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SLADOVNA UVAŘILA 

TŘI ZBRUSU NOVÁ PIVA

NEJNOVĚJŠÍ TRENDY 

V KOSMETICE
Poradna Míši Dihlové

JARNÍ KOLEKCE
MÓDNÍCH ZNAČEK

novinka         NAKUPUJTE 

JEŠTĚ VÝHODNĚJI
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iSPACE.cz Nejrychlejší cesta k mobilu

C9D1

MULTIKINO                 UVÁDÍ

U Fortny 49/10, Opavawww.cinestar.cz

Dětská neděle 22. 3.
Premiéra 12. 3.

AVENGERS: Age of Ultron
předpremiéra 29. 4. 
v rámci Turbovečera Premiéra 2. 4.



CK Čedok, Horní náměstí 3, Opava                                     CK Čedok, 30. dubna 2b, Ostrava                                     CK Čedok Avion Shopping Park Ostrava
✆ 553 711 202, 553 716 928                                              ✆ 596 124 087, 596 121 384                                            ✆ 595 782 648, 595 782 642   
provozní doba: Po – Pá: 9,00 - 18,00; So: 9,00 - 12,00     provozní doba: Po-Pá: 8,00 - 18,00; So: 9,00 - 12,00      provozní doba: Po-Ne: 10,00 - 21,00 

Paříž jako na dlani                             30.4. – 3.5., 7.5. – 10.5., 21.5. – 24.5       12.990 Kč
Egypt, Hurghada                      11/12 dní                  4.5. – 29.10.              od   17.490 Kč
Turecko                                    8/11/12 dní                29.5. – 9.10.              od   15.290 Kč
Severní Kypr novinka              8 dní                         10.6. – 23.9.             od   17.790 Kč
Rhodos                                    8/11/12 dní               26.5. – 29.9.               od   19.990 Kč
Kréta                                        8/11/12 dní                 4.6. – 1.10.                od   17.990 Kč
Zakynthos                                11/12 dní                   5.6. – 22.9.                od   19.290 Kč
Kos                                          11/12 dní                   8.6. – 1.10.                od   21.490 Kč
Korfu                                       11/12 dní                   8.6. – 21.10.               od   18.290 Kč
Bulharsko                                8/11/12 dní               31.5. – 29.9.               od   12.590 Kč
Jižní Itálie, Kalábrie                  8 dní                            2.6. – 9.9.                 od   18.990 Kč
Jižní Španělsko, Almería          11/12 dní                    6.6. – 20.9.               od   20.490 Kč
Mallorca                                   8/11/12 dní               10.6. – 29.9.              od   16.490 Kč
Paříž jako na dlani                   11.6. – 14.6., 2.7. – 5.7. a 23.7. – 26.7.       12.990 Kč

Letadlem z Ostravy                                 Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

pobyt až pro 2děti
ZDARMA

SLEVA pro juniory
a seniory až25%

Chorvatsko                                             10 dní          26.6. – 4.9.                od   5.190 Kč
Maďarské termální lázně Harkány           10 dní         24.4. – 25.9.               od   4.190 Kč
Maďarské termální lázně Tapolca, Hevíz novinka 10 dní  29.5. – 25.9.      od   6.690 Kč
Maďarské termální lazně Zalakaros, Lenti novinka 10 dní  29.5. – 25.9.      od   6.690 Kč
Slovinské termální lázně Ptuj novinka    10 dní         29.5. – 25.9.              od   6.690 Kč
Španělsko, Costa Brava                          10 dní           6.6. – 27.9.                od   7.680 Kč
Výstava květin Floria a Kroměříž                                        2.5.                                 490 Kč
Jarní Bratislava s okružní plavbou po Dunaji                    16.5.                             1.290 Kč
Londýn od A do Z                                              6.5. – 10.5. a 3.6. – 7.6.              6.690 Kč
Budapešť, hlavní město Maďarska                              23.5. a 12.9.                     1.230 Kč
Paříž od A do Z                                                15.4. – 19.4. a 29.4. – 3.5.          5.390 Kč
Nejkrásnější kouty Alp                                      5.5. – 10.5. a 9.6. – 14.6.           7.990 Kč
To nejlepší ze Švýcarska                                   6.5. – 12.5. a 4.6. – 10.6.          11.490 Kč
Víkend v Římě s návštěvou Florencie                         27.5. – 31.5.                       5.590 Kč
Toskánsko v pohodě                                         3.6. – 7.6. a 19.8. – 23.8.             7.990 Kč
Jižním Německem s návštěvou Švýcarska a Francie  10.6. – 14.6.                       9.690 Kč
Od Ženevského jezera pod Mont Blanc           16.6. – 20.6. a 17.8. – 21.8.       10.990 Kč
Krajem pětilisté růže                                                    4.7. – 6.7.                         2.600 Kč

Dětský klub ČEDOG – místo, kde se Vaše děti rozhodně nebudou nudit

NEPŘEHLÉDNĚTE:    !!! Pobyt až pro dvě děti zdarma !!!

Čedok
prodej léta v plném proudu
se slevami až 15% do 31.3.!

EDITORIAL
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z kalendáře vykukuje jaro a za oknem 
svítí sluníčko. Příroda se probouzí 
svěžími barevnými tóny a také výlohy 
v  našem centru ožily příchodem 
jarních kolekcí. Ve světě módy 
dominují energické odstíny a ožívají 
kultovní trendy z 60. a 70. let.

