
VÁNOČNÍ
STYL



prosinec 2020
Milé dámy, milí pánové,

když jsme vstupovali do nového roku 2020, nikdo z nás 
nemohl tušit, jaký bude. Místo užívání si krásného jara měl 
každý z nás starost o sebe a o své nejbližší. Říká se, že vše 
zlé je pro něco dobré, a alespoň za sebe mohu říci, že mi tato 
doba i něco dala. Začala jsem si vážit obyčejných věcí, které 
pro mě do té doby byly samozřejmostí – ať už se jedná  
o dobrou kávu v kavárně, nebo návštěvu přátel a rodiny. 

Přeji Vám, abyste čas Vánoc a svátků strávili obklopeni těmi, 
které máte rádi. V M&S máme pro Vás připravené dárky, které 
vykouzlí pohodu, klid a navodí příjemnou atmosféru. Vyberte 
si z huňatých svetrů, pyžam, ponožek a dekorací. V oddělení 
potravin nezapomeňte na adventní kalendáře, tradiční britské 
"vánoční koláčky" a ginový likér s třpytivými šupinkami. 

Přeji Vám hodně zdraví, klidné prožití vánočních svátků  
a úspěšný vstup do nového roku 2021.  
Děkujeme Vám za věrnost.

HANA FIDLEROVÁ

Věrnostní klub M&S

Vybírejte z tisíců zimních stylů na www.marksandspencer.cz



Pro děti
Zahrňte je láskou, péčí  

a dárečky, které jim vykouzlí 
úsměv na rtech. Jejich oči 
rozzáříte kousky s jejich 

oblíbenými postavičkami.

1) Pyžamko Harry Potter™, 2 ks – 499 Kč,  
2) Vánoční flísový polštářek se sněhovými vločkami – 299 Kč, 

3) Šaty s vánočním potiskem (2–7 let) – 249 Kč,  
4) Dvoudílný outfit s šatovou sukní (2–7 let) – 599 Kč,  

5) Svetr s motivem tučňáka (2–7 let) – 449 Kč,  
6) Košile s vesmírným potiskem (6–16 let) – 449 Kč,   

7) Tepláky s motivem tučňáka (2–7 let) – 269 Kč,  
8) Kalhoty s postranními pruhy (6–16 let) – 549 Kč,  

9) Pyžamová souprava s dinosaury (6–16 let) – 399 Kč,  
10) Flísový župan s jednorožcem (1–7 let) – 599 Kč,  

11) Čokoládový Moudrý klobouk – 399 Kč, Čokoládová  
hůlka – 199,90 Kč, 12) Čokoládová Zlatonka – 119,90 Kč, 

Adventní kalendář – 429 Kč, 13) Set čepice, rukavic  
a šály Harry Potter™ (6–13 let) – 699 Kč,  

14) Mikina Harry Potter™ (6–16 let) – 699 Kč,  
15) Tepláky Harry Potter™ (6–16 let) – 599 Kč,  

16) Bavlněný rolák Harry Potter™ (6–16 let) – 449 Kč ,  
17) Tylová sukně tutu Harry Potter™ (6–16 let) – 699 Kč
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Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců zimních stylů a vánočních dárků na www.marksandspencer.cz
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Dejte ženě pocit, že je krásná. 

Řekněte to dárkem, který podpoří 
její půvaby a který nebude  

chtít sundat.

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců zimních stylů a vánočních dárků na www.marksandspencer.cz
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1) Košilka s hedvábím  

a krajkovým lemem – 1399 Kč , 
2) Pyžamo se vzorem  

polárního medvěda – 799 Kč, 
3) Saténový plášť s motýly – 1099 Kč, 

4) Kosmetický balíček Magnolie Relax – 499 Kč, 
5) Svetr se vzorem – 899 Kč,  

6) Prsten s růžovým okrajem – 499 Kč, 
7) Náhrdelník se zoubkovaným řetízkem – 499 Kč, 

8) Zavinovací top s flitry – 1699 Kč,  
9) Plisovaná midisukně s flitry – 1999 Kč, 

10) Pletený kulich s bambulí  
z umělé kožešiny – 399 Kč, 
11) Klasický svetr – 699 Kč



Muži mají rádi pohodlí a chtějí 
mít jasno v tom, co si vzít na sebe. 
Uvítají příjemné oblečení, které 

jim navíc dodá šmrnc.

Dostupnost produktů se může v e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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1) Kostkovaná flanelová košile  
z čisté bavlny – 999 Kč,  

2) Froté župan z čisté bavlny – 1699 Kč,  
3) Hrnek jumbo s motivem  

vánočního stromku – 199 Kč,
4) Vánoční domácí obuv s technologií  

Freshfeet™ – 749 Kč,  
5) Extra měkký svetr ke krku  

s copánkovým vzorem – 699 Kč, 
6) Bavlněná košile s geometrickým  

potiskem – 949 Kč,  
7) Svetr se vzorem – 1299 Kč,

8) Taška na notebook – 1499 Kč,  
9) Cestovní toaletní taška  

Bergamot – od 299 Kč
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Tipy 

NA VÁNOČNÍ DÁRKY

Využijte nabídky 3 za 2  
v rámci našeho vánočního 
koutku! Najdete zde 
vánoční dekorace, doplňky 
do domácnosti, balicí  
papíry a spoustu dalšího.

