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MILÍ ZÁKAZNÍCI,

Aneta Křibíková
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OC Breda & Weinstein

po dlouhé, nekonečné zimě a krátkém 
jaru  je konečně léto na dohled. Stou-
pající teploty nás nutí odhazovat svrš-
ky jeden za druhým, květiny rozkvétají 
a je třeba pustit čerstvý letní vánek také 
do našeho šatníku. Pojďte se s námi po-
dívat na  nejnovější módní trendy této 
sezóny. Velký comeback slaví 80. léta, 
neonové barvy a trička s nápisy. IN bu-
dou také květy, výrazné barvy, a hlavně 
džínovina ve všech možných podobách 
a v neposlední řadě také výšivky a jiné 
aplikace.
Ale nejen novými módními kolekcemi 
žije Breda v  tomto období. Připravili 
jsme pro Vás také spoustu zajímavých 
eventů a soutěží. Dne 2. 6. přijďte spo-
lečně se svými nejmenšími na  Dětský 
den s klauny. Bohatý doprovodný pro-

gram bude připraven pro malé i  větší 
děti. Oblíbené noční vyjížďky Opavou 
na  in-line bruslích mají i  letos své po-
kračování a  26.  8. se uskuteční druhý 
ročník unikátního běžeckého závodu 
s názvem Breda City Trail.

Nechybí ani otevření nových prodejen. 
V  dubnu jsme pro všechny milovní-
ky čerstvých šťáv otevřeli ovocný bar 
FRUITISIMO. V  květnu exkluzivní pro-
dejnu INDECOR, která nabízí nepře-
berné množství dekorací a  dárkových 
předmětů. Dále připravujeme otevření 
prodejny Vodafone nebo rozšíření pro-
dejny O2. A pokud byste chtěli do pla-
vek ještě rychle shodit nějaké to kilo 
dolů, určitě navštivte novou pobočku 
dietního programu It’s  my life, který 
představuje revoluci v oblasti hubnutí.
Nezapomeňte sledovat také náš Breda 
Klub, který nabízí zajímavé slevy, výho-
dy, a hlavně soutěže o atraktivní ceny.

Přeji Vám krásné letní dny a  příjemné 
nakupování  

EDITORIAL

PŘIJELI K NÁM KLAUNI
anebDEN DĚTÍ

2. 6.
15:00 – 18:00

www.ocbreda.cz



Dne 19. května pro vás otevřeme novou prodej-
nu v OC Breda & Weinstein v Opavě s nepřeber-
ným množstvím dekorací, dárkových předmětů, 
zahradních dekorací. Nabízíme vám více jak 
3 tisíce druhů výrobků za  ceny, které vás mile 
překvapí. Najdete u  nás široký sortiment pro 
děti, teenagery, pro muže i ženy a domácí kutily. 
V originální stylové prodejně nakoupíte výrob-
ky, které jsou praktické do domácnosti i ty, které 

Exkluzivní nová prodejna

Nová prodejna 
VODAFONE 
Srdečně vás zveme do naší nové prodejny Vo-
dafone v  obchodním centru BREDA & WEIN-
STEIN, kde se o vás postará milý a odborný tým. 
Na prodejně naleznete širokou nabídku telefo-
nů, které si můžete přímo vyzkoušet a následně 
zakoupit, včetně skvělého internetu nebo tari-
fu. Otevíráme na začátku léta. Těšíme se na vaši 
návštěvu. Váš Vodafone

Babičky a  dědečkové, maminky a  tatínkové, 
vyvětrejte své děti  na kolotočích, které od 30. 
května do 5. června budou umístěny před ob-
chodním centrem. 

využijete k vybavení vašeho stylového interiéru 
a exteriéru. Navštivte novou prodejnu a přijďte 
se inspirovat spoustou levných a stylových jar-
ních dekorací k výzdobě vaší domácnosti. Pro-
voňte si dům či byt svěží vůní z  naší nabídky. 
Použijte například vonné sáčky, sušené květiny 
potpourri, aroma difuzéry nebo vonné svíč-
ky a aromalampy s  vosky. Vyzdobte si interiér 
nástěnnou dekorací, jako jsou praktické fotorá-
mečky a stylové nástěnné hodiny, nebo si při-
neste přírodu domů. Nabízíme dekorace z čistě 
přírodních materiálů, jako je dřevo nebo proutí. 
Velmi pěkné dřevěné boxy na  ubrousky nebo 
čajové sáčky, podnosy a tácy nebo také dřevě-
né zahradní lucerny v jarních barvách.

