % sleva
na všechno nezlevněné zboží 

při nákupu nad 500 Kč.
Sleva se nevztahuje na dárkové poukazy.

Platnost kupónu 1. 7. – 31. 7. 2016.

10 % sleva
 Na zboží s pevnou prodejní cenou

se sleva nevztahuje.
 

Info na prodejně.

Platnost kupónu do 30. 6. 2016.

10 % sleva
z celkového nákupu.

Více informací na prodejně v OC Galerie Teplice.

25 % sleva
na vše.

AKČNÍ SET
Cena za set

1 x postel, 2 x rošt, 2 x matrace

9 990 Kč KlÍČENKA
z mASivu

K SETu
zDARmA

● mATRAcE
KERol

● RoŠT 
ANToN

Platnost akce
oD 1.2. Do 31.5. 2016

Postel z jádrového buku
rozměr 200x160 a 200x180 cm

● poSTEl SofiE● vŠEchNy pRoDuKTy lzE zAKoupiT
SAmoSTATNĚ NA WWW.puRTEX.cz
A pRoDEjNách puRTEX

cena
postele

samostatně
v akci

5 990 KČ

Platnost kupónu 14. 3. – 15. 4. 2016.

400  Kč sleva
 Lze uplatnit na produkty ETA při 

nákupu nad 2500 Kč pouze ve značko-
vé prodejně ETA v Galerii Teplice.

Sleva není platná na zlevněné a akční produkty nebo 
dárkové poukazy. Slevy není možné kombinovat 

a vyplacení slevy v hotovosti není možné.

Platnost kupónu do 31. 3. 2016.

20 % sleva
na celý nákup.

Slevy nelze sčítat. 
Neplatí na již zlevněné zboží a nákup v eshopu.

Platnost do 31. 3. 2016.

200  Kč sleva
při nákupu nad 999 Kč.

Slevy není možné sčítat 
ani kombinovat s jiným typem slev.

Platnost kupónu do 30. 4. 2016. Platnost kupónu do 30. 4. 2016.

10 % sleva
na sprchové gely

a šampóny
Manufaktura.

Platnost kupónu do 31. 3. 2016.

20 % sleva
na 1 nezlevněný kus.

Neplatí pro online shop a již zlevněné zboží.
Slevy nelze kombinovat.
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Style Alenka
1. ALBI, skládací deka na piknik 399,- 2. LINDEX, dívčí sluneční brýle 129,- 3. RENO, dívčí 
kecky 799,- 4. pOpROKAN, penál do školy 126,- 5. pOpROKAN, taška do školy 1525,-

Style Terezka
1. LINDEX, dívčí triko 249,- 2. pEpCO, dívčí mikina 119,-  
3. pEpCO, dívčí kecky 119,- 4. LINDEX, dívčí džíny 699,-

Style Viktorek
1. LINDEX, klučičí tepláky 499,- 2. LINDEX, dětská mikina 499,-  

3. RENO, klučičí kecky 1099,- 4. LINDEX, dětské tričko 299,-

Style Natálka
1. LINDEX, dívčí džíny 799,- 2. LINDEX, dívčí triko 399,-  

3. pEpCO, dívčí balerínky 119,- 4. LINDEX, dívčí krajková bundička 599,-

Style Filip
1. LINDEX, džíny pro kluka 999,- 2. LINDEX, chlapecké triko 399,- 

3. DEICHMANN, chlapecké tenisky 849,- 4. LINDEX, klučičí triko 299,- 
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Style Melanie
1. INTERSpORT, dámské tílko 699,- 2. INTERSpORT, dámské elastické kalhoty 1599,- 
3. DEICHMANN, dámské tenisky 699,- 4. TESCOMA, strojek pro přípravu těstovin DELICIA 999,- 
5. ENERGYVITA, 500 ml aloe vera 177,- 6. ENERGYVITA, kniha „Hravě o živé stravě“ 490,-

Style Selena
1. GATE, dámské sportovní kalhoty 548,- 2. GATE, dámské tílko 448,- 
3. GATE, dámská bundička 548,- 4. DEICHMANN, dámské tenisky 699,-