Ale nejen módními novinkami, 
které nabízí pro inspiraci i náš jarní 
magazín, žije vaše BREDA v tomto 
období. Milovníky zvířat určitě 
potěší nově otevřená prodejna 
Zvěrokruh, sportovní nadšenci 
ocení brzké otevření pobočky A3 
SPORT a v neposlední řadě pro Vás 
máme velkou novinku v  podobě 
našeho KLUBU.

Nakupujte ještě výhodněji, 
soutěžte o  spoustu zajímavých 
cen, čerpejte výhody a  využijte 

MILÍ ZÁKAZNÍCI, k  moři pro dvě osoby a  spoustu 
dalších atraktivních cen. Stačí 
se stát členem klubu, nakoupit 
v našem centru v minimální hodnotě 
dvěstě korun, účtenku zaregistrovat 
na stránkách www.ocbredaklub.cz 
a odpovědět na soutěžní otázku.

Benefi ty díky členství v  klubu 
budete moci získávat také u našich 
externích partnerů. Stát se členem 
KLUBU a  získat tak řadu výhod je 
zcela zdarma.

Nezapomeňte proto sledovat 
také náš web a  facebook, kde Vás 
pravidelně informujeme o veškerém 
aktuálním dění.

i  s  Vašimi blízkými skvělé nabídky 
našeho centra.

Více informací o  výhodách 
členství v  našem KLUBU najdete 
na stránkách www.ocbredaklub.cz 
nebo přímo v  pasáži u  našeho 
infostánku.

Navíc až do konce měsíce dubna 
máte možnost soutěžit o  zájezd 

Děkujeme za Vaši přízeň
a přejeme příjemné nakupování  

Aneta Křibíková
Marketingová koordinátorka

OC Breda & Weinstein.



Oslava svátku zamilovaných se konala i v obchodním 
centru Breda & Weinstein. Sobotní odpoledne tak 

zpestřilo program mnoha návštěvníkům.
Valentýnské odpoledne bylo zahájeno v 15 hodin 

moderátorem z Hitrádia Orion, poté vystou-
pili tanečníci občanského sdružení Holos 
a následovala i exotická ochutnávka samby 
v podobě světoznámého brazilského tanečníka 
a choreografa Eduarda Diega, který byl v centru 

skutečně k nepřehlédnutí a svými jižanskými rytmy 
podpořil všeobecnou zábavu a dobrou náladu. 

V 16 hodin vystoupil talentovaný mladý zpěvák Václav Lebe-
da alias Voxel, který se v roce 2013 stal objevem roku na hu-
debních cenách Óčka. Součástí valentýnské akce byl dopro-
vodný program, který doplnila portrétistka, foto koutek či 
soutěžení o zájezd pro dvě osoby. Valentýnskou atmosféru 
ještě více podpořili amorkové lásky, kteří rozdávali lidem 
balónky a drobné sladkosti. Také byla možnost registrovat 
se do klubu Breda & Weinstein nebo využít speciálních 
slev ve vybraných obchodech. 
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AKTIVITY

COLUMBUS IPA 
(INDIA PALE ALE)
Obsah alkoholu: 6,2 %
  Při výrobě tohoto 
svrchně kvašeného 
speciálu jsme použili 
vybrané severoameric-
ké chmely, které naše-
mu „Kryštůfkovi“ propůjčují citrónový, bylinný, 
až kořeněný nádech. Pětinásobným chmele-
ním jsme docílili příjemné hořkosti a zvýrazně-
ní chuťových a aromatických složek.

Černý Korzár
Obsah alkoholu: 6,2 %
Speciál typu Porter. 
Pro výrobu tohoto 
tmavého svrchně 
kvašeného pivního 
speciálu jsme vybrali 

odrůdy českých a  amerických chmelů. Pro 
dosažení vyšší hořkosti a chuťové výraznos-
ti se Korzár chmelil natřikrát. Pro zakulacení 
a propojení všech chutí jsme Korzára nechali 
zrát v ležáckém sklepě minimálně 50 dní.

Opavský
Korbel
Světlý ležák.
Obsah alkoholu: 
4,5 %
Nový spodně kva-
šený světlý ležák, který 
v sobě snoubí lehkost výčepního piva a chu-
ťovou vyzrálost ležáků. Toto pivo jsme pro 
Vás uvařili klasickou recepturou za použití 
dvourmutového varního postupu a  kvašení 
v  otevřených spilkách a  následným zráním 
minimálně 30 dní v ležáckém sklepě. Opav-
ský Korbel se hodí téměř ke každé příležitosti.

V pivovaru Nová sladovna jsme pro vás uvařili tři zcela nová piva. Ka-Varna to jsou nejlepší
burgery v Opavě!
Klasické poctivé 200 g burgery ze 100 % 
hovězího masa připraveného „sous vide“ 
metodou. Přijďte ochutnat jak je maso 
šťavnaté a měkké!
Od ledna v nabídce nově burger Ka-varna 
speciál s hovězím krkem.

Novinky v provozech   Nová sladovna  a  Ka-Varna



eventy
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AKTIVITY

VELIKONOČNÍ 
RADOVÁNKY 

s Ájou a Pájou  3. 4. od 14:00
Kreativní dílničky, balonkování, malování 

na obličej, dětské tetování  
a spousta soutěží.

