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NEJNOVĚJŠÍ TRENDY 

V KOSMETICE
Poradna Míši Dihlové

Karolína Mališová:
VYSNĚNÉ MÍSTO? 

MNĚ SE LÍBÍ TADY.

LETNÍ KOLEKCE
MÓDNÍCH ZNAČEK
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MULTIKINO                 UVÁDÍ

U Fortny 49/10, Opavawww.cinestar.cz

Premiéra  30. 7.
v Opavě 23. 5.

Dámská jízda 12. 5.
Premiéra 14. 5.



EDITORIAL
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z  obálky se na  Vás usmívá ČESKÁ 
MISS EARTH 2015 Karolína Mališová 
a my máme velkou radost z toho, že 
souhlasila také s  rozhovorem. Ka-
rolína pochází z  Otic a  její úspěšná 
cesta v  soutěži odstartovala loni 
na podzim právě u nás v Bredě.

Vstoupili jsme do  nejkrásnější-
ho měsíce v  roce. Měsíce plného 
lásky a sluníčka, na které jsme se 
po dlouhé zimě všichni moc těši-
li. Všude kolem rozkvétají různé 
druhy květin a  květinové vzory 
společně s  pastelovými barvami 
dominují všem kolekcím, které 
nás inspirovaly k  tomu, abychom 
pro Vás toto číslo nafotili trochu 
netradičně. Udělali jsme si proto 
výlet na  nedaleký zámek Raduň, 
který nám k  focení poskytl své 
prostory.

MILÍ ZÁKAZNÍCI, dolino v 1. podlaží a již brzy pro Vás 
v 2. podlaží otevřeme nově zrekon-
struovanou terasu.

Nezapomeňte sledovat také aktu-
ální slevy a výhody, které nabízí náš 
Breda KLUB. 

30. 4. jsme ukončili první kolo naší 
spotřebitelské soutěže, ceny budou 
výhercům předány v  rámci Castin-
gu MISS FACE 2015, který se u  nás 
bude konat 22. 5. V průběhu odpole-
dne vystoupí mimo jiné také Marké-
ta Konvičková a  nebude chybět ani 
módní přehlídka a NIGHTSHOPPING.

Druhé kolo spotřebitelské soutěže 
spustíme 22.  5. Nezapomeňte tedy 
registrovat Vaše účtenky na  webu 
www.ocbredaklub.cz a  hraje s  námi 
o skvělé ceny. 
Přeji Vám příjemné letní nakupování

Před námi je období volných dní 
a prázdnin, které si můžete zpříjem-
nit nakupováním. Připravili jsme pro-
to pro Vás spoustu novinek. Jednou 
z nich je otevření prodejny A3 SPORT 
v podlaží 0. Vaše ratolesti se mohou 
opět projíždět v  našem vláčku Bre-

Aneta Křibíková
Marketingová koordinátorka

OC Breda & Weinstein.

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                          11.6. – 14.6., 2.7. – 5.7., 23.7. – 26.7.          12.990 Kč
Egypt, Hurghada                      11/12 dní                 25.5. – 29.10.              od  17.490 Kč
Egypt, lodí po Nilu s pobytem u moře    11/12 dní   25.5. – 29.10.             od  18.490 Kč
To nej. z Egypta s plavbou po Nilu    15.6.– 25.6., 7.9.–17.9., 28.9.– 8.10. od  21.990 Kč
Turecko                                   8/11/12 dní               29.5. – 9.10.              od  15.290 Kč
Velký okruh Tureckem             12 dní                         29.5. – 9.6.                       35.990 Kč
Severní Kypr, NOVINKA           8 dní                          10.6. – 23.9.              od  17.990 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

