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Přivítejme společně podzim! 
Možná není tak oblíbený 
jako jaro nebo léto, ale může 
nám přinést vytouženou 
pohodu a potřebné zklidnění. 
Nezapomeňme si však dopřát 
zdroje, které dodávají dobrou 
náladu: výborné jídlo, zdravé 
nápoje a mnoho pozitivních 
zážitků. Pojďme si správnými 
investicemi báječné pocity 
ještě umocnit! Pořiďte si vonné 
svíčky, aromatické čaje a něco 
krásného na sebe, co Vás navíc 
zahřeje. Říká se, že neexistuje 
špatné počasí, ale jen špatné 
oblečení. A protože štěstí 
přeje připraveným, vylaďte 
si garderobu předem tak, 

aby spolu jednotlivé kousky 
navzájem ladily. KOMPAKTNÍ 
ŠATNÍK šetří čas i peníze. Vsaďte 
na několik základních barev: 
černou, modrou, bílou, šedou, 
béžovou nebo hnědou,  
a osvěžte je zářivými akcenty  
v podobě doplňků nebo 
trendových kousků. Zkuste 
vrstvit. Do dámské módy se 
vrací twinset neboli dvojče. 
Rozumí se tím tenký pulovr  
s kardiganem ve shodné barvě  
i materiálu, které se nosí přes 
sebe nebo i zvlášť, což oceníte  
za nestálého počasí. Skvěle 
doplní jak sukni, tak i kalhoty, 
které – zejména ty z denimu – 
můžete vyzkoušet  

v rovném střihu sahajícím  
až do pasu. Budete žasnout,  
jak Vám okamžitě prodlouží nohy.  
A nezapomeňte na bílou 
halenku nebo tričko, které jsou 
výrazem čistoty a svěžesti  
a dodají Vám šarm zejména  
v šedých deštivých dnech. V M&S 
mají zkrátka mnoho podpůrných 
prostředků pro to, aby Vaše dny 
byly lepší a Vy ještě krásnější. 
Přijďte si pro sebe vybrat to 
pravé. Potkáme se tam... 
 
Těším se na Vás!

KLÁRA  
KLEMPÍŘOVÁ
přední česká stylistka  
a módní konzultantka 



Dostupné pouze na e-shopu. Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit.  
Použité obrázky jsou ilustrativní. Vybírejte z tisíců podzimních stylů a doplňků na www.marksandspencer.cz .

KARDIGAN Z MATERIÁLU 
CASHMILON™  

BEZ ZAPÍNÁNÍ 599 Kč

Jak být šik  
od rána do večera? 
Inspirujte se  
a vsaďte na to,  
co je léty  
prověřené.

HALENKA  
S KRAJKOVOU 

VSADKOU  
1299 Kč

ÚZKÉ DŽÍNY  
S ROZŠÍŘENÝMI 
NOHAVICEMI  

A VYSOKÝM PASEM  
Z MATERIÁLU 

TENCEL™  
1499 Kč

KLASICKÁ  
DŽÍNOVÁ BUNDA 

1299 Kč

JEDNOŘADÝ 
BLEJZR MÍRNĚ 
PROJMUTÉHO 

STŘIHU 
1599 Kč

SVETR S VÝSTŘIHEM 
KE KRKU 499 Kč

ŽERZEJOVÁ 
PLISOVANÁ  
MIDISUKNĚ  

1199 Kč

SANDÁLY S OTEVŘENOU ŠPIČKOU,  
NA ŠPALÍKOVÉM PODPATKU  

1299 Kč

SANDÁLY  
S OTEVŘENOU 

ŠPIČKOU A PÁSKEM 
KOLEM KOTNÍKŮ 

1299 Kč

JEMNÝ 
NÁHRDELNÍK 
S KROUŽKEM 

199 Kč

KROUŽKOVÉ 
NÁUŠNICE 

249 Kč

PROŠÍVANÁ SKLÁDACÍ 
KABELKA 699 Kč

POUZDROVÉ ŠATY 
S TŘÍČTVRTEČNÍM 
RUKÁVEM 1499 Kč

DÁMSKÁ 
SOUHRA



Ideální šatník  
pro hrdiny dnešní doby 

představuje základní 
kousky v tom nejlepším 

provedení.