THAI BOX a BOX

28. 3. 2015 
od 15:00

 
OC BREDA CUP

THAI BOX a BOXTHAI BOX a BOX



S příchodem jara 
přichází také čas na obměnu Vašeho šatníku 
nebo alespoň jeho doplnění módními kousky. 
V H & M nebo Reserved najdete krásné kolek-
ce pro celou rodinu, které k sobě pěkně ladí 
a potěší nejen muže a ženy, ale i ty nejmenší.

Venku se začíná oteplovat, 
zpěv ptáků se ozývá ze všech stran a jarní ko-
lekce zaplňují výlohy. Stejně jako se příroda 
začíná opět zbarvovat svěžími barevnými tóny 
i v našich prodejnách to ožilo. Připravili jsme si 
ukázku toho nejlepšího a nafotili pro Vás malou 
ochutnávku jarních nápadů ze světa módy.

6

FASHION



Na jaře nás čeká 
móda oděvních 
svršků
v  podobě kabátků, krátkých 
bundiček a  plášťů. V  Re-
served pro Vás mají na výběr 
hned několik velmi stylových 
variant kabátků a  koženko-
vých bund. Vše v  zemitých 
barvách a  v  různých prove-
deních. Také pro děti mají 
obzvlášt pěknou kolekci, kte-
rá hraje všemi barvami.

Triko
229 kč
Kalhoty
349 kč
Šátek
169 kč
Boty
729 kč

Kabát
1999 kč
Košile
499 kč
Kalhoty
699 kč
Kabelka
1 099 kč
Boty
1 999 kč

Bunda
1699 kč
Jeans
999 kč
Kabelka
749 kč

7

FASHION



Velmi stylová kolekce, 
která potěší hlavně mladé slečny, 
dorazila i  do prodejny New Yorker. 
Díky velkému výběru si zde můžete 
vytvořit okamžitě celý outfi t. Navíc 
nabízí speciální kolekci pro studenty 
za zvýhodněné ceny. Barvičky jako 
je růžová, mint, meruňková nebo 
bílá zde nesmí chybět. Rychle spě-
chejte do New Yorkeru a pořiďte si 
v těchto barvách něco pěkného :)

Bunda 

549 Kč
Jeans 

799 Kč
Tričko 

249 Kč
Boty 

799 Kč

Tričko

349 Kč
Bunda

799 Kč
Jeans

799 Kč
Boty

349 Kč
Sako 

699 Kč
Šaty 

549 Kč
Baleríny 

249 Kč
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I  v  ostatních obchodech 
to svítí barvami. 
Například v  Mohitu, Orsay nebo 
Cropp Town najdete nádherně ru-
dou na sukních, sáčkách i kabelkách. 
V  Orsay navíc mají  zajímavé vzoro-
vané šaty se zvířecími potisky. Nád-
herná kombinace a tip pro Vás! Vzor 
vždy kombinujte  s  jednobarevnými 
kousky, které korespondují s  jeho 
barvami. K  tomu dolaďte kabelku 
a máte skvělý outfi t na jarní odpole-
dne.

Sako
999 Kč
Šaty
1 199 Kč
Kabelka
649 Kč

Halenka

599 Kč
Sako

1 299 Kč
Kalhoty

949 Kč
Kabelka

949 Kč
Obuv

999 Kč
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FASHION

Pánská 
čepka

299 Kč
Pánská 
bunda

1199 Kč
Pánské 
tričko

399 Kč
Pánské 
boty

1 199 Kč



Také nesmíme 
zapomenout na sport. 
Na jaře můžete znovu oprášit své 
kolečkové brusle nebo kolo. Pro-
to jsme pro Vás vybrali i  modely 
pro jarní sportování, které najdete 
v  prodejnách Molo Sport, Cropp 
a Intersport.

Pánské přiléhavé 
capri Pro Touch 
ULTIMATE OSCAR 

999 Kč 
Pánské triko 
Pro Touch PRO 
ROGER 

799 Kč 
Pánská 
běžecká obuv 
Under Armour 

2 299 Kč

Dámské přiléhavé capri 
Pro Touch 
Pro RASEMA

799 Kč 
Dámská mikina s kapucí 
Pro Touch 
Pro REVELIN

1 099 Kč 
Dámská běžecká obuv 
Under Armour MicroG 
ASSERT IV 

1 999, Kč 

Obuv Nike AIR 
MAX BREEZE 
nabízí skvělý 
vzhled a úžas-
né pohodlí díky 
technologii Air 
Max v patní 
části obuvi.
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FASHION Barevná dám-
ská softshellová 
bunda O‘Neill 
AYR SOLO SOFT-
SHELL s povr-
chovou úpravou 
DWR. 

Mikina O‘Neill LW 
EASY HOODY 
se stažitelnou 
kapucí.



Džíny budou vždy IN 
a  neznám člověka, kterému 
by v šatníku chyběly. Do pro-
dejny S  Jeans dorazila kolek-
ce skvělých džínů značky Lee 
a Wrangler - džíny úzkých stři-
hů a  různých barev. Je čas si 
nějaké pořídit, co říkáte? Také 
v  prodejně Samsara  nabízejí 
nové střihy a  fazóny džínové 
módy. Najdete zde především 
značky Liu Jo a Vero Moda.