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

pobyt až pro 2děti
ZDARMA

SLEVA pro juniory
a seniory až25%

Maďarsko, termální lázně Harkány          10 dní          29.5. – 25.9.               od   4.190 Kč
Maďarsko, term. láz. Tapolca, Hevíz, Zalakaros 10 dní  29.5. – 25.9.               od   6.690 Kč
Chorvatsko                                             10 dní           5.6. – 4.9.                 od   7.990 Kč
Španělsko, Costa Brava                          10 dní          5.6. – 27.9.                od   8.130 Kč
Budapešť, hlavní město Maďarska                            23.5. a 12.9.                     1.230 Kč
To nejlepší ze Švýcarska                 4.6. – 10.6., 2.7. – 8.7., 25.7. – 31.7.    od 10.490 Kč
Jižní Morava s plavbou po Nových mlýnech                 4.7. – 5.7.                       1.600 Kč
Krajem pětilisté růže                                                    4.7. – 6.7.                       2.600 Kč
Českomoravská vrchovina a Česká Kanada                11.7. – 12.7.                     2.120 Kč
Švýcarské Ticino s plavbou po Lago Maggiore           14.7. – 18.7.                     9.990 Kč
Známé, neznámé Krušnohorsko                                17.7. – 19.7.                     3.180 Kč
Český ráj a Jizerské hory                                            24.7. – 26.7.                     2.520 Kč
Okruh Českým Švýcarskem s výjezdem do Saska       31.7. – 2.8.                      2.740 Kč
Jeseníky s výjezdem do Polska                                     8.8. – 9.8.                       1.820 Kč
Turistické zajímavosti Šumavy                                    14.8. – 16.8.                     2.820 Kč
Jezera a podhůří italských Alp                         14.8. – 19.8., 8.9. – 13.9.           7.590 Kč

V Čedoku 
prodej v plném proudu 
s letními slevami !!!

Letadlem z Ostravy     zvýhodněné parkování na letišti

Dovolená v České republice, Lázeňské a relaxační pobyty, Dovolená na chatách a chalupách – žádejte si katalogy. 
Čedok nabízí: samostatné ubytování, letenky, autobusové jízdenky, lodní lístky, železniční jízdenky, víza, vstupenky…



Noční jízdy Opavou na  inline 
bruslích se chystají na své po-

kračování. Jezdíte rádi na  inline 
bruslích? Tak toto je akce pro vás! 

Vyjížďky na  inline bruslích noč-
ní Opavou za  doprovodu moder-
ní hudby, po cestách a v místech, 
kde si obvykle nezabruslíte. S námi 

vás nebude pokutovat policie, 
bude vás naopak chránit, společně 
s dobře organizovanou partou zku-
šených organizátorů. Na konci ka-
ždé jízdy budou odměněni ti z vás, 
kteří přijdou podle daného tématu 
jízdy nejoriginálněji oblečeni.
Tak neváhejte, nikde se nemusíte 
přihlašovat, jen přijďte, nebo spíš 
přibruslete!

TERMÍNY A TÉMATA 

LETOŠNÍCH VYJÍŽDĚK:

9. 5. „Květinová“
13. 6. „Balónková“
25. 7. „Rocková“
12. 9. „Závodní“ 

Těšíme se na vás. 

Další informace, ohlasy, odkazy 
či fotografi e najdete na  www.
facebook.cz/ocbreda.

výstava veteránů

 Dvě výstavy fotografi í 
se uskuteční v příštích 

dnech ve spolupráci s Cen-
trem multimediální tvorby 
FPF SU. 

První, která bude zahá-
jena  18. května vernisáží 
v 17 hodin představí práce 
posluchačů Univerzity tře-
tího věku, druhá je zaměře-
na na  atraktivní fotbalové 
prostředí. S  jejím zaháje-
ním se počítá na  přelomu 
června a července.

Breda & Weinstein chystá dvě zajímavé výstavy

Ve  spolupráci se Zámečkem Kocharowsky, 
který se nachází v půli cesty mezi Opavou 

a Krnovem, na konci obce Loděnice, jsme pro 
Vás  od 27. 4.-18. 5. připravili výstavu veteránů.  
K  vidění jsou opravdu zajímavé modely - Ja-
guar MX X, Jaguar 420, Daimler DS 420, Daimler 
Double Six nebo Volkswagen Brouk Cabrio. 

Foto: Vladim
ír M

eletzký
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BLADE NIGHTS s OC Breda & Weinstein
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Sběr víček pro Johanku 
na Slezské univerzitě. 
Sběrná místa jsou na  Masarykově třídě, 
hned u vrátnice.

Johanka Cieslarová se narodila 11. dub-
na 2013 v Ostravě. Během porodu došlo 
ke  komplikacím, které mají za  následek 
poškození mozku.  Sběrem víček pomů-
žete fi nancovat Johančinu rehabilitaci, 
rehabilitační a  kompenzační pomůcky, 
které jsou potřeba pro její další vývoj. Více 
se o Johance dočtete na jejích webových 
stránkách www.johankacieslarova.cz.

