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pojem „jarní únava“ u nás v Nová Karolina Park téměř neznáme, 
a tak vám i v této této nejkrásnější části roku můžeme představit 
novinky společností zde sídlících a současně představit 
i nájemce úplně nové.

Vám, kteří ještě nevyzkoušeli kavárnu 4est Cafe v jižní části 
vnitrobloku, doporučujeme ochutnat jejich výborné snídaně  
či si pracovní den zpestřit kávou nebo domácím zákuskem 
(ideálně obojím) na čerstvém vzduchu na zahrádce v atriu nebo 
v příjemném prostředí kavárny, kde se budete cítit jako v klidné 
oáze deštného pralesa!

Když už jsme u chvilky relaxace, v novém kadeřnictví Salon 
Witová rozmazlí nejen vaše kadeře, ale i vaši pleť, poskytnou 
manikúru a pedikúru a spoustu dalších zkrášlujících služeb. Více 
se dozvíte v rozhovoru s majitelkou salonu na dalších stránkách 
našeho zpravodaje. 

Teplé dny jsou jako stvořené k romantickým procházkám, které 
přímo vybízejí k významnému životnímu gestu. A není pro ženu 
romantičtějšího okamžiku, než dostat právě pod rozkvetlým 

stromem symbol lásky – diamantový šperk. Ty nabízí náš další 
nový nájemce v severní části budovy směrem do vnitrobloku 
– Diamant.cz, ryze česká společnost zabývající se diamanty 
a přírodními drahými kameny. 

Novinkám se nevyhnula ani administrativní část naší budovy 
Nová Karolina Park. V dubnu jsme přivítali společnost Hello 
bank! (dříve Cetelem), která zde otevřela i svou pobočku, kde 
poskytuje veškeré fi nanční služby. 

Doufáme, že jsme vás tímto navnadili k přečtení i další části našeho 
zpravodaje, kde naše „nováčky“ představujeme podrobněji, 
a kde se také dozvíte více ze života svých spolunájemců.

Přejeme vám krásné slunné dny!

PASSERINVEST GROUP, a.s.
developer projektu

Vaše podněty a komentáře k newsletteru zasílejte prosím na adresu: 
sarka.vondrackova@passerinvest.cz

VÁŽENÍ A MILÍ NÁJEMCI,

NOVÁ STŘEŠNÍ TERASA NA SEVERU
Malá střešní terasa o ploše kolem 26 m2 byla zpřístupněna nájemcům severní části 
budovy v 6. nadzemním podlaží. Prostor s výhledem do vnitrobloku slouží například 
pro krátkou přestávku během pracovního dne. Podobnou terasu připravujeme 
v průběhu prázdnin i pro nájemce z jihu :-)!
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Hello bank!
Chytrá, jednoduchá a hlavně lidská. 
 
Na podzim roku 2017 jsme řekli „hello“ českému trhu jako nová digitální banka, která se opírá o stabilitu 
skupiny BNP Paribas a staví na tom nejlepším z 20 let tradice i zkušeností značky Cetelem. Ty nyní již jako 
Hello bank! by Cetelem obohacujeme o služby denního bankovnictví a o moderní technologie, které 
umožňují rychlou správu fi nancí kdykoli a kdekoli. 
Víme, že v dnešní době je každá chvilka cenná. Proto si u nás můžete téměř vše zařídit z pohodlí domova 
včetně založení běžného či spořicího účtu, anebo půjčky. Díky intuitivnímu ovládání, responzivnímu 
webu a uživatelsky přívětivé mobilní aplikaci to bude hračka. Nabídka produktů a služeb podle toho, co 
právě řešíte, vše snadno dostupné on-line a otevřený přístup. To je naše odpověď na každodenní výzvy 
s cílem usnadnit vám život nejen s fi nancemi. 