Džínová 
bunda 
Wrangler

2 199 Kč
Triko LEE

1 399 Kč
Jeans 
Wrangler

2 199 Kč

Kolekce 
Italy 
fashion

Kabát

1 090 Kč
Triko 
s šátkem

490 Kč
Jeans

1 299 Kč

Halenka 

599 Kč
Bundička 

499 kč
Jeans 

499 kč
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Nádherná volnočasová kolekce 
pro mladé dívky a chlapce, která hýří velkým výběrem doplňků 
dorazila také do butiku House. Každý si zde přijde na své a na-
víc zde můžete při nákupu nové kolekce využít skvělé 50 % sle-
vy na druhý kus nebo se zaregistrovat do našeho KLUBU a ka-
ždý 15. den v měsíci využít slevu 30 % na nezlevněnou kolekci.

JARNÍ ROMANTIKA

12

FASHION

Bunda

1 299 Kč
Triko s dl. 
rukávem 

249 Kč
Džíny

799 Kč
Boty

699 Kč

Mikina

899 Kč
Vesta

899 Kč
Kalhoty

899 Kč
Boty

999 Kč



Košile pánská zn. 
Brighton v pro-
dloužené délce

950 Kč

Kalhoty 
zn. ACCORD 

Trenčín

1390 Kč

 Košile zn. Brighton 
krátký rukáv

890 Kč
- dvojlímec
- 60 % bavlna, 

40 % pes
- až 20 druhů

Košile pánská 
NATIVE 100 % 
Bavlna, slim fi t

1 090 Kč
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FRIENDS & REBELS



„To, co děláš, říká, kdo jsi.“ To je mottem velké 
kampaně společnosti Lindex pro jaro 2015, v níž 
se objevují tváře modelek Christy Turlington 
Burns, Liyi Kebede a Toni Garrn.

Jarní kampaň Lindex je celá o tom, že skutečná 
krása tkví nejen v tom, jak člověk vypadá, ale 
také v tom, co dělá. Tato kampaň přináší a zdů-
razňuje tři nádherné ženy, které také mimo svět 
předváděcích mol dělají mnoho dobrého, a to 
z nich dělá super role model, tedy modelky - 
vzory.

Christy, Liya a Toni jsou nejen známé a uznávané 
modelky, ale také jsou to ženy se společenskými 
povinnostmi, jež se především zaměřují na své 
mateřství a dětství. Angažují se v organizacích 
jako Every Mother Counts, Liya Kebede Foun-
dation a Plan International-Because I am a GirlA 
vzhledem k tomu, že společnost Lindex je chce 
v jejich úsilí podpořit, přichází v rámci kampa-
ně s limitovanou edicí trička #superrolemodel. 
Veškerý zisk z prodeje tohoto kousku oblečení 
bude věnován organizacím, v nichž jsou tyto 
ženy činné.

Sako
1 499 Kč

Kalhoty
799 Kč

Flitrová 
sukně
899 Kč

Pruhované 
tričko
399 Kč

CCC

Jarní kampaň
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FASHION

Dámská
obuv 
Clara
Barson

699 Kč



Max Tara 
OXFORD COLLEZIONE
Košile CiAO di MaxTara
Manž.konfl íčky CiAO di MaxTara
Vázanka CiAO di MaxTara

Navštivte náš skateshop Meatfl y, kde najdete vše co 
hledáte. Jako správný skateshop nabízíme více než jen 
skate módu. Máme pro vás připravený také hardware, 
skateboardy a v poslední době hodně oblíbené long-
boardy. Nesmíme zapomenout také na oblíbené skate 
boty, které tvoří významnou část obchodu. Na jaře 
2015 se můžete těšit na vybrané top kousky z nových 
kolekcí předních výrobců jako jsou Fox, Vans, Oak-
ley, Dakine, Nugget, Meatfl y, Etnies, Rip Curl, Volcom 
a mnoho dalších.

Pánská košile 
s dlouhým rukávem 
NUGGET WOODY

Pásnká košile 
MEATFLY ATTACK

Boty ETNIES 
SCOUT

Leginy 
248 Kč

Šátek
148 Kč

Šátek
148 Kč

Top
248 Kč

Bunda
698 Kč

Blejzr
498 Kč

V prodejně GATE 
zase převažuje mod-
rá a bílá. Námořnický 
styl se nám jednou do 
roka vždy někde objeví 
a právě toto jaro bude 
v Marina style :). 
Těšte se tedy na příjem-
nou plavbu módními 
kousky a užívejte si 
nákupy v plném prou-
du. Tak zvedněte kotvy 
a utíkejte nakupovat 
do našeho obchodního 
centra Breda & Wein-
stein.
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FASHION



16

KRÁSA

pánský
Montblanc 
Emblem Intense 
EdT 60 ml
1 649 Kč

Versace 
Eros Woman 
EdP 30 ml
1 849 Kč

Hugo Woman 
EdP 30 ml
1 289 Kč

Ferragamo 
Emozione 
EdP 30 ml
1 559 Kč

Trendy makeupu, které jsme moh-
ly vidět během fashion weeků 

pro Jaro/Léto 2015 mile překvapily. 
Ve většině to totiž byly trendy, které 
lze snadno následovat. Chtěla bych 
Vám představit ty nejlepší tipy, které 
byste rozhodně neměly přehlédnout, 
protože jsou nejen módní, ale i sluši-
vé. Pojďme se na to podívat!