Style Fery
1. GATE, pánské tepláky 448,- 2. GATE, pánské tričko 148,- 
3. GATE, pánská mikina 448,- 4. H&M, pánské kecky 999,-

Style Martina
1. RETRO JEANS, dámská mikina 1299,- 

2. RETRO JEANS, dámské tepláky 1099,- 3. DEICHMANN, dámské tenisky 599,-

Style Olga
1. RETRO JEANS, dámská mikina 1399,- 2. RETRO JEANS, dámské tepláky 1099,- 

3. EIFFEL OpTIC, dámské slueční brýle 4290,- 
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E. L. James, Grey, 
erotický román 459,-

Ella Woodward, Lahodně s Ellou
každý den, kuchařka 349,-

Vysokootáčkový mixér ETA Vital Blend, 
značková prodejna ETA 6999,-

Kuchyňský robot ETA Gratus Fresh,
značková prodejna ETA 15999,-

dětský polštář 399,-

povlečení FINO DESIGN ovals; 
barva: bílopestrá; rozměr: 140 x 200/70 x 90 cm, 
číslo vzoru: 2120/41; cena:1690 Kč sleva: -20% 

cena po slevě 1352,-

Losy Diamantová sedmička: Získejte až 
omračujících 13 milionů korun. Vyberte si 
v pobočce Tipsportu z rodiny stíracích losů 

Sedmička a hned se radujte z výhry.

Losy Hustá výplata: Setřete si 13 výplat 
bez práce. Kupte si v pobočce Tipsportu 

stírací losy Hustá výplata a berte déle než 
rok až 50 000 Kč měsíčně navíc. 

 

Magnetická hra BELLZ, zdánlivě jednoduché, i když 
extrémně náročné. Otevři neoprenové pouzdro a hraj! 

Zažij zvonící zábavu s Bellz. PC 549,- nyní 449,-

FP Tomáš a lodní vrak, připrav se na vzrušení, které 
popírá gravitaci! PC 1999,- nyní 999,-

Vodítko Ferplast Amigo s výměnným krytem
To nejlepší na vaše jarní procházky od 329,-

 
Plněné pamlsky s květy Gimbi

Přinesou jaro do každé hlodavčí klícky 59,-

Maracuja wine – aromatizovaný vinný nápoj – 79,-
Wild Strawberry wine – aromatizovaný vinný nápoj – 79,-

Podávat vychlazené.

BUNDA NUGGET NANO SOFTSHELL
C-HEATHER PETROL/BLACK 2290,-

 

pÁNSKÁ BUNDA MEATFLY VINCENT
D-GREEN/BLACK 2190,-

Mobilní telefon Lenovo A536 Dual Sim bílý + dárky 
(zadní kryt a fólie). Všestranný smartphone s elegantním 

designem za příznivou cenu. 2999,-

Citrónový koláč - ovocný čaj Oxalis 
s neobyčejnou kombinací chutí sladkého 

koláče a citrónu. 78,-/80 g

Čajová sklenice LOUKA - sklenice 
z dvoustěnného tvrzeného skla, s nerezovým 
sítkem a víčkem a neoprenovým obalem pro 

ochranu a udržení teploty. 854,-
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 MANUFAKTURA je unikátní 100% český 
koncept značkových prodejen s vlastní 
originální kosmetikou a doplňky pro 

jedinečné domácí lázně.
Za celým projektem stojí společnost 

Český národní podnik, založená již v roce 
1991, která kosmetiku vyvíjí, vyrábí 
i prodává v síti značkových obchodů 
po celé České republice, na Slovenku 

a prostřednictvím moderního e-shopu.