29. 5. 2015 
14:00-17:00

sMOULI 
DEN DeTI
Šmoulí diskotéka, kouzelník Gargamel, 

 
a maskot Šmoula!

A3 sport Vláček Bredolino
Vláček Bredolino opět vyjíždí ze své 
stanice v podlaží „1“ Projeďte se po svém 
centru!

Zveme vás do nově otevřené prodejny 
sportovního oblečení a vybavení, která je 
umístěna v podlaží 0. 
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Čelenka

79 Kč
Triko

269 Kč
Kraťasy

699 Kč
Boty 
zapůjčila 
prodejna 
CCC

NOVÉ LETNÍ 
TRENDY 2015
Svěží a barevně nabité, to jsou nové 
letní kolekce 2015.
Tato letní sezóna si bude hrát se 
vzory, barvičkami, lehkými materiály 
a  také se můžeme těšit na  spoustu 
zajímavých doplňků. K tomu, abyste 
se cítili v letních měsících skvěle, se 
Vám budeme snažit poradit. Připra-
vili jsme pro Vás několik trendových 
a pohodlných outfi tů, které Vám, jak 
doufáme, budou inspirací.
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Košile Lee

1 399 Kč
Triko 
Kansas 
City Lee

799 Kč
Jeans Lee 
Powell

2 499 Kč
Boty 
zapůjčila 
prodejna 
CCC

Košile Wrangler

1 770 Kč
Jeans Wrangler 
Corynn

2 999 Kč 
Boty zapůjčila 
prodejna CCC

Sako
1 049 Kč
Triko
379 Kč
Kraťasy
549 Kč
Náušnice
99 Kč
Brýle
329 Kč
Boty
999 Kč
Kabelka
699 Kč



Všechny obchody
v  Bredě už praskají ve  švech letními kolekcemi. 
Pojďme se tedy podívat, co pěkného nám přinesly.
Kolekce léto 2015 v  Orsay, to je inspirativní hra 
s materiály a vzory, které jsou v této sezóně v kur-
zu. Hlavní roli v  této hře hrají grafi cké potisky 
a etnické vlivy v novém podání. Určitě se vydejte 
do Orsay, abyste se sami přesvědčili.

Náhrdelník

499 Kč
Šaty

1199 Kč
Kabelka

799 Kč

Brýle 

249 Kč
Triko 

199 Kč
Košile 

699 Kč
Boty 

299 Kč
Šortky 

799 Kč

Boty 

599 Kč
Džíny 

999 Kč
Kabelka 
dŘÍVE  499 Kč 

299 Kč
Triko 

249 Kč
Bunda 

999 Kč
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Boty Convers
dŘÍVE 1 790 Kč

1 490 Kč
O’Neill triko
dŘÍVE 590 Kč 

399 Kč
O’Neill triko
dŘÍVE 690 Kč  
399 Kč



Volnočasová móda 
bude IN s bundou Jeans. U většiny 
našich modelů se objevuje rifl ová 
bundička. Tak jako na podzim Vám 
v  šatníku nesměla chybět kožená 
černá bundička s  křivým zapíná-
ním. Toto léto byste určitě neměli 
postrádat bundu džínovou, která je 
skvělým doplňkem nejen sportov-
ních oděvů, ale skvěle se hodí také 
k sukni nebo šatům. Bundičky jsou 
k dostání snad v každé nové kolek-
ci a dostanete je v různých barev-
ných i střihových provedeních.