Hello Nová Karolina Park!
Máme radost, že od května 2018 můžeme „hello“ říci 
také prostorám Nová Karolina Park, kam z našich dvou 
stávajících adres v Ostravě přesouváme jak naše zázemí, tak 
také pobočku Hello bank! 
Naše pobočky jsou navržené tak, aby se tu klienti cítili 
pohodlně a našli zde vše potřebné. Zároveň chceme 
tyto prostory využívat pro řadu jiných událostí, které 
se v naší bance dějí – a to ať jde o tiskové konference, 
setkání s obchodními partnery, workshopy, snídaně pro 
zaměstnance nebo akce pro klienty. Zkušenosti z pražské 
pobočky již potvrdily, že naše vize propojování často 
odděleného světa klientů a života banky je dnes realitou 
a to nás opravdu těší. To se daří i díky variabilnímu 
uspořádání pobočky – snadno přemístitelné prvky a řada 
vychytávek zajistí, že se během chvíle může z pobočky 
udělat konferenční prostor a obojí přitom může fungovat 
souběžně. 

Pokud si najdete chvíli času a  budete mít chuť nás osobně 
poznat, srdečně vás zveme na akci při příležitosti otevření naší 
pobočky. Těšíme se na vás ve čtvrtek 24. 5. 2018 po celý den. 

www.hellobank.cz 
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Víte, že diamant je čistý uhlík, stejně jako uhlí nebo grafi t? A víte, že správně vybroušený diamant vrací 
a distribuuje světlo několika různými způsoby? A víte, proč jsou nejen diamant, ale i další přírodní drahé 
kameny vzácné a drahé? A jaký je rozdíl mezi diamantem a briliantem? 

Mnoho otázek. A u nás naleznete téměř všechny odpovědi. Práci s drahými kameny se věnujeme již více 
než 20 let. Projeli jsme všechna významná světová naleziště drahých kamenů. Díky vysoké vzdělanosti 
v oboru a díky zkušenostem z terénu jsme schopni nakoupit kvalitní kameny a nabídnout je za rozumné 
ceny. Některé z nich si brousíme ve vlastní Brusírně diamantů a drahých kamenů přímo zde v Ostravě.

Takto nakoupené kameny si také zaslouží vysokou péči při dalším zapracování do šperku. Tým našich 
zlatníků a designérů patří k nejlepším ve svém oboru. V nadstandartních technických podmínkách 
zlatnické dílny dokáží vytvářet nejen šperky na denní nošení, zásnubní i snubní prsteny, ale také generační 
sety s investičním potenciálem, které je zvykem nazývat rodinným stříbrem.

Jsme gemologové. Jsme brusiči diamantů a drahých kamenů. 
Jsme designéři. Jsme zlatníci. Nejsme jen obchodníci. Svému 
řemeslu rozumíme beze zbytku.

SLEVA 5% pro Vás, kteří s  námi pracujete v  krásné budově 
Nová Karolina Park. 

www.diamant.cz

DIAMANT.CZ
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Rozhovor s… Radkou Witovou, 
zakladatelkou salonu krásy Salon Witová

Co pro vás bylo prvním impulsem pro založení vlastního studia? 
Vždy jsem měla ráda hezké věci a přála jsem si dělat lidem radost. Svět 
„beauty“ jsem si vybrala také proto, že výsledek vidíte ihned.  

Co byste ve své práci označila za nejtěžší i za nejpříjemnější. 
Obojí má společného jmenovatele. Složitá je někdy práce s lidmi, každý 
v salonu je individualita a je nutné všechny sladit tak, aby fungovali 
jako tým a zároveň dokázali plnit náročná přání zákazníka. Spokojený 
zákazník a skvělý tým je pak ta nejlepší odměna.
 
Váš salon v  Havířově nabízí i  kosmetiku, líčení a  spoustu dalšího. Je 
sortiment služeb ve vašem salonu v Nová Karolina Park stejný nebo jste 
ho s novou pobočkou rozšířili?
Chceme nabízet v našich salonech totožné služby, proto jsme 
sortiment služeb zachovali stejný.

Proč jste se rozhodli právě pro projekt Nová Karolina Park? 
Toto místo našla starší dcera po návratu ze zahraničí. Hledali jsme 
vhodnou lokalitu na frekventovaném místě a Nová Karolina je v tomto 
směru naprosto skvělá.