Třeba precizní ma-
linové rty, které do-
plní perfektně váš 
večerní make-up. 
Doba plesů ještě 
neskončila, proč to 
nezkusit právě na 
něm? Nebo hladké 
vlasy, jimiž okouz-
líte své okolí?
Na party zase zvol-
te výrazné linky 

a barevné stíny nebo zkuste řasy 
jako z šedesátých let.

Jestli se vám líbí nefalšovaný 
francouzský look, tak zde ho 
máte - víčka zahalená v zlato-žluté 
barvě a řasy 
v jedné vrstvě 
prodlužující 
řasenky. Rty 
jsou pokryty 
jednou tenkou 
vrstvou jemné 
růžové rtěnky. 
Působí to vel-
mi přirozeně.

Na módní 
přehlídce 
Valentino 
byly mo-
delky na-
malované 
o něco více. 
Přestože 
je tomu 
poslední 
dobou zvykem, obočí zvýrazněné 
nebylo. Stejně na tom byly i rty. Bar-
viček se dočkaly alespoň oči, které 
vizážisté vystínovali v přírodních 
tónech.

Stačí malá obměna, která dokáže 
váš make-up pozvednout a pod-
trhne vaši osobitost. Nemusíte mít 
obavy, že to nedokážete. Líčení je 
jen hra, ve které můžete zkoušet 
a zkoušet…
 
A pro ty, kteří nechtějí podlehnout 
módním trendům a chtějí se líčit 
tak, jak jsou zvyklí a co jim nejvíce 
sluší, mám radu: není zapotřebí 
za každou cenu experimentovat. 

Pokud občas přece jen chcete 
vybočit ze stereotypu, dobrou 
pomůckou je najít svou kategorii 
v barevné typologii, což Vám 
může pomoci s výběrem barev 
a odstínů pro váš typ.

Takže do toho, ať jsme krásné 
a přitažlivé!

Vaše Míša, bloggerka :)

Jaké jsou nejnovější 
trendy v kosmetice?
Míša radí:
Sází se na jednoduchost a přirozenost! 

Ale také na barvy a extravaganci!
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KRÁSA

UN MATIN AU JARDIN
Toaletní voda 
Zelený čaj, 
Flakon 100 ml,
Dříve 590 Kč Nyní 399 Kč

NATURE HOMME
Toaletní voda 
Cypřiš & grapefruit, 
Flakon 75 ml, 
Dříve 720 Kč Nyní 510 Kč

Parfém BLACK OPI-
UM YSL EDP 50ml
2 199 Kč

Denní zpevňující 
krém MARIONNAUD 
50ml
749 Kč

Liftingové 
zpevňující 
sérum 30ml
829 Kč

Corrector – ESTEÉ 
LAUDER – pomáhá 
sjednotit tón pleti, 
více odstínů 30ml
1 059 Kč

Sleva 15% 
na nezlevněný sortiment.

Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi 
a nelze ji uplatnit na nákup dárkových poukazů. 

Platnost slevy do 29. 3. 2015.

Vlasový šampon 
s vonnou 
kompozicí 
růže

135 Kč

Kulička do 
koupele 
s bambuckým 
a kakaovým 
máslem 
s plátky růže

90 Kč

Koupelnová 
sůl růže

96 Kč

Pěna do 
koupele 
s čistou vůní 
růže

135 Kč

Sprchový gel 
s vonnými 
oleji růže

135 Kč

K
k
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a
m
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0ml

Akční cena platí od 9. 3. do 29. 3. 2015
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PRO VÁS

CASIO G-SHOCK 
GA 100CM-5A

4 190 Kč
Pánské sportovní hodinky, 
minerální sklo, 5 budíků, au-
tomatické osvětlení, stopky, 
vodotěsnost 20 BAR, plastový 
pásek, kombinovaný ukazatel 
času, napájení baterie, plastové 
pouzdro v barvě kamufl áže

CASIO ERA-201BK-1A

8 490 Kč
Pánské náramkové hodinky, na-
pájení z baterie, ocelové pouz-
dro, ocelový tah, kombinovaný 
ciferník, minerální sklo, datum, 
stopky, odpočítávající stopky, 
teploměr, 5 budíků

CASIO SHEEN
-SHE-4508SBD-7A

6 990 Kč
Elegantní dámské náramko-
vé hodinky, solární nabíjení 
ECO-DRIVE, tah i  pouzdro je 
ocelové, safírové sklíčko, vo-
dotěsnost 5 BAR, indexy jsou 
částečně zvýrazněny swarov-
ského kamínky