Brýle
199 Kč
Šaty
599 Kč
Bundička
699 Kč
Boty
399 Kč
Kabelka
249 Kč

Tílko
148 Kč
Bundička
698 Kč
Sukně
298 Kč
Boty
298 Kč

Triko
148 Kč
Šortky
598 Kč
Boty
298 Kč

Kšiltovka
349 Kč
Tričko
349 Kč
Kraťasy
599 Kč
Žabky
349 Kč
Batoh
799 Kč

Klobouk 

299 Kč
Tričko 

129 Kč
Kraťasy 

449 Kč 
Kabelka 

799 Kč
Žabky 

399 Kč
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Nesmíme zapomínat 
na barvy a vzory. 
Stále se snažím klást Vám na srdce, 
abyste nezapomínali kombinovat. 
Nové kolekce jsou plné možností 
vytvořit si ten nejzajímavější out-
fi t. Ožijte v  barevných kombinacích 
a  variacích a  nebojte se vzorů. 
Se vzory však opatrně. Určitě víte, že 
nelze kombinovat květované vzory 
s geometrickými. 
Raději si vždy zvolte dominantní bar-
vu outfi tu a k němu doplňujte vzory.
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Pánskou módu 
pro volný čas ovládly džínové 
kraťasy a trička s různými potis-
ky. Velký nápis přes celé tričko 
ve Vašem oblíbeném butiku roz-
hodně nepřehlédnete. Pokud se 
rádi oblékáte elegantně, určitě 
Vás zaujme nabídka pánských 
košil v  prodejně Friends&Re-
bels. Najdete zde pánské košile 
s  dlouhým i  krátkým rukávem, 
které se dají skvěle doplnit ba-
revným svetříkem.

Pánské brýle 

249 Kč
Pánské triko 

399 Kč
Pánské kraťasy 

799 Kč
Pánské boty 

899 Kč

Klobouk 

349 Kč 
Kabelka 

749 Kč
Dámské šaty 

449 Kč

Svetr zn. Ria 
- barevné 
s proužky

990 Kč

Košile 
zn. Marco 
Moralli 
100% bavlna 
- nežehlivá 
úprava, 
dl.rukáv 

od 990 Kč

Košile 
zn. Brighton 
dvojlímec 
s proužkem 
krátký rukáv

890 Kč
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FRIENDS & REBELS



Tančete v rytmu tropického léta!
Nemusíte cestovat daleko, abyste dodali tropickou příchuť 
Vašemu vzhledu. Letní kolekce z C&A Vás přenese do 
energické atmosféry vzdálených ostrovů. Kolekce plná tro-
pických vzorů je ideální k vychutnání si okamžiků plných 
slunce a tance do nekonečných letních nocí.

Naši nejmenší 
modelové 
byli mezi novou kolekcí v Re-
served jako doma. Nabízejí 
zde širokou škálu nádher-
ných modelů, které jedno-
duše sladíte. V nové kolekci 
najdete oblečení na  nejrůz-
nější příležitosti a  co víc - 
za bezvadnou cenu. Obnov-
te a  rozsviťte svým dětem 
šatník na léto.
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DĚTSKÁ OBUV
TRVALE ZA

NÍZKÉ CENY!

04_Kinderanz_185x75_CZ.indd   1 15.04.15   08:48

Krajková 
bunda 

999 KČ
Tílko

299 KČ
Jeans

799 KČ
Kabelka

399 KČ
Obuv

299 KČ

Bunda

1600 KČ
Triko

299 KČ
Kalhoty

799 KČ
Obuv

399 KČ
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Nabídka v našem 
obchodním 
centru 
je rozsáhlá a počet 
obchodů roste. N ajdou 
zde zajímavé kous-
ky jak odvážní muži 
v CIAO di MAX TARA, 
tak i děti, pro které je 
zde připraveno oble-
čení a boty za velmi 
výhodné ceny v ob-
chodech KIK a RENO.



S šustkou od Meatfl y tě žádná 
přeháňka nezaskočí

Triko „westcoast“ z nové kolekce 2015 Mikina Nugget Dimension + kraťasy
Nugget Genius z nové kolekce 2015

Psaníčko 
s aplikací

899 kč

Sandálky

399 kč

Zlaté 
sandálky

599 kč

Pruhované tričko

349 kč

Overal

899 kč

Plavky
se střapci 

399 kč,
spodní díl

299 kč

Klobouček

299 kč

Na jaro/léto značka Meatfl y připravila 
mnoho nového. Mimo oslavy svých dvacátých 
narozenin, která přinese spoustu překvapení, 
novinek a soutěží se můžete těšit na nové top 
kousky, které z běžných kolekcí ještě neznáte.
Mimo jiné můžete vybírat z velkého množství 
dámských bikin, kraťásků, topů, sandálů, 
žabek oblíbených značek Fox, Rip Curl, Dc, 
Vans, MF, Nggt. Pánská letní kolekce je taktéž 
velmi obsáhlá a barevná. 