Za dobu své existence potěšila MANUFAKTURA 
již  více  než  10 miliónů  zákazníků,  kterým  proda-
la  cca  37  000  000  výrobků.  V  současnosti  tvoří 
její  obchodní  síť  celkem  50  obchodů  v  Čechách 
i na Slovensku. 
Manufaktura si prorazila cestu k zákazníkům kom-
binací silné myšlenky domácích lázní inspirovaných 
historií, tradicí a přírodou naší země + poctivé kvali-
ty, lokálního původu, zajímavého designu, jedineč-
né atmosféry našich prodejen, milého a vzdělaného 
prodejního  personálu  a  zajisté  také  díky  radosti 
a nadšení tvůrců projektu…
A proč vlastně domácí lázně..? Žijeme v uspěchané 
době  plné  stresu,  napětí  a  shonu.  Příjemný  ritu-
ál  domácích  lázní  se  zapálenou  svíčkou,  vonnou 
lázní,  osvěžující  sprchou,  masáží,  šálkem  čaje  či 
jiným hýčkáním napomůže odpoutat se od denních 
problémů,  dosáhnout  fyzické  a  psychické  úlevy 
a na chvilku si zkrátka odpočinout. Originální a vy-
soce kvalitní receptury výrobků využívají příznivých 
účinků  tradičních  českých  přírodních  ingrediencí 
–  českého piva  a  chmelových  výtažků,  karlovarské 
vřídelní soli, vína a výtažků z révy vinné, meruněk, 
švestek  a  jiného  ovoce  a  bylin  typických  pro  naši 
krajinu. Atraktivní doplňky pro domácí lázně – čaje, 
svíčky, masážní pomůcky, porcelán  atd.  jsou  vyrá-
běny  na  zakázku  ve  spolupráci  s  tradičními,  kva-
litními českými výrobci, které pro svou spolupráci 
Manufaktura vždy upřednostňuje.
Manufaktura  je  výjimečná  také  svým  odpovědným 
přístupem… Vyrábí stále v Čechách (ačkoliv by dnes 
tak populární výroba v Asii vyšla mnohem levněji). 
Využívá  papírové  tašky  a  snaží  se  minimalizovat 
množství  obalů.  Jako 1.  česká  firma  získala  jediný 
mezinárodně uznávaný certifikát Human Cosmetics 
Standard o netestování na zvířatech.
Manufaktuře velmi záleží na tom, aby si její zákazní-
ci spojovali příjemné emoce již se samotným náku-
pem. Nedílnou součástí milé atmosféry je přátelský 
personál, který dokáže zákazníky detailně seznámit 
se složením kosmetiky a ochotně poradí,  jak si vy-
tvořit malé domácí lázně v prostředí domova.

1. DELUXE FLOWERS, „Den Matek je vždy druhou květnovou neděli. Tento rok tedy 8.5. 
Váš tým květinářství Deluxe flowers“ 2. dm, Prinzessin Sternenzauber šampon na vlasy 
s balzámem 200 ml 39,90 3. dm, SauBär praskající prášek do koupele 3x5 g 54,90 
4. YVES ROCHER, Fluidní make-up v houbičce, 11 g 540,- 5. YVES ROCHER, 
UN MATIN AU JARDIN, Toaletní voda 100 ml 590,- 6. HOROSKOp, glycerínové mýdlo 
s vanilkou 79,- 7. HOROSKOp, dětské mýdlo 99,- 8. FANN, Porsche Design Titan pánská 
toaletní voda 30 ml za 1349,- 9. DROGERIE TETA, laky na nehty 89,- 10. FANN, Moschino 
Fresh Couture dámská toaletní voda 30 ml 1199,- 11. MANUFAKTURA, zjemňující sprchový 
peeling s vřídelní solí, růží, meruňkovými skořápkami, kaolínem a panthenolem 175,- 
12. MANUFAKTURA, unikátní zjemňující & výživný solný peeling s vřídelní solí, mandlovým 
olejem a meduňkou 319,-

