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P O DZ I M N Í
ST YL

Podzim
Zdravím vás,

5/

1/

2022

ač si ještě užíváme zbytky letního tepla,
příjemný podzimní chlad nám pomalu klepe
na dveře.
Dámy, jistě vás potěší naše nabídka oblečení
z materiálů, které vás zahřejí v ranní studené
mlze, ale jsou zároveň prodyšné. Trendem této
sezony je přírodní barva khaki, kterou můžete
snadno sladit se základními odstíny, ale
i s nadčasovými džínovými kousky. U nás
najdete i široké džínové kalhoty, které se opět
vrací do módy. Svůj outfit zpestřete kabátem
výrazné barvy, díky kterému se budete cítit
v podzimní šedi výjimečně. Na víkendové lenošení oblečte naše pohodlné tepláky a mikiny,
ve kterých budete jako v peřince.

Podzim vás bude bavit i doma. Provoňte byt
upečeným koláčem, s našimi pomocníky to
bude snadné. Kvalitní zpracování potěší nejen
při pečení, ale bude vám dělat radost i jako
krásný doplněk domácnosti. A pokud chcete
ovonět domácnost jednodušším způsobem,
zapalte svíčku z kolekce Balance. Vyberte si
z několika nevtíravých vůní, které dodají
vašemu domovu nádech luxusu.

2/

DĚTSKÁ
podzimní
kolekce
S hravými motivy
jde všechno lépe

Přeji, ať vás podzim baví!

1/ Triko s motivem Bradavic (Harry Potter™),

HANA FIDLEROVÁ

3/

Věrnostní klub M&S

649 Kč, Mikina s motivem Bradavic (Harry
Potter™), 799 Kč, Tepláky s motivem Harry
Potter™, s vysokým podílem bavlny (7–14 let),

6/

649 Kč

2/ Mikina Myška Minnie™, s vysokým podílem bavlny
(2–7 let), 499 Kč, Lesklá sukně Tutu (2–7 let),

Pánové, jestliže jste milovníky pohodlného
oblečení, které unosíte do práce i ven, potěšíme vás novými manšestrovými kousky. Jsou
módní a příjemné na nošení. Po deštivé cestě
do práce z nich snadno a rychle odstraníte
nečistoty. Dají se snadno kombinovat se sportovní nebo klasickou košilí a skvěle je doplní
sako s kostkovaným vzorem. Na víkendové
procházky zvolte kardigan s šálovým límcem,
který vás spolehlivě zahřeje.
Rozveselte i své děti v novém školním roce.
Podzimní kolekce je plná oblíbených motivů
Harryho Pottera™ nebo Myšky Minnie™. Zvolíte
raději moderní džínové lacláče, nebo šaty?
Děti je unosí i v chladnějším počasí a díky
příjemným materiálům se budou cítit
pohodlně v lavici i na hřišti.

2

1/

499 Kč

2/

3/ Pyžamo s vysokým podílem bavlny a srdíčky
(2–7 let), 299 Kč

4/ 3dílný outfit s šatovou sukní, vysokým podílem
bavlny a výšivkou (0–3 roky), 699 Kč

5/ Jednobarevná mikina s kapucí a vysokým
podílem bavlny (7–14 let), 499 Kč, Bunda z umělé
kožešiny s motýly, 699 Kč

6/ Flísová mikina se zipem (7–14 let), 469 Kč

4/

Tipy manažerky věrnostního klubu:
1/ Midi šaty se zvýrazněným pasem, nabíranými rukávy
a zvířecím potiskem, 1699 Kč

2/ Jednořadý koženkový blejzr, 2299 Kč

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců podzimních stylů na w w w.marksandspencer.cz.
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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1/

8/

7/

2/

3/

4/
Co pěkného pro děti vyberete?
7/ Džínové lacláče (7–14 let), 749 Kč, Top z čisté
bavlny (7–14 let), 499 Kč, Džínové košilové
šaty, 649 Kč,

8/ Lehká zateplená bunda s technologií Stormwear™
(7–14 let), 699 Kč

9/ Flísová mikina s geometrickým vzorem (7–14
let), 499 Kč, Flísový top s potiskem aut (2–7 let),
449 Kč

10/ Větrovka s kapucí s motivem dinosaurů
a technologií Stormwear™ (2–7 let), 499 Kč

9/

10/

5/

6/

11/ Balení 4 párů dětských ponožek s vysokým

DÁMSKÁ
podzimní
kolekce
plná geometrických vzorů,
zemitých barev a pohodlí

podílem bavlny a žebrováním (0–24 měsíců),
199 Kč

12/ Dvoudílný outfit kalhot s laclem, z čisté bavlny

1/ Čepice, 399 Kč
2/ Červený kabát, 2699 Kč
3/ Žebrovaná pletená vesta s kulatým výstřihem,