Pánské hodinky 
FERRARI

9 840 Kč 

Pánský náramek 
chirurgická ocel 
Dříve 1 000 Kč 
Nyní 500 Kč

Sada Fashion 
BIJOU 

Dříve 700 Kč 
Nyní 350 Kč

Prstýnek s kamín-
ky chirurgická ocel 

Dříve 700 Kč 
Nyní 350 Kč

Náramek 
s kamínky 
chirurgická 
ocel 
a kůže 
Dříve 1 000 Kč 
Nyní 500 Kč

Pánský řetěz 
chirurgická 
ocel 

Dříve 1 200 Kč 
Nyní 600 Kč

Silikonové 
hodinky 

Dříve 700 Kč 
Nyní 350 Kč

Náušnice kruhy chirurgická 
ocel s kamínky
Dříve 1000 Kč 
Nyní 500 Kč

S
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PRO VÁS

CAFISSIMO LATTE
• Cappuccino, Latte Macchiato a ostatní kávové speciality 

pouhým stisknutím tlačítka
• Vyjímatelný zásobník na mléko s objemem 0,5 l (lze ho 

uskladnit v chladničce) – pro perfektní mléčnou pěnu 
z čerstvého mléka

• Snadná údržba díky tlačítku „Čištění“
• 3 stupně tlaku přípravy kávy pro dokonalé espresso, caff é 

crema a překapávanou kávu
• Vyjímatelná nádrž na vodu o objemu 1 l
• Energetická úspornost díky automatickému vypínání
• Integrovaný zásobník až na 10 použitých kapslí
• Každá kávová kapsle ze 100% certifi kované zemědělské 

produkce
• 4 barevné varianty
• 40měsíční záruka

 

5 555 Kč 

OTEVŘENO DENNĚ V OC BREDA
pondělí - neděle 800 - 2000 hod.

SLEVA AŽ 50%
Z DOPLATKU?

Patříme mezi největší prodejce uvedených řad v regionu.

AK
CE
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*Platí pro výdej léků na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 
Maximální sleva jen do výše nákupní ceny.

*

NABÍDKA PLATÍ PRO VŠECHNY
BEZ OMEZENÍ VĚKU

KAŽDÝ MĚSÍC ZAJÍMAVÉ PROMO AKCE
na kosmetické výrobky s výraznou slevou a dárkem k nákupu.

např.: EUCERIN, AVENE, BIODERMA, FYTOFONTANA a další...

TO UMÍME TAKY!

NÁKUPNÍ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN

Lékárna
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PRO VÁS

Objevte bar
UGOVA 
ČERSTVÁ 
ŠŤÁVA
v  OC Breda & Weinstein
a dopřejte si čerstvé ovoc-
né a zeleninové šťávy a jo-
gurtové koktejly  v  mnoha 
lahodných kombinacích.
Ochutnejte originální zmrz  -
linu vyráběnou z  čerstvého ovoce, nebo ovoc-
né či zeleninové salátky. Nápoje neředíme, ne-
přidáváme do nich konzervanty, nebo barviva 
- připravujeme je z čerstvých surovin přímo před 
vašimi zraky. Jako další unikátní produkt vám na-
bízíme lahvičky s čerstvou šťávou, která je ošet-
řená vysokým tlakem a šťáva tak zůstává čerstvá 
po celé 4 týdny!
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Dominik Dán: 
Bestie
detektivka 
nejprodávanějšího 
slovenského 
autora

Cena: 299 Kč

Cheryl 
Strayedová: 
Divočina
knižní 
předloha 
fi lmu s Reese 
Witherspoon 
v hlavní roli

Cena: 249 Kč

Christina 
Laurenová: 
Vášnivý svůdník
nová erotická 
série od 
známého 
spisovatelského 
dua

Cena: 328 Kč

Mango - jasmín 
Zelený aromatizovaný 
čaj s osvěžující chutí 

kombinující mango, tro-
pické plody a jasmín.

Mate Broskev - zázvor 
Bylinný aromatizovaný 
čaj mate s neobyčej-
ným spojením chutí 
zázvoru a broskví.

Živá voda 
Bylinná čajová směs 

s květy bezu černého, 
lípy, divizny a třapatky 

nachové, plodem rakyt-
níku a natí tužebníku 

a tymiánu.

Ájurvédský čaj Citron 
- máta

Ájurvédský bylin-
ný čaj s delíkátním 

spojení chutí citrónů 
a svěží máty.

Fén PHILIPS HP864040 + žehlička na vlasy Philips 
HP8319 jako DÁREK! max. příkon 2100 W • 6 stupňů 
rychlosti/teploty • funkce foukání studeného vzduchu • 
technologie ThermoProtect • keramické destičky (žehlička) 
• max. teplota 210 °C (žehlička) • 1,8 metru dlouhý kabel 
(fén i žehlička)

Kuchyňský robot BOSCH MUM48CR1
+ DÁREK kuchařka na DVD - Multifunkční 
kuchyňský robot BOSCH MUM48CR1 s Multi-mo-
tion-drive dynamickým planetárním pohonem 
nabízí 4 pracovní rychlosti, možnost umístění do 
parkovací pozice a multifunkční rameno se třemi 
stupni pohonu v rozdílných polohách. Hlavní sou-
částí robota je nejen nerezová nádoba o objemu 
3,9 litru, ale také litrový plastový mixér, průběho-
vý krouhač s krájecím, strouhacím a krouhacím 
kotoučem, hnětací hák, šlechací a míchací metly 
a stojánek na příslušenství. V balení obdržíte 
i interaktivní DVD s recepty.