Těšíme se na vaši návštěvu při otevření prodej-
ny 19. května 2017 od 10 hod. v 0. podlaží ob-
chodního centra s dárkem ke každému nákupu. 
Přijďte se přesvědčit, že se k  nám budete rádi 
vracet.

Aktuality

Fruitisimo je nejovocnější bar ve  vašem okolí. 
Přes svůj italsky znějící název, kterým značka 
demonstruje svou vášeň pro ovoce, je Fruitisi-

Kolotoče u Bredy

Akce Molo sport

It’s  my life! představuje revoluci v  oblasti 
hubnutí. Naši práci bereme vážně a  děláme 
ji s  nejlepším svědomím, láskou a  zapálením 
pro dobrou věc. Základní podmínkou úspěchu 
je postupné, kontrolované a  především zdra-
vé hubnutí. V našem dietním plánu nabízíme 
řadu proteinových pokrmů a  doplňků stravy, 
které splňují ty nejpřísnější normy a obsahují 
všechny potřebné vitamíny, minerály a stopo-
vé prvky. A co je nejlepší - chutnají jako oprav-
dové jídlo!
Navštivte naši nově otevřenou prodejnu v Bre-
dě, navíc pokud jste členy Breda Klubu, máte 
první konzultaci zcela zdarma!

GECO na novém místě
Prodejna se nově přestěhovala do nových pro-
stor, nyní ji najdete ve  stejném patře naproti 
původní lokaci.

mo česká firma. Pochutnáte si zde na čerstvých 
šťávách z  čerstvého ovoce a  zeleniny nebo 
na ručně vyráběné kopečkové zmrzlině. A když 
vám bude chybět úsměv, stavte se sem – mají 
ho vždy na  rozdávání. Nově nás najdete také 
v Bredě v podlaží -1 naproti Albertu.
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A3 SPORT
Využijte letní výprodej a  naku-
pujte se slevou až 70 %! Velký 
výběr sportovní a  lifestylové 
obuvi známých značek.
Akce platí od  1.  6.  2017 do  vyprodání zásob. 
Nakupovat ve  výprodeji můžete i  v  e-shopu 
www.a3sport.cz.

FANN 
V  červnu bude ve  FAnn 
parfumerii probíhat oblí-
bená akce Festival péče a líčení. Jejím hlavním 
lákadlem je sleva 20 % na veškerou péči o pleť 
a dekorativní kosmetiku. Kromě toho ke každé-
mu nákupu v rámci akce zákazník dostane vzo-
rek, dárek a knížku s kupóny na další nákupy.

RENO
V prodejnách Reno obuv 
najdete nyní novou znač-
ku LAURA BERG. Pohodl-
ná sezonní obuv za nízké ceny.
 

Ve čtvrtek 25. května v 16:00 bude v prostoru ob-
chodního centra Breda & Weistein zahájena výstava 
studentů Univerzity třetího věku Slezské univerzity 
v  Opavě. Své fotografie představí bezmála pěta-
padesát posluchačů kurzu Fotografie a  digitální 
fotokomora. Tento kurz, který pořádá Centrum ce-
loživotního vzdělávaní Slezské univerzity, je určen 
zájemcům starším padesáti let. Krajina, portrét, 
zátiší a další, to vše se stalo objektem zájmů foto-
grafů, jenž bez ohledu na věk mohou směle říct, že 
reprezentují aktivní stáří. Výstava potrvá do konce 
června.

Přijďte na výstavu

Opavský průmysl očima dětí
Žáci ZŠ budou vystavovat velkoplošné fo-
tografie (20 ks), které pořídily při návště-
vách firem opavského regionu od  29.  5. 
do  9.  6.  2017. Práce jsou hodnoceny odbor-
nou porotou a také veřejností, která má mož-
nost hlasovat přímo na místě. Na předání cen 
je pozván primátor města Opavy a  je přislí-
bena také účast zástupců Svazu průmyslu 
a dopravy ČR.
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Další  velký  úspěch  našeho  pivovaru

Ve dnech 23. – 24. února proběhl v Praze 2. roč-
ník soutěže pivovarů o České a moravské pivní 
koruny, které se zúčastnilo 76 českých a morav-
ských pivovarů, které dodaly celkem 248 vzorků 
sudového i lahvového piva.