(0–3 roky), 569 Kč

13/ Bunda, 549 Kč
14/ Pyžamo s vysokým podílem bavlny a potiskem

799 Kč

Chilling (7–14 let), 349 Kč

4/ Pruhovaný svetr s límcem ze směsi recyklovaného
materiálu, 999 Kč

5/ Džíny s širokými nohavicemi, 1099 Kč
6/ Přiléhavý top s potiskem, dlouhými rukávy

11/

4

12/

13/

14/

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

7/

a vysokým podílem bavlny, 399 Kč

7/ Kožené kotníkové boty se špičkou na nízkém
podpatku, 2299 Kč

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců podzimních stylů na w w w.marksandspencer.cz.
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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8/

10/

9/

16/

17/

19/

20/

18/

16/ Bavlněná pyžamová souprava s modalem,
fazonkovým límcem a úpravou Cool Comfort™,

11/
13/ 14/

12/

999 Kč

21/

17/ Krajková braletka bez kostic, vel. A–E, 449 Kč
18/ Bavlněné tílko, 3 ks, 399 Kč
19/ Dekoltová podprsenka Body Soft™ s kosticemi,

22/

vel. A–E, 899 Kč

20/ Podprsenka Sumptuously Soft™ s vycpávkami,
bez ramínek, vel. A–E, 799 Kč

21/ Dekoltová podprsenka bez kostic Body Soft™,
vel. A–E, 999 Kč, Vysoce střižené kalhotky Body
Soft™, sada 3 ks, 499 Kč

22/ Pohodlná domácí mikina s kapucí Body Soft™,
699 Kč, Pohodlné domácí tepláky Body Soft™,

Co pěkného si vyberete?

699 Kč

23/ Podprsenka Flexifit™ s plnými košíčky bez kostic,

8/ Volná bundokošile s páskem a límcem, 2299 Kč,

vel. A–E, 799 Kč

Vzorované midi šaty, 1699 Kč

9/
10/
11/
12/

Kašmírový svetr s výstřihem ke krku, 3299 Kč
Kožené legíny s vysokým pasem, 699 Kč
Kabelka přes rameno z umělé kůže, 1199 Kč

15/

23/

Dlouhá košile velikosti maxi ve stylu Girlfriend,
z čisté bavlny, 899 Kč, Dlouhý trenčkot z čisté
bavlny s technologií Stormwear™, 2899 Kč

13/ Punčochy Body Sensor™ 60, 3 páry v balení,
329 Kč

14/ Pohodlné domácí tepláky Body Soft™, 699 Kč,
Braletka Flexifit™ bez kostic, vel. A–E, 499 Kč

15/ Pyžamová souprava z čisté bavlny s technologií
Cool Comfort™, 999 Kč

6

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

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců podzimních stylů na w w w.marksandspencer.cz.
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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1/

2/

3/

8/

9/

4/

Co pěkného si vyberete?

PÁNSKÁ
podzimní
kolekce

8/ Texturovaná košile s vysokým podílem bavlny,

5/

10/

6/

úzký střih, 899 Kč, Chino kalhoty Heritage
normálního střihu, 1199 Kč

9/ Džínová košile, 1299 Kč, Čistě bavlněná mikina
s výstřihem ke krku, 699 Kč, Strečové džíny
rovného střihu, 799 Kč

10/ Kostkované sako, 2699 Kč, Svetr z čisté bavlny
ke krku, 799 Kč, Kalhoty úzkého střihu s pružným
pasem, 799 Kč

11/ Domácí obuv s flísovou podšívkou a technologií

Pohodlně a stylově
za každé situace

Freshfeet™, 699 Kč

12/ Termo tílko s dlouhými rukávy, střední hřejivost,
499 Kč, Dlouhé termo spodky, střední hřejivost,

1/ Džíny rovného střihu se sepraným vzhledem ve

499 Kč

vintage stylu, 1099 Kč

2/ Vesta z peří a prachového peří, 1699 Kč
3/ Proužkovaná sportovní košile z čisté bavlny
s dlouhými rukávy, 999 Kč

4/ Žebrovaný kardigan s šálovým límcem, ze

7/

11/

12/

směsi bavlny, 1299 Kč, Pruhovaná košile Oxford
z čisté bavlny, 1299 Kč

5/ Kostkovaná bundokošile ze směsi bavlny,
1699 Kč

6/ Mikina s kapucí, z čisté bavlny, 999 Kč
7/ Manšestrová bundokošile z čisté bavlny,
1399 Kč, Svetr ke krku ze směsi bavlny,
1099 Kč