Jaké jsou aktuální trendy v účesech a střihu pro letošní jaro/léto?  
Nejsem kadeřnice, ale podle dcery Natalie jsou to rozhodně pastelové 
odstíny, platinová blond či různé druhy ombré. Mezi střihy dominuje 
mikádo v nejrůznějších délkách a trendy jsou i zajímavé doplňky do 
vlasů, určitě doporučuji sáhnout po nějaké zajímavé gumičce.

Jaké barvy nebo barevné kombinace budou v kurzu? 
Nejvíce trendy bude popelavá a krémová blond. Do popředí se však 
dostane i rubínová a černá.

Jakou speciální péči bychom měli dopřát svým vlasům a pleti v letním 
období? 
Určitě doporučuji navštívit salon, kde vám poradí odborníci. Po zimě 
jsou velmi oblíbené přírodní zábaly na vlasy z arganového oleje, 
které vytváří ochrannou vrstvu, dodávají lesk a výživu. Dobré je večer 
používat hydratační šampon, který odstraní sůl a chlór, poté hydratační 
masku a na závěr ošetřit konečky sérem proti třepení. Pleť je po zimě 

velmi citlivá a přitom vystavená sluníčku, které stále sílí, proto je důležité 
chránit ji přímo přípravky na pleť s minimálním faktorem SPF 50. Co 
nejvyšší ochranný faktor by měl mít i tónovací krém. Pokud trpíte na 
pnutí pleti, zklidní ji termální voda. Na dovolenou určitě nezapomeňte 
minerální spršku k osvěžení obličeje i vlasů. 

Jaká je vaše nejoblíbenější vlasová kůra?
Nejoblíbenější je určitě Morrocainoil Treatment. Jde o speciální rituály 
z arganového oleje, které jsou připravované na míru. V mém případě 
jde o objemovou kůru, kterou opakuji každé tři měsíce.

Jaké novinky/projekty vás čekají v letních měsících?  
Poté, co se nám podařilo rozjet salon zde v Ostravě, připravujeme po 
dvaceti letech stěhování  do nových prostor v Havířově. To by mělo 
proběhnout v průběhu června a cílem je nabídnou klientkám co 
nejkvalitnější služby v krásném prostředí.

Salon Witová
„Jsme rodinná firma pracující pro krásu.“

Salon Witová v Ostravě i Havířově je místo, kde se postaráme nejen o vaše vlasy a účes, ale nabídneme 
zároveň i mnohé další zkrášlující služby pro váš maximální komfort. A to vše ve špičkové kvalitě, 
s nejmodernějšími postupy.
 

Kromě kadeřnické péče nabízíme prvotřídní kosmetické služby, důkladné ošetření 
rukou a nohou či kompletní svatební servis a širokou paletu dárkových poukazů, které 
si můžete upravit přímo na míru. Oba naše salony vás budou hýčkat a rozmazlovat po 
všech stránkách a je jen na vás, jakou zkrášlující proceduru si vyberete. 

Součástí Salonu Witová je i Akademie pod vedením Natalie Witové a jejího týmu. 
Akademie přináší vzdělávací programy o kráse šité přímo na míru. Podle vašich představ 
a požadavků připravíme program, který vám pomůže se zdokonalit a vystoupit z vaší 
všední rutiny líčení, úpravy vlasů a zároveň vám ukázat, jak v krátkém čase dosáhnout 
i doma skvělých výsledků. Akademie je také ideálním dárkem pro vaše blízké, kteří si 
mohou užít prostředí salonu společně s vámi. V našich salonech na vás čeká pečlivě 
vybraný tým profesionálů, který se o vás bude starat po celou dobu vaší návštěvy 
a splní vám jakékoliv přání.

www.salonwitova.com



Pro inspiraci i suroviny na lahodné a zdravé 
vaření do prodejny Country Life

Chcete inspiraci pro lahodné a zdravé vaření? Nově pro vás v Country 
Life připravili videorecepty na chutné, jednoduché a zdravé pokrmy. 
Vyzkoušejte jarní quinoa bowl plnou živin anebo okouzlete parádní 
veganskou majonézou. Veškeré suroviny pro přípravu pokrmů najdete 
v prodejně. Tam bude také od poloviny května zdarma k dispozici 
nové číslo časopisu Dobroty! Téma je Snídaně snů a nové vydání tedy 
bude nabité originálními snídaňovými recepty. Mimo to na prodejně 
najdete široký sortiment biopotravin, zdravé stravy, ekologické drogerie 
a přírodní kosmetiky. Prodej i bez obalu! Otevřeno denně od 8:00 do 
17:30 hod., v úterý do 18:30 hod. Country Life se těší na vaši návštěvu!
 