Dne 20. 4. se v krásném prostředí Břevnovského 
kláštera v Praze konalo vyhlášení této soutěže, ze 
které si pivovar Nová sladovna odvezl bronzovou piv-
ní korunu.

Je to další z ocenění, které potvrzuje, že sládek Kuba 
Dobrovolný z Nové sladovny v OC Breda & Wein-
stein vaří kvalitní, poctivé, řemeslné pivo a že tradice 
pivovarnictví v Opavě úspěšně pokračuje.



Slunce,
seno,
dovolená…
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FASHION

Šaty 
Smashed 
Lemon 
1 690 Kč
Kabelka
Fuchsie
720 Kč

Marimóda vám nabízí 
možnost zazářit přes den 
nebo večer, mimo jiné i se 
značkou Smashed Lemon.
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FASHION

Mikina 
449 Kč
Triko 
349 Kč

Šortky 
799 Kč

Boty 
599 Kč

Kšiltovka 
249 Kč 
Bižuterie 
99 Kč

Bunda 
599 Kč

Šaty 
599 Kč

Kabelka 
599 Kč

Boty 
349 Kč

Abychom umocnili atmosféru skutečné 
pohody, nafotili jsme letní kolekce v krás-
ném areálu Zámečku Petrovice u Karviné. 
Chtěli byste se podívat, jak vypadá sklou-
bený moderní styl s historickou budovou 
zámku? Nebo si jen odpočinout od kaž-
dodenních starostí a stresů? Pak je toto 
místo ideální volbou.

www.zamecek-petrovice.cz



Vzory s motivy květin všech druhů, 
velikostí a barev letos určitě v uli-
cích našich měst i dovolenkových 
destinací nepřehlédnete. Budou 
všude: na šatech (House, Cropp, 
Reserved), na kalhotách i šálách 
(Orsay). A samozřejmě na ro-
dodendronech, magnoliích, 
orchidejích…

Květy budou 
vládnout létu
KvKv
vlvl
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FASHION

Džínová 
bunda
599 Kč

Šaty
499 Kč

Boty 
449 Kč

Pánské 
triko
249 Kč

Pánská 
mikina
399 Kč 

Pánské 
kraťasy
599 Kč

Pánské 
boty
699 Kč

Bikini 
Dříve 1299 Kč
Akce 699 Kč

Bikini 
Firefl y 
399 Kč
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FASHION

Čepice 
199 Kč

Bunda 
799 Kč

Triko 
249 Kč

Sukně 
299 Kč

Obuv 
299 Kč

Svetr
449 Kč

Tričko
249 Kč

Sukně
499 Kč

Triko
650 Kč

Kraťasy
690 Kč

Boty
2190 Kč

Podprsenka
550 Kč

Tílko
690 Kč

Kraťasy
850 Kč

Boty
1990 Kč

Triko
350 Kč

Legíny
490 Kč

Boty
550 Kč



Příroda 
i abstrakce

zástupce fauny i fl óry. Motýly, vážky, pal-
mové listy, plody  a mnoho dalšího. Najde-
me je v kolekcích Marimódy, Molo Sportu 
i Lindexu. Ale samozřejmě vkusná a hlavně 
pestrá  abstraktní grafi ka si vždycky najde 
svoje fanynky (Intersport, C&A). 

O květinách jsme už mluvili, ale 
příroda se neprojevuje jen v nich, 
vždyť  je tak pestrá a zejména 
v létě! Takže na šatech, nátělní-
cích, tričkách můžeme najít další 
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FASHION

VANS kšiltovka 
650 Kč 

VANS vak 
250 Kč 

VANS kraťasy 
1150 Kč

VANS tílko 
850 Kč

VANS obuv 
Dříve 1 450 Kč 
Sleva 1190,– Kč

Šaty
1 550 Kč

Kabelka
680 Kč



Šaty 
699kč 

Bundička 
599kč

Bigoteria 
řetízek 
199kč 

Bigoteria 
náramek 
199 kč 

Boty 
sportovní 
620 kč

Kabelka 
Denny Rose 
Dříve 2 499 kč 
Akce 1 499 kč
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FASHION