8

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

Dostupné pouze na e-shopu. Vybírejte z tisíců podzimních stylů na w w w.marksandspencer.cz.
Dostupnost produktů se může na e-shopu i v jednotlivých prodejnách lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

1/

3/

2/

4/

6/

7/

5/

8/

Podzim ve vaší
DOMÁCNOSTI

KOSMETIKA
a vůně do
domácnosti

Užijte si nákupy
v prodejnách a online

Dostupné v našich
kamenných prodejnách

1/
2/
3/
4/
5/
6/

12dílná květinová jídelní sada 999 Kč
Hrnek Bee Happy, 129 Kč
Lžíce na pečení se škrabkou, 299 Kč
Metlička, 299 Kč

9/

10/

11/

1/
2/
3/
4/

Reliéfní třídílný organizér do kuchyně, 499 Kč
Super měkká rychleschnoucí podložka do

Náhradní náplň do difuzéru Balance, 399 Kč
Svíčka Balance, 249 Kč
Sada 2 krémů na ruce a nehty a mýdla s vůní
růže v kosmetické taštičce, 299 Kč

5/ Tělové máslo s arganovým olejem,

koupelny, 399 Kč (dostupné v 8 barvách)

7/ Luxusní ručník z egyptské bavlny, 79 Kč - 899 Kč
8/ Sada 4 pruhovaných utěrek, 299 Kč

Difuzér Balance 100ml, 499 Kč

200ml, 149 Kč

6/
7/
8/
9/
10/
11/

Kosmetická taštička se srdíčky, 349 Kč
Sprchový krém Magnolia, 250ml, 99 Kč
Toaletní voda Nectar & Passionfruit 30ml, 199 Kč
Pánská toaletní voda Bergamot, 279 Kč
Bergamotový olej na vousy 30ml, 199 Kč
Cestovní sada toaletních potřeb
Bergamot, 499 Kč

10

Dostupnost produktů se může lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Dostupnost produktů se může lišit. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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PODZIMNÍ
recepty

ŠPAGETY
S KREVETAMI

a omáčkou z bílého vína
Příprava: 10 minut
Doba vaření: 30 minut
Počet porcí: 4
INGREDIENCE
350 g krevet

T

1 stroužek česneku
2 šalotky
1 lžíce olivového oleje
350 g špaget

1/ Krevety rozmrazíme. Stroužky
česneku a šalotku nakrájíme na plátky.
Nasekáme plocholistou petržel.

PEČENÁ
KLOBÁSA A DÝNĚ

POSTUP

z jednoho plechu

1/ V pánvi rozehřejeme olej, přidáme
šalotku a česnek a 4-5 minut je mírně
restujeme.

Příprava: 5 minut
Doba vaření: 50 minut
Počet porcí: 4

2/ Krevety přidáme do pánve
s opečeným česnekem a šalotkou.
Lehce orestujeme 2-3 minuty.

1 lžička rajčatového protlaku

6/ Vmícháme petrželku; podle chuti
okořeníme. Přidáme krevety a 2 minuty
je opatrně prohříváme.
7/ Špagety slijeme a jemně promícháme
s krevetami. Ihned podáváme.

Více receptů, článků a dalších zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz

3/ Podáváme s křupavým chlebem.

T

4 stroužky česneku

a smetanu a vaříme 2-3 minuty, dokud
nezhoustne.

1 hrst plocholisté petrželky

6 vepřových klobásek

4/ Mezitím do směsi s krevetami vlijeme

1 sklenice bílého vína

1/ Předehřejeme troubu na 180 °C.
V míse smícháme dýni s česnekem,
rajčaty, tymiánem, polovinou
balzamikového octa a solí a pepřem.

INGREDIENCE

1 balení připravené máslové dýně

víno a vaříme 5-10 minut, dokud se
nezredukuje na polovinu.

POSTUP

2/ Vložíme na malý plech spolu
s klobásami a pečeme 45-50 minut,
v polovině pečení je obratíme.

3/ Špagety vaříme 10 minut ve vroucí
osolené vodě.

5/ Vmícháme rajčatový protlak

3 lžíce smetany

12

PŘÍPRAVA

T

300 g cherry rajčátek
3 lžíce olivového oleje
3 lžíce balzamikového octa
tymián
křupavý chléb

Více receptů, článků a dalších zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz
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250 g sušených fíků
75 g hořké čokolády
NA POLEVU
150 g moučkového cukru
2 lžíce bourbonu nebo whisky
1 lžíce javorového sirupu
PŘÍPRAVA
Rozpustíme hořkou čokoládu. Fíky
nakrájíme na malé kousky. Na
promíchání s fíky si necháme lžíci
hladké mouky.
POSTUP

1/ Troubu předehřejeme na 180 °C,

formu lehce vymažeme olejem.

