
 Hledáte-li na přechodné 
 období ideální kabátek, 
 vsaďte na model 
 s šálovým límcem.  
 Decentní šedá se vám 
 pak bude ladit ke spoustě 
 outfitů. (F&F, 799 Kč) 

 Prostorná kabelka zaujme 
 černo-šedé kombinací 
 a potěší praktickým vnitřním 
 uspořádáním. (Bonprix) 

 Elegantní, 
 a přesto 
 pohodlné 
 jsou kotníkové 
 kozačky 
 s ozdobným 
 páskem. 
 (Deichmann) 

 Víte, jaká halenka krásně vynikne 
 s šedým kabátkem? Přece bílá, 
 nejlépe doplněná efektní černou 
 vázačkou. (F&F) 

 Kabátek 
 můžete zvolit 
 i tmavomodré 
 variantě. (F&F) 

 V šatníku by 
 vám rozhodně 
 neměl chybět 
 blejzrový kabátek 
 v klasickém 
 střihu se dvěma 
 kapsami s patkou,  
 letos v trendy 
 mocca odstínu. 
 (Bonprix, 
 1 249 Kč) 

 S hnědou si 
 báječně rozumí 
 tmavomodrá 
 – třeba tato 
 luxusní halenka 
 v háčkovaném 
 vzhledu.
 (Tchibo) 

 Doplnit rozhodně 
 neváhejte kabelku 
 ze safiánové koženky, 
 již lze díky extra 
 popruhu nosit přes 
 rameno či křížem. 
 (Tchibo) 

 Příjemný šál se vám 
 v podzimních dnech 
 neztratí. (H&M) 

 Půvabný blejzrový model s vázačkou 
 v pastelové modré vás může 
 doprovázet i během podzimu…, 
 jemná modrá pak rozsvítí  
 i ten nejzamračenější den. 
 (Bonprix, 1 499 Kč) 

 Kabátek v krémové 
 barvě vás promění 
 ve skutečnou dámu. 
 (Marks and Spencer) 

 Blýskněte se v módním 
 vlněném kabátku s velkou 
 kapucí, dvěma praktickými 
 postranními kapsami 
 a širokým opaskem. 
 (S.Oliver,  3 999 Kč) 

 Na sportovní notu vás 
 vyladí model vhodný 
 pro chladnější dny 
 ve volném střihu se 
 stojáčkem a zapínáním 
 na zip. (Esprit) 

 Vyšlápněte si ve žlutých 
 pohodlných teniskách 
 na platformě. (Deichmann) 

 S designem kostky nebo 
 kára se v této sezoně 
 neztratíte! V károvaném 
 kabátku ve vlněném 
 vzhledu budete zaručeně 
 „in“. (s.Oliver, 3 999 Kč) 

 S kabátkem si bude 
 rozumět bavlněný 
 rolákový svetr 
 v ořechově hnědé. 
 (Bonprix) 

 Nazujte elegantní lodičky 
 ve dvoubarevném 
 provedení. (Mohito) 
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Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz nebo 
poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

ZVEME VÁS na 
ponožkobraní!
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Máte rádi  
podzimní  
horskou turistiku  
nebo procházky  
lesem zbarveným  
všemi barvami?  
Taky se těšíte, 
až se zakousnete  
do právě  
sklizených  
jablíček nebo  
raději okoštujete  
burčák? Při  
všech těchto  
aktivitách můžete mít nožky hezky v teple s ponožkami  
Dedoles. Všechny vzory a ceny najdete na www.dedoles.cz. 

Nechte se, milé dámy, inspirovat  
podzimní přírodou, která si vždy 
na podzim pořizuje nový kabátek!
Trendy odstíny přinášejí hřejivé  
tlumené, ale i zářivé tóny, a stejně  
tak jako rozličné materiály, s nimiž  
vás nezaskočí žádný rozmar počasí.  

PODZIM
v novém kabátku

5x balíček veselých 
ponožek Dedoles 

 Ozdobte se 
 dlouhými 
 náušnicemi 
 ve zlatých 
 tónech. 
 (Mohito)  

 Stylový kabát 
 z buklé s kapucí 
 zdobí atraktivní 
 olivky s poutky. 
 (Cellbes) 

 Potrpíte-li si na „klasiku“, pak vám 
 jistě padne do oka kabát z měkké tkaniny 
 z recyklované vlny se zapínáním 
 na zip a velké olivky z imitace dřeva. 
 (Esprit, 3 999 Kč) 

http://www.dedoles.cz