Šaty
999 Kč

Kabelka
499 Kč

Šátek
349 Kč

Triko 
449 Kč

Kalhoty 
799 Kč

Boty
799 Kč



Košile 
599 Kč

Kalhoty 
599 Kč

Triko 
249 Kč

Boty 
599 Kč 

Brýle 
299 Kč

Šaty 
799 Kč

Kabelka 
499 Kč

Sluneční 
brýle 
399 Kč

Naušnice 
149 Kč

Připravte se 
na všechno
I v létě může přijít studený den. 
Na šaty lze hodit i džísku, na triko košili. 
U  pánských kraťasů bude převládat 
elegantní džínsová klasika vybočující  
často podle aktivity do sportovnějších 
či ještě ležérnějších střihů a materiálů. 
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FASHION

Bunda 
999 Kč

Šaty 
799 Kč

Klobouk 
249 Kč

Brýle 
299 Kč

Bižuterie 
199 Kč

Tenisky 
699 Kč



250,-
Šaty, biobavlna

Navrženo 
přírodou
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FASHION

Náramek
139 Kč
NEW YORKER

Tenisky
399 Kč
NEW YORKER Kraťasy

399 Kč
NEW YORKER

Šaty
799 Kč
NEW YORKER

Jeansová bunda

999 Kč
NEW YORKER

Boty s fl itry

399 Kč
NEW YORKER

Pánské pólo 
Wrangler

999 Kč

Pánské 
kalhoty 

Wrangler
1 999 Kč

Pánské kraťasy 
Wrangler

1 499 Kč

Dámské šaty 
Wrangler

1 699 Kč
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Dětské letní boty
699 KČ

Pánské polobotky
1 599 KČ

Dámské letní boty
999 KČ

FRIENDS & REBELS

Prodejna Meatfl y nabízí 

široký výběr oblečení pro 

mladší, ale dnes už i pro 

náročnější generaci.

Nejsilnější kolekcí dvou 

hlavních značek Meatfl y 

a Nugget je kolekce zimní, 

kde tyto značky produkují 

jak oblečení technického 

typu na lyže a snowboard, 

tak i dnes už široce rozvíjející 

se street bundy do zimního 

městského života. V létě se 

nabídka zaměřuje na kraťasy, 

plavky, koupací kraťasy, tílka, 

žabky a letní doplňky. Po celý 

rok však disponuje prodejna 

velkým výběrem triček, mikin, 

bot a různých doplňků pro 

pány i dámy.
Prodejna mimo již zmiňovaných 

značek Meatfl y a Nugget nabízí 

i značky: Etnies, Emerica, DC, 

Volcom, Roxy,  Vans, Rip Curl, 

Fox, New Era a mnoho dalších.

Zákazníci mohou využít také 

týdenních akcí a nakupovat 

za zvýhodněné ceny. Vše výše 

uvedené je v kombinaci s osob-

ním přístupem našich prodava-

čů zárukou Vaší spokojenosti.

Dámské
šaty
1 190 KČ

Pánské
sako
3 495 KČ

Pánské
kalhoty
1 290 KČ

Pánská
košile
890 KČ

FASHION Triko Meatfl y Rikker 

580 Kč
Kšiltovka 

Meatfl y District 

550 Kč
100% bavlna, 
3 barevné kombinace

Meatfl y 

mikina 

Barricade

100% bavlna, 
3 barevné 
kombinace

950 Kč

Meatfl y 

kraťasy 

Icon

1 390 Kč

TIP: 
s věrnostní kartou 

Bredy získáte 

20% slevu 
na nezlevněné 

zboží.



Bundička
548 KC
Sukně
248 KC

Vesta
798 KC
Kalhoty
548 KC 

Triko
278 Kč
Mikina
448 Kč

Halenka
548 Kč
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Beauty TRENDY pro rok 2017

Kadeřnictví KLIER
615 KČ 785 KČ965 KČ

Ahoj!
Tentokrát jsem si 
pro Vás připravila článek
o líčení na léto 2017.

V hlavní roli linky! Jestli 
Vám stále nejdou 
namalovat linky tak 
jako mně, začněte 
trénovat! Celou 
následující se-
zonu to budete 
potřebovat.