www.countrylife.cz

S Megapixelem si přivezete nádherné fotky i videa z každé dovolené

Megapixel je dlouholetým rádcem pro všechny fotografy začátečníky i profíky. A protože se blíží letní 
sezóna dovolených, výletů za památkami a nejrůznějšími kulturními a přírodními úkazy, budete se chtít 

poohlédnout po tom správném přístroji, který všechny ty úžasné vzpomínky zachytí. 
V Megapixelu vám ukáží, jak fotit a natáčet z ptačí perspektivy. S drony zachytíte ty 
nejúžasnější okamžiky úplně jinak, než jste byli doposud zvyklí. Navštivte prodejnu 
Megapixel v Nová Karolina Park, kde vás prodejci provedou celou cestou a pomohu 
vám se s dronem poprvé odlepit od země. Právě teď nastal čas pro první let!

Nezapomínejme však ani na klasické fotoaparáty. Zde v prodejně nebo na webu 
najdete bohatou nabídku, kde určitě najdete přístroj šitý přímo sobě na míru. 

www.megapixel.cz

Navrhujeme, vytváříme a integrujeme řešení, která našim klientům pomáhají:

 aktivně zapojit zákazníky

 odlišit obchodní značku

 řídit další rozvoj

 identi kovat nové obchodní příležitosti

 zlepšovat  exibilitu podnikových systémů

 reagovat na měnící se trh

Se svými 4000 zaměstnanci, z toho 1500 v regionu střední a východní Evropy, 
a 15 technologickými vývojovými centry obsluhujeme více než 500 klientů 

ve 20 zemích světa. Máme zkušenosti z úspěšných projektů v oblasti telekomuni-
kací,  nančních služeb, maloobchodu, energetiky, výroby i veřejných služeb, 

médií a zábavního průmyslu.

Další informace najdete na www.nesstech.com

Ness
Digital
Engineering

Unleashing Your
Digital Potential 



PRIM Orlík 38 – novinka v rodině legendárních hodinek PRIM

Subtilnější pouzdro, nadčasový design číselníku a mimostředná vteřinová ručka – novoměstský výrobce hodinek se 
vrací ke kořenům a na přání svých zákazníků vytvořil novinku, která vychází z legendárního modelu Orlík. 

Historie „primek“ jménem Orlík se začala psát již na přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy byl pro Ministerstvo 
národní obrany vyroben prototyp nového modelu náramkových hodinek. Ověřovací série v počtu 300 kusů byla 
armádě předána v roce 1965. Hodinky PRIM Orlík v této podobě se nikdy nevyrobily pro žádného jiného zákazníka. 
Postupem času se tedy staly vyhledávaným sběratelským artefaktem. 
Společnost ELTON hodinářská, pokračovatel téměř 70 let tradice výroby hodinek, vzdává hold této hodinářské ikoně 
vytvořením modelu Orlík 38 kal 105. Konstruktéři novoměstské manufaktury vyvinuli zcela nový mechanický strojek 
s automatickým nátahem. Jeho nejvýraznějším znakem je mimostředná vteřinová ručka. Ta byla poprvé použita 
již u úspěšné limitované edice PRIM Orlík Anthropoid, kde byl ale použit strojek s ručním nátahem. Díky tomuto 
detailu číselník nových hodinek odkazuje na původní PRIM Orlík. Nejedná se však o jeho kopii, použité technologie 
a moderní materiály odpovídají plně současným požadavkům. Nový otočný kroužek je vyroben technologií High 
Ceram, vodotěsnost hodinek byla zvýšena na 10 ATM. Pouzdro o menším průměru 38 mm odpovídá současným 
trendům a také umožňuje univerzálnější využití „Orlíků“, které tak nejsou „jen“ sportovními hodinkami. 

www.prim.cz

Stora Enso pomáhá vzdělávat ženy v IT

Stora Enso spojila své síly s organizací Czechitas a stala se jedním z partnerů nedávno ukončené Czechitas Digitální 
akademie v Ostravě.