AKCE 
3 ZA 2  

NA VÁNOČNÍ  
DÁRKY  

A DEKORACE

 Dostupné pouze na e-shopu. Dostupnost produktů se může v e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou  
ilustrativní. Vánoční sortiment najdete na e-shopu, v brněnské prodejně Olympia a dále v pražských prodejnách Nový Smíchov,  

DBK, Melantrich, Palladium, Centrum Černý Most, Westfield Chodov a Metropole Zličín.
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I maličkost udělá radost. 
Zastavte se v našem 
vánočním koutku! 

Nezapomněli jsme ani  
na domácí mazlíčky.

1) Domino s motivem psů nebo koček – 249 Kč,
2) Věnec s borovicovými šiškami – 399 Kč,  

3) Vánoční svíčky a vonné tyčinky – od 199 Kč,  
4) Pískací hračka pro psa – 99 Kč, 

5) Nákupní tašky s motivem psa a kočky – 249 Kč ,  
6) Velká červenka – 329 Kč, 7) Malá červenka – 229 Kč,  

8) Nerozbitná vánoční dekorace jelení hlava – 119 Kč,
9) Malý stromeček – 299 Kč, 10) Jelen – 299 Kč ,  

11) Louskáček – 499 Kč, 12) Malá pokojová dekorace  
s motivem pudinku – 229 Kč, 13) Vánoční punčocha  

s motivem písmena – 499 Kč
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Gurmánské 
BALÍČKY

Vybrané balíčky najdete i na www.rohlik.cz  
Více zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz

Vánoce jsou časem obdarovávání a radosti. 
Pokud přemýšlíte, čím tentokrát potěšit 

své blízké, máme pro vás elegantní řešení. 
Vyberte pro ně luxusní lahůdky, na kterých 

si mohou báječně pochutnat nejen během 
vánočních svátků. V MARKS & SPENCER 

najdete osm gurmánských balíčků  
s vybranými delikatesami v dárkovém balení.

Vína z Francie 799 Kč

Italský luxusní balíček 999 Kč Luxusní balíček 999 KčItalský balíček 749 Kč

Čajový balíček 549 Kč Mexický balíček 599 Kč Snídaňový balíček 699 Kč

Britský balíček 799 Kč



 
Dostupnost produktů se může na www.rohlik.cz i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Vánoční 
POTRAVINY M&S
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Pro tu pravou  
vánoční pohodu...

1) Likér s příchutí slaného karamelu a brownies – 299 Kč,
2) Ginový likér – 699 Kč, 3) Vánoční Prosecco – 299 Kč,
4) Pražené arašídy obalené v kořenicí směsi s chilli – 99,90 Kč, 

5) Pražená jádra kešú ořechů ochucená kořenicí směsí  
s mořskou solí a černým pepřem – 269 Kč,  

6) Výběr sušenek pro celou rodinu –  239 Kč,  
7) Hrající plechovka s máslovými sušenkami – 249 Kč,  

8) Taštička s máslovými sušenkami – 179,90 Kč,
9) Svařené víno – 99,90 Kč, 10) Vánoční med – 399 Kč,  

11) Vánoční marmeláda – 109,90 Kč, 
12) Čokoládová lízátka – 59,90 Kč,  
13) Výběrová mletá káva – 289 Kč
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Více receptů, článků a dalších zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz

75 g polovin pekanových ořechů
6 hotových sněhových pusinek M&S
100 g hořké čokolády
300 ml smetany s min. 40 % tuku
2 lžíce velmi silné kávy

1. Opražíme pekanové ořechy.

2. Smetanu vyšleháme do tužší konzistence  
a zlehka do ní zapracujeme kávu. 

3. Mezitím si připravíme hoblinky z čokolády, 
snadno je vytvoříme buď škrabkou na 
brambory nebo nožíkem. 

4. Malé sněhové pusinky umístíme na 
servírovací talířek, na každou dáme lžíci 
kávové smetany a posypeme praženými 
pekanovými ořechy a hoblinkami čokolády.

900 ml plnotučného mléka
300 ml smetany
150 g hořké čokolády
likér Irish cream M&S
na ozdobu:
marshmallows, šlehačka, čokoláda,  
tyčinka skořice

1. Nahrubo nalámeme hořkou čokoládu.

2. Mléko a smetanu zahřejeme a poté do ní 
vsypeme čokoládu. Dobře mícháme, dokud 
se čokoláda nerozpustí a směs nebude 
hladká.

3. Nalijeme do hrnků a do každého 
přidáme panáček likéru. Ozdobíme 
marshmallows, tyčinkou skořice, šlehačkou 
a nastrouhanou čokoládou.

SNĚHOVÉ PUSINKY S KÁVOVÝM 
KRÉMEM A PEKANOVÝMI OŘECHY  

Příprava 20 minut • 6 porcí

HORKÁ ČOKOLÁDA 
„ŘÍZLÁ“ LIKÉREM  

Příprava 15 minut • 6 porcí

Vánoční 
RECEPTY



Dárkové karty 
M&S

Vyberte si design obálky  
a nabijte kartu na zvolenou částku  

v kterékoliv naší prodejně.

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

Sbírejte body  
za každý nákup  
na e-shopu i na 

rohlik.cz.

Stačí přidat číslo  
věrnostní karty M&S  
do vašeho profilu.





Vánoce
veselé

přeje
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