Zahoďte pudr! 
Hlavním líčidlem 
se stává rozjas-
ňovač a hydratační 
makeup, aby se pleť 
krásně leskla.

Kouřové oči. Nebojte, 
vzdát se barev nemusíte. 
V  kurzu jsou nestárnoucí 
klasické kouřovky anebo 
výrazná pusa. Matná nebo 
lesklá, to je už na Vás. Čer-
vené, fi alové a  oranžové 
rtěnky jsou pro toto léto 
nejdůležitější.

Dalším trendem je mít makeup, který 
zároveň není vidět. Tomuto způso-
bu líčení se říká „no make-up“ look. 
Což znamená žádné barvy, výraz-
né oči ani rty. V hlavní roli je bez-
chybná, rozjasněná pokožka.

Výrazné obo-
čí. Kamkoliv se 
dnes podívá-

me, vidíme husté 
a  výrazné obočí 

vyčesané nahoru. 
Toto byl trend i pro rok 

2016 a přetrvává doteď.

Novinka od Kérastase -

AURA BOTANICA:

nejméně 96�%,

Přijďte si říct
o vlasovou diagnostiku
a nechte se u nás hýčkat.

Aromatická směs 
vyživujících olejů

Aromatická 
šamponová lázeň

Hydratační 
hloubková péče

Nechte své rty 
vyniknout, aby 
se tak staly 
středobodem 
Vaší tváře.
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Jemný 
peeling 
s lávovou 
zemí

Domácí lázně

119 KČ

299 KČ

119 KČ

Cremorlab White 
Bloom Triple Bright 
Floral Mask
rozjasňující maska 
s bílými květy
FAnn

Cremorlab Herb Tea 
Pure Calming Mask
zklidňující maska 
s bylinkovým čajem
FAnn

Cremorlab T.E.N 
Cremor Mineral 
Water
minerální voda 
120�m
FAnn

Zjemňující olej
na opalování of 30
150�ml
Yves Rocher

Sprchový 
gel
200�ml
Yves Rocher

Parfémovaný 
sprej na vlasy 
100�ml
129 Kč
Yves Rocher

Toaletní voda
100�ml
Yves Rocher

JARNÍ DETOX

Termoaktivní 
krém termal

Domácí lázně

Zelený jíl

Domácí lázně

Svíčka 
srdce

199 KČ
Domácí lázně

Spa Brazil 
body oil
Marionnaud

Spa Brazil 
body oil
Marionnaud

MAS S/DSOLAIT SENSI
Marionnaud

ICY – INTIMACY SHEER
(nová exluzivní vůně)
Marionnaud

349 KČ

189 KČ

199 KČ

1 499 KČ

279 KČ

129 KČ

559 KČ

69 KČ

260 KČ

199 KČ

229 KČ



18

KRÁSA A ZDRAVÍ

Chlorella: detoxikační pomocník v boji proti všem 
těžkým kovům v těle. Má antivirové, antibakteriální 
a protiplísňové účinky. Utěsňuje střevní stěny, takže 

zabraňuje pronikání sekundárních toxinů do těla. 
Obsahuje 45 % bílkovin, 20 % tuku, 20 % sacharidů, 
5 % vlákniny a 10 % minerálních látek a vitamínů.

Klorane 
bebe 
hydratační 
mléko

LÉKÁRNA AVE

akce
299 KČ

199 KČ 10 % sleva
na celý 

sortiment 
značky 
Klorane 

Bioderma 
Photoderm 
kid spf 50

Sunar 
komplex 
2, 3, 4, 5

Matcha tea: 
koncentrovaná 
prášková forma 
zeleného čaje pomáhá 
spalovat tuk, prevence 
v boji s rakovinou, 
regeneruje poškozené 
buňky a zvyšuje 
sportovní výkonnost.

Mladý ječmen: svým velkým obsahem chlorofylu 
výrazně okysličuje krev a tkáně a tím zvyšuje schopnost 
déle a intenzivněji myslet a pracovat. Šťáva z mladého 
ječmene obsahuje vitamíny, které aktivují enzymy 
pomáhající při prevenci nemocí. Obsahuje betakarotén, 
vitamíny C, E a řady vitamínů B.