6

5

4

7
8

9

1

2
3

10

11

12



seznam 
náJemců

DOMÁCNOST A DOPLŇKY

Purtex 411 130 316

SCANquilt 246 058 190

TESCOMA 720 995 926

DROGERIE A PARFUMERIE

dm drogerie markt s.r.o. 417 560 731

FAnn parfumerie 474 774 170

Teta drogerie 724 670 974

ELEKTRO A KOMUNIKACE

Euronics 577 055 857

GT Mobil

O2 417 575 257

Vodafone 777 350 896

Značková prodejna ETA 577 055 928

GASTRONOMIE

BubbleMania 603 241 707

CAFÉ 4YOU 722 925 291

Delicious Food 778 000 855

KFC 702 209 452

Lagarto Café 777 822 160

Larte Cafe

Mix Grill 721 141 723

Venezia Fresh 722 916 010

HRAČKY, KNIHY A DÁRKY

Albi 734 395 548

Bambule 727 851 237

Horoskop

KNiHY DOBrOVSKý 417 535 828
727 891 261

Pompo 737 278 098

KLENOTY

Klenoty Aurum 417 532 744
725 208 218

Klenoty Ori

TopTime 417 536 207

OBUV A KOŽENÉ ZBOŽÍ

Baťa 731 618 959

CCC 417 535 590

DEiCHMANN 417 538 493

reno obuv 417 560 522

MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY
Camp David 777 606 907
GATE 774 704 379
H&M 417 537 055
Lindex 417 570 372
OrSAY 417 534 663
PEPCO 730 872 021
retro Jeans 605 066 347
STEFi italská móda 602 243 564
Subform 733 710 019
TALLY WEiJL 413 030 921

TiMEOUT 725 249 920

POTRAVINY, DELIKATESY
Energyvita 775 210 491
KOrZO supermarket 727 822 077
Oxalis 734 230 533
Vineco

SLUŽBY
Air Bank 606 073 742
Čedok 417 534 171-2
ČSOB                       730 858 623, 730 858 622
ExiM TOUrS 477 759 004
FirO - tour 474 606 781
raiffeisenbank 417 534 703
Sberbank

SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY
Canonico - OHňOSTrOJE 
Krupička

734 615 400

Deluxe květiny 778 436 429
GECO TABáK - TiSK 601 312 325
papírnictví POPrOKAN 417 531 132

Pet Center 413 033 076
TABáK rAST plus s.r.o. 777 403 907
TOBACCO world of cigars 603 567 158

SPORT A VOLNÝ ČAS
A3 SPOrT 474 774 174
iNTErSPOrT 417 570 170
NUTrEND store

ZÁBAVA
5D Cinema Maxim 773 003 014
Dětský koutek Bambule 727 851 237
JrC Gamecentrum    478 048 088, 910 057 682
MErKUr CASiNO     733 181 866, 732 193 008
Premiere Cinemas 721 655 497
TiPSPOrT - sázky, losy, loterie 606 723 813

ZDRAVÍ A KRÁSA
BENU Lékárna 776 340 020

Eiffel optic
Future NAiLS 777 986 786
GrandOptical                                 725 259 652

417 533 015
Manufaktura 601 310 652
Yves rocher 727 814 755

Galerie Teplice se nachází přímo 
na  centrálním náměstí Svobody na  místě 
bývalého OD  Prior. Díky ideální pozici 
v samotném centru je Galerie Teplice snadno 
dostupná pro cestující veřejnou dopravou, 
autem, ale i pro pěší. Přímo před vchodem 
z ulice Alejní je zastávka městské hromadné 
dopravy a příměstských autobusů.

PĚŠKY
OC Galerie Teplice se nachází 
na  centrálním nám. Svobody, přímo 
v centru města Teplice.

MHD
Linky:  1, 2, 4, 5, 7, 10

PřÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:
Linky: 485, 486, 488, 491, 492, 803

AUTEM
Při vjezdu do  města se držte 
navigačních cedulí CENTrUM, 
ke  Galerii Teplice se dostanete ulicí 
Alejní nebo ulicí Dlouhá.

PARKOVÁNÍ
Obchodní centrum disponuje 400 
parkovacími místy v  podzemním 
a  nadzemním podlaží. Vjezdy 
a  výjezdy z  parkoviště jsou velmi 
komfortní a  umožní pohodlný vjezd 
i  širším vozům.  Do  parkingu se 
dostanete z  ulice náměstí Svobody 
a  z  ulice Dlouhá. Ve  všední dny 
můžete parkovat 3 hodiny zdarma, 
o víkendu 5 hodin zdarma.

otevírací 
Doba centra
a KontaKt

Pondělí – neděle:
Nákupní Galerie 9.00 – 21.00 hod.
Supermarket Korzo  8.00 – 21.00 hod.

Galerie Teplice
náměstí Svobody 3316, 415 01 Teplice
info@galerieteplice.cz
www.galerieteplice.cz
www.facebook.com/galerieteplice

GPS 50.640793, 13.823535

JaK se K nám
Dostanete?




