
 Máte ráda kousky, které můžete jako 
 mávnutím proutku proměnit v naprosto jiný 
 model? Pak právě taková je oboustranná 
 bunda – z jedné strany prošívaná a z druhé 
 v designu kožíšku. (Bonprix, 1 499 Kč) 

 Šála v kostkovaném 
 designu se vám 
 v této sezoně 
 neztratí. (Esprit) 

 Jak se vám líbí 
 semišové kozačky 
 v nařaseném 
 vzhledu 
 s dekorativními 
 švy? (Cellbes / Gabor) 

 Exkluzivním modelem, 
 v kterém vám rozhodně 
 nebude zima, je bunda 
 v imitaci kůže v semišové 
 kvalitě. Navíc vás potěší 
 hezkým oříškovým odstínem. 
 (Klingel, od 2 699 Kč) 

 Obujte vysoké 
 kozačky pod kolena, 
 sladěné tentokrát 
 do hnědých tónů. 
 (Deichmann)  Kabelka zdobená 

 střapečky bude 
 k bundě ta pravá… 
 (CCC) 

 Doplňte pulovr s rolákem  
 a copánkovým vzorem. 
 (Esprit) 

 Zahřejte se 
 v příjemné 
 šále. (H&M) 
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Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz nebo 
poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

VÁNOČNÍ NADÍLKA  
pro celou rodinu

SOUTĚŽ

Odpovědná redaktorka: Erika Valešová
Foto: Bonprix, CCC, Cellbec, Deichmann, Esprit, H&M, Klingel a Mohito 

Jaké by  
to byly 
Vánoce  
bez ponožek 
pod stromečkem!  
Letos si je budete pama-
tovat, zpod papíru nebo 
krabičky na vás totiž 
skočí dobrá nálada. Nové 
roztomilé vzory, jež zahřejí 
na nohách i na duši. Stačí 
vybrat ten pravý motiv, kte-
rý to řekne za vás. Všechny 
vzory a ceny najdete na  
www.dedoles.cz.

Lehoučké, hřejivé bundy a vesty patří k hitům, letos 
převážně v barvách, jež vám budou ladit s podzimní 
přírodou… Zachumlejte se do některého z módních 
kousků, které vás vyladí na elegantní i sportovní 
notu, přesně podle vaší nálady i vkusu.

Podzimní hity
Bundy & vesty

5x balíček  veselých 
ponožek 
Dedoles 
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 Krásným bronzovým odstínem 
 zaujme prošívaná bunda v péřovém 
 vzhledu. Ozdobí vás nejen barvou, 
 ale i nepřehlédnutelným lemem 
 na odnímatelné kapuci. 
 (Cellbes, od 1 962 Kč) 

 Zářivě žlutá šála 
 se bude hodit nejen 
 v chladných, 
 zamračených dnech. 
 (Esprit) 

 Trendy kostka může zdobit 
 oblíbený kousek, jakým je 
 vesta… Navíc vás potěší  
 i praktickou kapucí. 
 (Bonprix) 

 Elegantní kabelku 
 zdobí kovový 
 řetízek. (CCC) 

 Nazujte kotníkové 
 kozačky na parádně 
 pohodlném podpatku.  
 (CCC) 

 Připněte na zápěstí 
 hodinky s řemínkem 
 v imitaci kůže… 
 (Mohito) 

 K téměř nadčasovým 
 kouskům patří 
 elegantní prošívaná  
 dlouhá vesta  
 se zapínáním  
 efektně skrytým  
 lemem z umělé  
 kožešinky.  
 (Bonprix, 1 299 Kč) 

 Vsaďte na sněhově 
 bílou bundu v poutavém 
 střihu s velkým límcem 
 a asymetrickým zapínáním. 
 (Mohito, 1 199 Kč) 

 Ozdobte se 
 dlouhými 
 náušnicemi 
 ve zlatavých 
 tónech. (H&M) 

 Nenechte své nožky 
 prochladnout díky 
 teniskám vybaveným 
 hřejivým plyšem. 
 (H&M) 

 Přizvěte coby 
 doplněk neotřelou 
 kabelku ve vzhledu 
 kůže. (Esprit) 