Špičkový televizor za akční 
cenu 9.990 Kč - PHILIPS 
42PFH5609 - 42» ultratenký 
Smart televizor • LED podsvícení 
• technologie Pixel Plus HD • Mul-
tiroom TV • CloudTV • rozlišení 
1920 × 1080 pixelů • frekvence 200 
Hz PMR • zvukový výkon 20 W • 
3× HDMI • 2× USB port • 1× Scart • 
DVB-T/C tuner • nahrávání pořadů 
na USB disky • teletext • energetic-
ká třída A++
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PRO VÁS

Tuesday Bucket_A4_CZ.indd   1 16.02.15   18:44

 Milí přátelé a milovníci dobrého vína. 
Po mnoha letech každodenní tvrdé práce si Vám dovoluji před-
stavit vína, na která jsem opravdu hrdý a která jsou prozatimním 
vrcholem mého širokého portfolia. Představuji Vám řadu Dufek 
Premium, do které jsem pro Vás vybral převážně vína suchá, 
typicky odrůdová a plně vystihující zdejší terroir. Většina vín je 
vyrobena metodou “Sur Lie“, tj. dlouhým ležením na kvasnicích 
a  zrála po dobu 1-2 let v  historickém sklepě ze šestnáctého 
století, který byl speciálně k  tomuto účelu nově zrekonstruo-
ván. Všechna vína získala také mnoho významných ocenění na 
prestižních tuzemských i  zahraničních soutěžích. Rozhodl jsem 
se však, že tyto láhve nebudu oblepovat různými medailemi, 
stejně jako to dělají nejlepší světoví vinaři, kteří jsou mi vzorem 
a inspirací.

Jedná se opravdu 
o něco výjimečného…

Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky ČSOB.

Máme pro vás  
košík plný výhod
Zveme vás na Dny Poštovní spořitelny na pobočkách 
České pošty od 2. 3. do 15. 3. 2015.

Chcete ušetřit za vedení účtu a získat další výhody?  
Založte si Era osobní účet na nejbližší pobočce 
České pošty a jako dárek dostanete praktický 
nákupní košík.

infolinka: 800 210 210

Dárek
za založení  

účtu: 
nákupní košík

Po odevzdání tohoto kuponu získáte k  zakoupenému 15cm sendviči a  nápoji 
druhý 15cm sendvič ve stejné nebo nižší hodnotě zdarma! Tuto nabídku nelze 
kombinovat s  Menu nebo jinou zvýhodněnou nabídkou. Platí na standardní 
15cm sendvič bez extra přísad, nevztahuje se na snídaňové a WOW sendviče.

Platí v restauraci SUBWAY 
v OC Breda & Weinstein v Opavě.

SUBWAv- je registrovanou ochrannou známkou Doc-
toťs Associates Inc. C2014 Doctor’s  Associates Inc. 
Obrázek je ilustrativní.
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Aktuality

Friends & Rebels
Pánská móda 
A máme tady Jaro 
2015. A prodejna pánské módy F & R 
pro Vás připravila plno novinek.

Nové košile dvojlímce zn. Brighton, 
které budou doplněny kontrastními 
látkami a nově i kašmírem.

AKTUALITY   •   AKTUALITY   •   AKTUALITY

Nová jarní kolekce
Jaro 2015 bude v CCC velmi stylo-

vé. Nové modely odrážejí nejnovější 
světové módní trendy pro nadcházející 
sezónu. Naší pozornosti by neměla 
uniknout bohatá nabídka kožené obuvi, 
podepsána logem Lasocki, mezi kterou 
najdete jak elegantní, tak i neformální 
obuv. Dominantní barvou jarní kolek-
ce bude jemná, teplá a velmi ženská 
béžová. Chybět nebudou ani kotníkové 
boty, lodičky a vysoké podpatky, které 
lze krásně doplnit stylovou kabelkou. 
Vybírat lze z různých typů: klasické ka-
belky, kabelky přes rameno nebo ele-
gantní psaníčka. Dámám, které chtějí 
oživit jarní vzhled, můžeme nabídnout 
i něco více intenzivní barvy jako na-
příklad: královskou modř nebo v této 
sezóně velice módní pastelové barvy 
– mátovou nebo korálovou. Speciál-
ně pro milovnice módy je připravena 
limitovaná edice obuvi se zdobenými 
přezkami a také s originálními potisky – 
květinových nebo zvířecích vzorů.

V nejnovější kolekci najdete také 
spoustu modelů pánské obuvi – jak 
elegantní, tak i sportovní. A na jarní 
procházky pro ty nejmenší je připrave-
na kolekce dětských botiček v zajíma-
vých barvách a vzorech.

OFF DUTY je o L.A. O holkách a jejich 
životě mimo službu. Vše je o komfortu 
při nošení svého oblíbeného denimu 
s jednoduchým pruhovaným dlou-
hým rukávem a přitom stále vypadat 
milionově. V této kolekci jsou klasické 

V Kadeřnictví KLIER 
můžete nyní zakoupit lak 
na vlasy Wella Performan-
ce 500 ml za zvýhodně-
nou cenu 250 Kč (původ-
ní cena 377 Kč). Navštivte 
naše kadeřnictví KLIER a svěřte své vla-
sy do rukou odborníků, kteří se Vám bu-
dou věnovat s náležitou pozorností. Své 
služby poskytujeme 7 dní v  týdnu bez 
objednání. Těšíme se na Vás!

Pro vaše zvířecí miláčky 
jsme v podlaží 1 otevřeli prodejnu Zvě-
rokruh, která je zaměřená na sortiment 
českých i světových značek chovatel-
ských potřeb, kvalitního krmiva, nejrůz-
nějších hraček a doplňků. 