Šaty s aplikací 

899 kč
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Pánský klobouk

299 kč

Espadrilos

399 kč

Dívčí 
kraťasy
189 KČ

Pánské triko
219 KČ

Dámský 
svetřík
219 KČ
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA A3 SPORT v podlaží 0

LOAP stan HOLL 4
Dříve 2 999kč

akční CENA 1 999kč
Stan HOLL 4 je určený pro čtyři nadšené výletníky.
Materiál (vnější stan) 100% PL Diamond Graphic, vodní sloupec 3 000mm
Materiál (vnitřní stan) 100% prodyšný pl
Materiál (podlážka) 100% oxford, vodní sloupec 5 000mm
Materiál (konstrukce) 7,9/8,5 mm durawrap
Hmotnost 4.29kg

Samonafukovací 
Karimatka JAVA
Dříve 1 199kč

akční cena 699kč
Hmotnost 1 330
Rozměry (cm) 186 x 53 x 3,8
Rozměry (cm) - balení 29x17

ROĚ OTEVŘENÁ PR

p

cí 
A

č

OTEVŘENÁ PR

Dětský spacák
LOAP FIEMME kid

Dříve 899kč

akční cena 499kč
Dětský spací pytel FIEMME kid.

Materiál stejný jako LOAP FIEMME SP1403
Hmotnost 1100 g

Vnitřní rozměry 170 x 70 cm
Rozměry balení 20 x 38/28 cm

Teplotní rozmezí (max, komfort, limit, min) +15 + 4, -2, -8

Ma

í (maTeplotní rozmezí 

Spacák LOAP FIEMME SP1403
Dříve 1 199kč

akční cena 699kč
Spací pytel FIEMME se sendvičovou konstrukcí dosahuje
tepelného komfortu při teplotách okolo 4°C.
Spacák je vhodný pro turisty a milovníky kempinku.
Hmotnost 1600 g
Vnitřní rozměry 220 x 80 cm
Rozměry balení 22 x 40/30 cm
Teplotní rozmezí (max, komfort, limit, min) 
+15, +4, -2, -8

hujee
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KRÁSA

Abychom se v létě mohly pyšnit 
bezchybnou a krásnou pletí, je 

třeba ji především chránit proti slu-
nečnímu UV záření. Nyní již nabízejí 
drogerie a lékárny speciální krémy, 
které obsahují ochranné látky a po-
dle typu Vaší pleti si můžete vybrat 
ten pravý.
Nečekejme s nákupem krému až 
bude slunce v létě pálit, ale s prv-
ními jarními paprsky si k němu 
pořiďme také doplněk stravy ob-
sahující betakaroten, který nám 
při pravidelném užívání od jarních 
měsíců pomůže s perfektním vy-
barvením pleti a dosáhneme s ním 
pro mnohé z nás tak žádoucího zla-
tavého opálení.
Určitě víte, že neošetřená pleť rych-
leji stárne a pokud nechceme vypa-
dat jako vyschlé indiánské babičky, 
musíme dbát nejen o svůj obličej, ale 
také o dekolt, na který se často zapo-
míná. Právě ta místa, jako je napří-
klad dekolt, mají jemnou kůži, kte-
rá nadměrným sluněním trpí a bez 
správného ošetření vysychá.
Ty z nás, které mají světlou pleť, by 
se měly vyhýbat nadměrnému po-
bytu na slunci v době nejsilnějšího 
slunečního záření. Právě takové foto-
typy jsou velmi náchylné na spálení 
pokožky, proto by neměly podceňo-
vat délku svého pobytu na sluníčku.

A takto udržovanou a krásně opále-
nou pleť je pak radost líčit.
Sama pleť dává svým opálením do-
jem svěžesti, takže ji stačí jen rozjasnit. 
Není třeba nutně používat make-up. 
Pokud nepotřebujeme zakrýt určité 
nedokonalosti pleti, stačí použít tónu-
jící hydratační krém. Pak už jen přepu-
drovat – letos letí pudry se třpytkami. 
V létě by líčení mělo být lehké a svě-
ží, aby vyjadřovalo radost z krásných 
letních dnů. Ještě zvýraznit oči očními 
linkami a stíny v šedých tónech a do-
táhnout vše rudou rtěnkou. Kdo nemá 
takovou odvahu, může použít lesk 
na rty. I ty mají v sobě ochranné složky 
proti UV záření.
Pro letní období jsou dobrou vychy-
távkou osvěžující vody, které nastří-
káme na obličej a dekolt, a získáme 
tím opět svěžest a jas. Když nemáte 
takovou po ruce, dobrá je i obyčejná 
voda, kterou v rozprašovači můžeme 
nosit v kabelce a která funguje jako 
osvěžení pro celý den.
Zmínila jsem se zde o hlavních zása-
dách péče o pleť a jejím líčení v let-
ním období. Samozřejmě různé typy 
pleti vyžadují specifi ckou starostli-
vost, kterou Vám vysvětlí specializo-
vané vizážistky a kosmetičky.
Bojujme společně za krásnou a zdra-
vou pleť a snad náš boj bude vítězný.