PÁNSKÉ 
KOMBO

KOSTKOVANÉ PYŽAMOVÉ 
ŠORTKY Z ČISTÉ BAVLNY 

499 Kč

BAVLNĚNÉ SAKO  
ÚZKÉHO STŘIHU 3299 Kč

KLASICKÉ STREČOVÉ 
KALHOTY ROVNÉHO 

STŘIHU 799 Kč

SVETR Z ČISTÉ BAVLNY  
S VÝSTŘIHEM KE KRKU 

699 Kč

KOSTKOVANÁ KOŠILE  
ZE 100% BAVLNY  

999 Kč

DŽÍNY ÚZKÉHO STŘIHU  
S 360° PRUŽNOSTÍ 1299 Kč

DŽÍNOVÁ BAVLNĚNÁ 
BUNDA 1399 Kč

TAŠKA PRO-TECT™  
S UCHY 1399 Kč NEFORMÁLNÍ BOTY  

TYPU DERBY  
1499 Kč

MOTORKÁŘSKÁ KOŽENÁ 
BUNDA 6299 Kč

BAVLNĚNÉ ZÁKLADNÍ 
TRIČKO 499 Kč

Dostupné pouze na e-shopu. Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit.  
Použité obrázky jsou ilustrativní. Vybírejte z tisíců podzimních stylů a doplňků na www.marksandspencer.cz .



Tento recept pro vás z produktů M&S připravili Milan Juřica a Carolina Soldati: FoodMillBlog a Mill_Carol_ 
Více receptů, článků a dalších zajímavostí o našich potravinách a nápojích najdete na www.marksandspencerfood.cz .

180 g čerstvých vaječných 
tagliatelle
250 g rajčat Santini
150 g čerstvého sýru 
burrata
hrst bazalky
1 stroužek česneku
čerstvé bylinky:  
tymián, rozmarýn
sůl, hrubý pepř
extra panenský olivový olej

1. Očištěná, rozpůlená  
a osolená rajčata vložíme do 
trouby. Přihodíme stroužek 
česneku, čerstvý tymián  

a zakápneme 
olivovým olejem. 
Rajčata pečeme  
v předehřáté 
troubě při teplotě 
100 °C pěkně  
do zlatova.  
Pak je necháme 
vychladnout,  
naložíme do 
olivového oleje  
s kusy nasekané 
čerstvé bazalky  
a necháme 
chvilku marinovat. 

2. Mezitím si dle návodu 
uvaříme v osolené vodě 
tagliatelle (al dente), scedíme 
a necháme si vodu z těstovin 
stranou. V hluboké pánvi 
rozpálíme olivový olej  
a osmahneme na něm 
stonky bazalky – olej tak 
vstřebá všechnu její chuť.  
Po chvilce stonky vyjmeme  
a do pánve přidáme uvařené 
tagliatelle a zhruba půlku 
konfitovaných rajčátek 
Santini. Vše zamícháme, 
přidáme trochu vody  
z těstovin a za stálého 
míchání přidáme kapku oleje.
 
3. Na talíř nejprve 
naservírujeme tagliatelle, 
volně obložíme zbytkem 
konfitovaných marinovaných 
rajčat, navrch natrháme 
čerstvou burratu a ozdobíme 
voňavou bazalkou. Burratu 
doporučujeme před 
servírováním chvíli ponechat 
v pokojové teplotě, mnohem 
více tak vynikne její chuť.

MILAN JUŘICA
someliér a milovník chutného jídla a vína  
a neustále se zdokonalující food blogger M&S

TAGLIATELLE S BURRATOU  
A KONFITOVANÝMI RAJČATY

Marinování a konfitování rajčat 30 minut  
Příprava 15 minut • 2 porce

VÝBĚR VÍNA
K našim tagliatelle jsem pro 
vás vybral lehké a osvěžující 
PINOT GRIGIO 2019 z řady 
M&S THIS IS... , které pochází 
z vinařských oblastí Benátska. 
Odrůda Rulandské šedé je 
velice populární nejen v Itálii, 
ale i u nás. Toto víno se 
vyznačuje lehkou chutí hrušek 
a citrusů, které prostě 
neodoláte. Přívětivá cena je 
garantována ochrannou 
známkou DOC, která v Itálii 
představuje druhý nejvyšší 
stupeň hodnocení kvality vín. 
Tak ať vám chutná!

129,90 Kč



Více informací na 
marksandspencerstyle.cz/msklub

MOBILNÍ APLIKACE M&S S AKTUÁLNÍM 
PŘEHLEDEM VAŠICH BODŮ, VÝHOD A NÁKUPŮ

Nejbližší 
prodejny 
M&S

Karta M&S 
se všemi 
body ve 
vašem 
mobilu

Přehled  
slev, akcí  
a peněžních 
kuponů

Nejnovější 
trendy 
a módní tipy

Inspirativní 
recepty  
a další 
užitečné  
informace

E-shop M&S

Nakupujte online dámskou, pánskou 
a dětskou módu M&S, stejně jako 

doplňky pro domácnost. Sbírejte body 
za každý nákup! Přidejte si číslo své 
karty M&S hned při vytvoření účtu 
na e-shopu M&S. Číslo karty můžete 

přidat také v sekci „Můj profil“  
a případně během nákupu  

v sekci „Pokladna“.

Sbírejte body  
za každý nákup  
i na rohlik.cz

Stačí přidat číslo své  
věrnostní karty M&S  
do sekce „Můj účet“ 

na rohlik.cz a nakoupit  
potraviny M&S.
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