2/ V malé misce smícháme mouku,

prášek do pečiva a sůl a dáme stranou.
Máslo a cukr utřeme do světlé
a nadýchané pěny.

BÁBOVKA S FÍKY
A HOŘKOU
ČOKOLÁDOU
Příprava: 20 minut
Doba pečení: 45 minut
Počet porcí: 12

a pak postupně vmícháváme do
máslové pěny a šleháme, aby se spojila.
Přimícháme jogurt.

semínka z vanilkového lusku
3 vejce
250 g řeckého jogurtu

3 velké zralé banány
150 g medu
2 středně velká vejce
0,5 lžičky mleté skořice

1 lžička prášku do pečiva

6/ Když je přidána veškerá směs

250 g moučkového cukru

100 g změklého másla

225 g bezlepkové mouky

250 g hladké mouky

200 g změklého másla

INGREDIENCE

5/ Pomocí velké lžíce dáváme do formy

INGREDIENCE

0,5 lžičky soli

Doba pečení: 45 minut
Počet porcí: 10

4/ Přimícháme suché přísady, fíky
obalíme v mouce a pak je opatrně
vmícháme do směsi.
kopečky směsi a mezi nimi pokapeme
čokoládou.

1 polévková lžíce prášku do pečiva

14

3/ Rozšleháme vejce, přidáme vanilku

SNÍDAŇOVÝ
BANÁNOVÝ CHLÉB
S MEDEM A VLOČKAMI

a čokoláda, přetáhneme směs špejlí,
aby se čokoláda lehce mramorovala.

7/ Vyrovnáme vrchní část a pečeme

40 až 45 minut, dokud nevykyne,
nezezlátne a nebude na dotek pružná.

8/ Mezitím smícháme všechny

ingredience na polevu a dáme je
stranou.

9/ Bábovku necháme trochu

vychladnout, vyjmeme ji z formy
a necháme úplně vychladnout, lžící
přelijeme polevu a necháme ji stékat
po všech stranách.

Více receptů, článků a dalších zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz

100 g bezlepkových banánových cereálií
POSTUP

1/ Troubu předehřejeme na 180 °C.
Lehce vymažeme a vyložíme formu na
1 kg bochníku.

6/ Zbylý banán nakrájíme na dlouhé
tenké plátky a položíme je podélně na
povrch směsi.

2/ Oloupeme a nahrubo nakrájíme
2 banány.

7/ Povrch chlebíčku dále posypeme

3/ Máslo, med, vejce, nakrájené banány,

skořici, mouku a prášek do pečiva vložíme
do kuchyňského robotu a rozmixujeme
dohladka.

4/ Přelijme do velké mísy a vmícháme
75 g vloček.

5/ Lžící směs vložíme do formy.

směsí cereálií. Umístíme na prostřední
rošt a pečeme 40-45 minut dokud
povrch nezezlátne.

8/ Vyjmeme z trouby a pokapeme medem.
9/ Po vyjmutí z trouby necháme alespoň
30 minut vychladnout ve formě.

10/ Podáváme teplý nebo při pokojové

teplotě.

Více receptů, článků a dalších zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz
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KDE VŠUDE NÁS NAJDETE?

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

Oblečení a doplňky do domácnosti na e-shopu
www.marksandspencer.cz
Karta M&S
se všemi
body ve
vašem
mobilu

Základní oblečení a vybraná kosmetika na

Vybrané oblečení a kosmetika na

Přehled
slev, akcí
a peněžních
kuponů

Nejnovější
trendy
a módní tipy

Inspirativní
recepty
a další
užitečné
informace

NYNÍ JE Š TĚ
VÍCE
V Ý H O D PRO
DĚ TI

Sbírejte body
za každý nákup
na e-shopu
i na rohlik.cz.
Stačí přidat číslo
věrnostní karty M&S
do vašeho profilu.

Nejbližší
prodejny
M&S

Více informací na
marksandspencerstyle.cz/msklub

Vybrané suché
a mražené potraviny,
základní kousky oblečení
a kosmetika na

M&S
dárková karta
Ideální dárek
pro jakoukoliv příležitost.
Nyní k dispozici v našich
prodejnách.
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OBJEDNEJ A VYZVEDNI SI
SVÉ OBLÍBENÉ M&S
POTRAVINY A OBLEČENÍ

WWW.MARKSANDSPENCERSTORE .CZ

• VÁMI OBJEDNANÉ
PRODUKT Y BUDOU PŘIPRAVENÉ
K VYZVEDNUTÍ T ÝŽ DEN
VE VYBRANÉ PRODEJNĚ
• ZBOŽÍ JE V PRODEJNĚ
REZERVOVÁNO PO DOBU 3 DNŮ
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