Vaše Míša, bloggerka :).
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Léto, stejně tak jako ostatně každé 
roční období,  má v péči o pleť 
a také ve stylu  líčení svá specifi ka. 
A právě o nich bych Vám dnes 
chtěla něco zajímavého povědět. 

Nebojte se 
sluníčka

OLIVA 
tělové 
mléko
125 KČ

OLIVA
koupelová 

sůl
125 KČ

OLIVA
sprchový 

gel
135 KČ

NATURELLE
OSMANTHUS,
Toaletní voda,

75�ml

1050 Kč

JARDINS DU 
MONDE,

Sprchový gel 
KARAMBOLA, 

200�ml

69 Kč
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ROZHOVOR

Co se změnilo ve Vašem životě po fi nále 
České Miss?
Asi nejvíc to, že mě lidé poznávají. Usmí-
vají se na mě, zdraví mě. Je to strašně pří-
jemné, když jdu po Bredě a děcka na mě 
volají: „Karolíno, ahoj!“
A co myslíte, že se změní do budoucna?
To já nevím, nic neplánuju. Doufám, že 
budu dostávat nějaké další nabídky k mo-
delingu.
Jakože se ráno podívate do mailu a bude 
plná schránka?
Asi tak nějak.
No a co Vaše další plány, životní přání, 
sny?
Já vážně nic neplánuju. Jsem stále hodně 
mladá, před sebou mám ještě rok do ma-
turity. V budoucnu bych se chtěla zabývat 
výživovým poradenstvím. Zajímám se 
o zdravou výživu a někdy mě až děsí, co 
se dává třeba dětem ve školách a škol-
kách k jídlu. No a pochopitelně chci dělat 
modeling.

17

Kdy jste vůbec s modelingem začala?
Někdy ve 12 letech jsem absolvovala půl-
roční kurz pro budoucí modelky v Brně. 
Rodiče mne tam neděli co neděli vozili, to 
asi bylo pro ně náročné. V patnácti jsem 
vyhrála Miss Léto a v šestnácti mě vzala 
agentura Czechoslavak models. To 
byl asi hlavní zlom. Pak jsem jela 
pracovat do Číny.
Takže Česká Miss byla dalším 
logickým krokem…
Ani ne, já jsem se přihlásila 
na poslední chvíli a mezi 
fi nalistkami jsem nakonec 
byla nejmladší. Trochu jsem 
se bála, že to bude považová-
no za moje mínus, ale ukázalo 
se, že to nehraje velkou roli.
Máte nějaké vysněné místo, kde byste 
chtěla žít?
Mně se líbí tady. Nevylučuji, že když 
budu mít někdy příležitost mít práci ně-
kde jinde, tak že tam budu i žít, ale zatím 
se vždycky těším domů.
Jak se dívá Česká Miss Earth 2015 na jiné 
ženy? O kom byste vy řekla, to je pěkná 
ženská, taková bych chtěl být?
Iva Kubelková. Ta byla s námi na soustře-
dění na Kapverdách a byla naší patronkou 
v soutěži Česká Miss. Je to krásná a vel-
mi příjemná žena. Radila nám, jak máme 
vystupovat, jak se pohybovat na pódiu, 
na co si máme dávat pozor.
Jaká byla její nejčastější rada?
Usmívat se. Úsměv sluší úplně každému.
S jakými ambicemi pojedete na podzim 
na světovou soutěž Miss Earth na Filipí-
ny?
Moc se tam těším, myslím, že mne ta 
zkušenost může posunout zase o kus dál. 
Budu se snažit nezklamat své fanoušky 
a taky si to tam chci užít. 

Před rokem ji ještě nikdo neznal. 
Pak přišla na casting do 
Breda & Weinstein, v něm nadchla 
porotu i diváky, postoupila do se-
mifi nále a pak se začaly dít věci. 
Semifi nále proletěla jako zářivá 
kometa a dlouhé čekání na fi nále 
dávalo fanouškům příležitost dou-
fat, že to Karolína dokáže. A ona to 
dokázala. Česká Miss Earth, Česká 
Miss posluchačů Frekvence 1, Čes-
ká Miss úsměv a Česká Miss tvář. 
Celkem čtyři korunky pro studentu 
třetího ročníku opavské hotelovky.