Sendviče 
SUBWAY®

jsou nejoblíbenější 
sendviče na svě-
tě. Sendviče SUBWAY® jsou zapečené 
sendviče sestavené přímo před Vašima 
očima a podle Vašeho přání, z denně 
pečeného pečiva, Vámi vybrané náplně 
a čerstvé zeleniny.“

Obchod MAGNUS
Rozšířená nabídka 

kvalitních vín. K vy-
branému vínu získáte 
zvýhodněnou cenu na sýr mínus 7 %.

Dále módní svetry zn. RIA v mo-
derních pastelových prouž-
cích.

A nové kolekce trenek 
a boxerek zn. Andrie, 
obleků a kalhot zn. Accord 
Trenčín, polokošil zn. Bri-
ghton, sportovních košil 
zn. Nat!ve atd.

Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Prodejna Košil F & R, 
OC Breda, podlaží 0 
- vedle Reserved

potisky, jako pruhy v různých šířkách 
a barvách a kde tečky učinily smělé 
prohlášení spolu s ženskými květina-
mi. Námořnické motivy jsou důležité 
a koketní slogany jsou hlavním trendem 
umístěným v jarní kolekci OFF DUTY.

Nově
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KUPÓNY

od 2. 3. do 1.. 44..
Více na www.gragrandondo tptipticalcalal.cz.cz

44..
tiptical.czz.c

NYNÍ NA VŠECHNA SKLA

20% 
P l a t n o s t 
od 9. 3. do 30. 4. 

S L E VA 
NA NOVOU 
KOLEKCI

(slevu nejde sčítat a kombinovat s jinými slevami)

K a d e ř n i c t v í  K L I E R 
poskytne 9.–31. 3. 2015 

20% SLEVU 
na barvení, melír a tónování.
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KŘÍŽOVKA

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.

 Odpovědný pracovník: Aneta Křibíková.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s.
 Vychází 10. března 2015.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

 Foto na titulní straně: Jiří Matýsek
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

Tajenkou křížovky je jarní slogan OC Breda & Weinstein.
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 4. 2015 na adresu „Správa cent-
ra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na soutez@ocbreda.cz. Soutěžící připojí své plné 
jméno, adresu a věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy z knihkupectví Neoluxor Books.

Výherci krásných knížek z minulého čísla:
Kateřina Vítková - Štáblovice, Růžena Sosýnová - Krnov, Hana Vilášková - Opava. Gratulujeme!

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a s sídlo: Nádražní 762/32 150 00 Praha 5
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PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá: 3 hodiny parkování zdarma, při předložení vstupenky do Cinestar 

prodloužení o 3 hodiny. Každá další hodina 20 Kč.
So - Ne: ZDARMA

Breda & Weinstein ONLINE
Webové stránky: www.ocbreda.cz
Facebook: www.facebook.com/ocbreda
Fashion blog: www.bredafashionblog.com
Breda klub: www.ocbredaklub.cz
Stáhněte si pomocí QR kódu mapku
našich obchodů a služeb:
Internet: WiFi v obchodním centru zdarma

KONTAKT
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 746 01 Opava
E-mail: info@ocbreda.cz, Telefon: 553�820�121

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Pěšky
Dva vstupy z centrální pěší zóny přes ulici U Fortny a z jižní části ulice 
Pivovarská, třetí vstup z ulice Nákladní (vnitřní městský okruh).

Autobusem
Zastávka městské a regionální dopravy „Divadlo“: linka č. 201, 203, 

204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 228, a 229.
Zastávka městské a regionální dopravy „Nákladní“: linka č. 247, 

248, 249, 250, 260, 191101, 910129, 910131, 930201, 940058, 950110.

Autem
Dva vjezdy do podzemních garáží z ulice Nákladní a ulice Pivovarská.

Na kole
Stojany pro kola u všech vstupů pro pěší. 

mm

aa

OTEVÍRACÍ DOBA
 Nákupní galerie: Po-Ne: 900 – 2100

 Česká pošta: Po-Pa: 800 – 1900 So: 800 – 1300

 Cinestar: Po–Pa: 1400 – 2400 So–Ne: 1200 – 2400

 ALBERT: Po–Ne: 700 – 2100

 Dětský koutek: Po–Ne: 1000 – 2100
 Hopsálkov: Po-Ne: 1000 – 1900

 Fitness Pepa: Po–Čt: 630 – 2230 Pa: 630 – 2100

So–Ne: 800 – 2000

 Kajot Intacto: Po–Ne: nonstop

InInteternrnetet:: WiWiFiFi vv oobcbchohodndnímím ccenentrtruu zdzdararmm

KONTAKT

aa

SoSo - NNe: ZZDADARMRMAA

Breda & Weinstein ONLINE

PRO ŘŘIDIČČE
StStojojany pro kkolla u všše hch v tstupůů pro ěpěšíší. 

E-E-mamailil:: iinfnfo@o@ococbrbrededaa.czcz, TeTelelefofon:n: 555353882020112121

OTEVÍRACÍ DOBA

KKajajotot IIntntacactoto:: PoPo N–Ne:e: nnononststopop

Obdarujte své blízké na jejich svátek. Potěšte je dárkovou poukázkou
na nákup v OC Breda & Weinstein. Prodej dárkových poukázek ve smě-
nárně Tourist centrum na podlaží „-1“.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A KUPÓNY
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