Digitální akademie je tříměsíční program plný informací a získávání praktických dovedností v oblasti datové analýzy 
a je určena dívkám a ženám, které se chtějí do svého IT vzdělání pustit naplno.

Stora Enso se do projektu zapojila celou řadou aktivit. Připravila pro účastnice prohlídku svých kanceláří 
spojenou s příjemným posezením a diskusí se zaměstnankyněmi , které jim mohly být svým příběhem 
a zkušenostmi inspirací. V prostorách kanceláří také proběhly dva volitelné předměty zaměřené na 
Analýzu dat v systému SAP a Workshop zaměřený na zdokonalení prezentačních dovedností.

Pět zaměstnanců se také zapojilo do programu formou mentoringu, kdy pomáhali studentkám 
s pochopením vybrané problematiky a byli jim podporou při práci na jejich absolventském projektu. 

„Děkujeme organizaci Czechitas, že věnuje takové úsilí v oblasti vzdělávání žen v IT. Bylo nám velkou ctí 
stát se součástí tohoto projektu a těšíme se na další spolupráci, protože ženy do IT prostě patří!“

www.storaenso.com/ostrava



Pobočka Nová Karolina se do tohoto celorepublikové projektu také zapojila. Děti ze 
4.A  a  4.B ZŠ Zelená si tak prodejem svých výrobků, velikonoční módní přehlídkou 
a vystoupením vydělaly na splnění svého snu – školní výlet.

Věříme, že je důležité vést lidi, firmy a instituce k 
prosperitě a u nás začínáme u těch nejmenších. 
Proto jsme spustili program, ve kterém se děti 
zábavnou formou seznámí se základními principy 
hospodaření s penězi a vyzkouší si své první 
podnikání. 

V loňském roce jsme oslovili první školy a doposud 
se zapojilo: 

Abeceda peněz učí děti rozumět světu financí
Česká spořitelna přináší ucelený program pro základní školy

23. února 2018 Strana 1

Jak program probíhá

Chcete se dozvědět více? 
Hledejte na: www.abecedapenez.cz

45 škol 63 tříd
1500 

malých 
podnikatelů



Novinka

zdarma
1 1

exkluzivně na notino.cz



  

Odebírejte plyn přímo od těžaře 
nyní ještě výhodněji

Všem našim zákazníkům zůstává dlouhodobě výhodný základní ceník Plyn z první ruky a 6% prémie jako odměna za věrnost. Těm, kteří si ale 
chtějí zajistit lepší cenu plynu na novou topnou sezónu, tuto možnost nabízíme právě v ceníku Plyn z první ruky – Ceník 2019. Mohou tak získat 
plyn o dalších 6,7 % výhodněji. 
Celkově tak zákazník získá plyn o víc jak 12 % výhodněji.

Plyn z první ruky nabízíme

Dlouhodobě výhodně
Ceny hlídáme za vás tak, aby vám zůstaly výhodné dlouhodobě. Plyn z první ruky dodáváme přímo z naší těžby bez zbytečných 
prostředníků, automaticky s 6% slevou jako prémií za věrnost. S Ceníkem 2019 je možnost si zajistit nyní ještě o 6,7 % výhodnější 
cenu plynu až do konce roku 2019.

Bez závazků
Se smlouvou na dobu neurčitou, kterou můžete bez dalších poplatků kdykoliv s tříměsíční lhůtou vypovědět.

Jednoduše
S dokumenty, které jsou jednoduché a srozumitelné, bez skrytých fíglů a sankcí - máte tak jistotu, že jste se rozhodli správně.

Pro získání našich produktů volejte bezplatně na 800 400 500 nebo navštivte naše zákaznické centrum.

Navštivte nás v zákaznickém centru

MND a.s.    Otevírací doba: Po – Pá 8 – 17
Nová Karolina Park   Tel.: 558 273 555
28. října 3348/65   E-mail: ostrava@mnd.cz
702 00 Ostrava

www.NOVAKAROLINAPARK.cz