Karolína Mališová:

Vysněné místo? MNě se líbí tady
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PRO VÁS

Náhrdelník DKNY
3 300 KČ

Náramek DKNY
3 300 KČ

Hodinky dámské 
MICHAEL KORS
8 300 KČ

PIERCING

250 KČ

Rhodiovaná sada 
naušnice
+ řetízek

500 KČ

Sada Swarovski
naušnice + řetízek

350 KČ

Jménovka
přívěsek
na krk

300 KČ

Řetízek s přívěsem

dříve 890 KČ
nyní 445 KČ

Náušnice

dříve 660 KČ
nyní 198 KČ

Pánské hodinky 
Daniel Klein

dříve 1 650 KČ
nyní 1 320 KČ

CASIO SHN 3013D-1A
Elegantní dámské hodinky, 
černý víceterčíkový ciferník, 
ocelové pouzdro, ocelový 
ciferník, ocelový pásek, indexy 
jsou kameny SWAROVSKI, 
vodotěsnost 5BAR

3 590 KČ

CASIO ERA-200RBP-1A
Pánské sportovní hodinky, tvar kulatý, 
analogové +digitální, sklo minerální, 
5 budíků, stopky, vodotěsnost 10BAR, 
plastový pásek, kombinovaný ukazatel 
času, napájení baterie, teploměr, 
kompas

9 799 KČ

GANT W10893
Elegantní pánské hodinky,
ocelové pouzdro, kožený řemínek, 
minerální sklíčko, vodotěsnost 
10BAR, datumovka, stopky, 
tachometr

6 690 KČ
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Vyberte si barvu:

Poklop na potraviny
DELÍCIA ø 30 a 35 cm

Ochraňte oblíbené pochoutky poklopem, 

proti hmyzu hmyzu ani nečistotám. Při mlsání 

není třeba poklop nadzvedávat ani odnášet, 

stačí otevřít jeho horní část. Po použití poklop 

jednoduše stlačte a skladujte naplocho.jednoduše stlačte a skFondue SIESTA 
pro 6 osob

Plynový hořák SIESTA

2999,–
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PRO VÁS

zdarma*

Excel, Word, PowerPoint 
a Outlook

OneDrive

Pro pc/mac, tablet i telefon
*na 1 rok

MOBILNÍ TELEFONY CZ

iSPACE.cz Nejrychlejší cesta k mobilu

NOVINKA Lumia 640 DS

Lumia 532 DS
8 MPx

5" 8 GB

5 MPx4"

4x 1,2 GHz

8+1 GB

NOKIA
225 DS

2 MPx

dual SIM

2,8"

dual SIM

4.290,-2.690,- 1.290,-

4x 1,2 GHz

dual SIM
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PRO VÁS

CAFISSIMO LATTE
• Cappuccino, Latte Macchiato a ostatní kávové speciali-
ty 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, 
caffé 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% certifikované zeměděl-
ské produkce

• 4 barevné varianty
• 40měsíční záruka

5 555 Kč

Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky ČSOB.

Upečte to s Poštovní spořitelnou 
a získejte jako dárek grilovací sadu
Přijměte pozvání na Dny Poštovní spořitelny  
od 11. 5. do 31. 5. 2015.

Sjednejte si Era půjčku nebo si převeďte svou 
stávající půjčku k nám a získáte jako dárek  
krásnou sadu na letní grilování.

infolinka: 800 210 210

PŮJČKA 
nyní  

s dárkem

your private delight

 Hit roku 

2015
Hit roku 

2

Womanizer
Exkluzivně v Erotic City

Nepotřebujete ani  
60 vteřin a jste v ráji!

www.facebook.com/WomanizerCZ

Porcelánový hrnek 
s dekorem žabky

89 Kč

Mechanický
odšťavňovač ovoce

799 Kč

Láhev na nápoje
s kohoutkem a zásobníkem 
na led

499 Kč

P apoušek
Eklektus
různobarvý.
Přijďte se podívat na Eklek-
ta různobarvého. Jmenuje 
se Sára a čeká na svého 
nového majitele.

Cena 21 000,– Kč

Pelíšek s paměťovou 
matrací:
Paměťová pěna se plně přizpůsobí 
tvaru těla, rovnoměrně rozloží váhu 
jednotlivých partií a pomáhá tak 
předcházet vzniku otlaků.

Holistická
krmiva pro
psy a kočky
Vysoká stravitelnost živočišných 
bílkovin
Bez umělých barviv a konzer-
vantů
Bez rozdílu věku psa či kočky
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Jen
pro
Vás

KFC_QURRITO_A4.indd   1 16.04.15   8:44

Nabídka
ledových 
čajů u nás 

na prodejně

Kam na vážně poctivou zmrzlinu?
Přece do UGO baru. Zmrzlina se tu vyrábí 

každý den přímo na místě, a to z čerstvého 
ovoce. Je jedno, zda si dáte “červenou” z mixu 

borůvek, malin, jahod a jablka nebo “žluto-
-oranžovou” z pomeranče, jablka a banánu. 

Vždycky vás maximálně osvěží.

Dejte si v UGO baru opravdovou zmrzlinu

www.ugo.cz

Váš MAGNUS - dárky a delikatesy 
v OC BREDA v 1. poschodí

vedle České pošty.

Vítáme Vás v prodejně farmářských 
specialit, zejména sýrů, moravských 
i světových vín, čajů, koření a dalších 
regionálních potravin z ekologického 

zemědělství.

PRO VÁS



Chcete potěšit
sebe i své blízké?
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PRO VÁS

SPORTOVNÍ HODINKY 
TOMTOM RUNNER
GPS WATCH
– fi tness náramek

info o ceně v obchodě

Handpresso Auto ESE
- cestovní kávovar

info o ceně v obchodě

Zcela nová řada školních aktovek v motivech pro kluky
i holky, splňující nejvyšší nároky na zdraví dítěte.

Velký výběr akčních balíčků opalovacích přípravků

značek Eucerin, Bioderma, Avene.

15% sleva na opalovací přípravky zn. Eucerin. Sleva se nevztahuje na akční balení.

Lékárna

Aktovka

1 950 Kč
Aktovka

1 750 Kč

A-DATA PV110 
10400mAh
- powerbanka

info o ceně v obchodě

Přijďte k námdo KvětinářstvíSlunečnice.Vždy čerstvěa nápaditě. 
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Pamela Redmond Satranová:
Od zítřka budu sexy třicítka
Knižní předloha seriálu Younger

Cena: 299 Kč

John Green:
Příliš mnoho Kateřin
Další román od autora bestselleru 
Hvězdy nám nepřály

Cena: 299 Kč

Jo Nesbø:
Policie
Poslední díl série s detektivem 
Harrym Holem

Cena: 399 Kč

LÉTOLÉTO20152015
OC Breda

&
Weinstein

opava@eximtours.cz
tel.: 595 229 070

1 .  p a t r o  ,  V E D L E  Č E S K É  S P O Ř I T E L N Y

PRO VÁS



při nákupu
Sleva 150 Kč

od 999 Kč
(Platí na nákup v obuvi Reno
do konce května 2015)

Nově také na webu:
www.reno-obuv.cz

Coupon_150Kc_CZ.indd   1 15.04.15   08:49

Sleva 15% 
při nákupu 2 a více kusů

Slevu nelze kombinovat s jinými slevami a není 
možné ji uplatnit na nákup dárkových poukazů 
a nákup v e-shopu Marionnaud.

Sleva15%
(neplatí na akční a zlevněné zboží)

 PŘI NÁKUPU NAD 500 KČ PLATNOST: 
12.-17.5.2015
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KUPÓNY

 

40% sleva    
jednorázový vstup 
pro 1 osobu v dob   8:00 - 13:00  

info:www.pepasport.cz platnost: do 31.8.2015 
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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. května 2015.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

 Foto na titulní straně: Jiří Matýsek, foto outfi tů: David Horejsek.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

K létu patří slunce, voda, vzduch a…(dokončení v tajence).
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 6. 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:
Nikola Glosová - Opava, Alžběta Midrlová - Velké Hoštice, Jiřina Pilčíková - Bruntál. 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. 

m

a

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

Internet: WiFi v obchodním centru zdarm

KONTAKT

a

So - Ne: ZDARMA

Breda & Weinstein ONLINE

PRO ŘIDIČE
Stojany pro kola u všech vstupů pro pěší. 

E-mail: info@ocbreda.cz, Telefon: 553�820�121

OTEVÍRACÍ DOBA

Kajot Intacto: Po–Ne: nonstop

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





AKTUÁLNĚ