345 KČ

Po 1 ks
15 KČ

BREDA CITY TRAIL OPAVA 2017 to 
je 2. ročník běžeckého závodu pro 
každého člena rodiny, který pro-
běhne 26. 8. 2017.
Závod se skládá z  jednotlivých díl-
čích běhů pro všechny věkové ka-
tegorie, od  malých dětí a  sprintu 
na 200 m, dále tratí na 600m, 1500 m 
až po  dospělácké kategorie, jejichž 

tratě vedou z  99 % po  nezpevněných, tedy měkkých přírodních 
površích. Hlavní tratí zůstává 10 km distance, kterou tvoří unikátně 
pouze jeden okruh a  jeho hlavní tváří je je elitní český basketbalis-
ta, opavský rozehrávač Jakub Šiřina. „Letos jsme zařadili novou 5 km 
trať, od které si slibujeme, že přitáhne i začínající a rekreační běžce. 
Tváří tohoto běhu se letos stala modelka Karolína Mališová,” vysvět-
lil jeden z hlavních organizátorů Jan Krejčíř. Organizátoři s bohatými 
zkušenostmi v pořádání sportovních akcí z klubu Sportovni Kurzy.cz 
slibují pamětní medaile pro účastníky, občestvení zdarma, bohaté 
věcné ceny a zajímavou tombolu. „Zveme všechny, kteří rádi sportu-
jí. Připravili jsme unikátní 10 km trať se startem v samotném centru 
Opavy, která dál vede v okolí řeky a Stříbrného jezera. Ve spolupráci 
s  OC BREDA takto kombinujeme sportovní zážitek na  netradičních 
místech Opavy s krásnou přírodní scenérií, kterou naše město nabízí,” 
dodal organizátor Jiří Reichert.

Nepropásněte BREDA CITY TRAIL

OC Breda & Weinstein - U Fortny 49/10, Opava
Po–Ne: 9:00–21:00, tel: 595 229 070, www.exim.cz

MILOVNÍCI CYKLISTIKY 
Pouze ve          

Akce do 30. 6. 2017 
nebo do 

vyprodání zásob.

ISODRINX 
420g

ISODRINX 
taba

AKCE  
1 + 1 ZDARMA

FITNESS
PODPOŘTE SVŮJ

Balení
379 KČ

300 KČ

VÝKON
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DOMÁCNOST, DÁRKY

Široký sortiment 
sklenic a pomůcek 
k zavařování

59,– 
cena od

Snadné plnění, 
bezpečná manipulace!

Dětské 
dioptrické 
brýle

1 200 KČ

Pánské dioptrické 
brýle

2 700 KČ

Univerzální 
sluneční 
brýle
Ray-Ban.

5 190 KČ

Holistické granule Canagan
Vyrobeny ve Velké Británii
Pro psy a kočky
všech věkových kategorií

Výběr z mnoha příchutí
 



20

KLENOTY

Pánské hodinky
CASIO G-SHOCK
GA-100LY-1A

3 290 Kč

Quick Time

Pánské hodinky
TIMBERLAND

3 990 Kč

Quick Time

Dámské hodinky COVER
+ ŠPERK CO158,04

Dříve 9 290 Kč
50% akční sleva 4 645 Kč

Quick Time

Hodinky 
DANIEL KLEIN

1 455 Kč
Top Time 

BENETO: 
stříbrný  
náhrdelník, 
umělá perla
570 Kč 
Top Time 

Náramek
CO88

690 KČ
Klenoty Aurum

Náramek
CO88
690 KČ
Klenoty Aurum

Náhrdelník
TOMMY 
HILFIGER

2 760 KČ
Klenoty Aurum

s

Pražírna a prodejna kávy s o
ch

ut
ná

vk
ou

Sportovní kurzy.cz Letos nás čekají ještě 3 jízdy 10.6. 22.7. a 9.9. 2017
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ELEKTRONIKA, HRAČKY, DÁRKY

• 27 kamenných prodejen • Nejvíce produktů skladem • Expedice do 24h • Záruka originálu • ispace.cz

MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

2.599,-

4,5"
IPS

5" HD
IPS

Dual
SIM

Dual
SIM

4x1
GHz

4x1,3
GHz

5+2
Mpx

13+5
MpxSLEVA SLEVA

13+8
Mpx

5,2" Full
HD IPS

16+2
GB

4x1,7 GHz 
4x2 GHz

Dual
SIM Fingerprint

8+1
GB

16+2
GB

5.999,-
6.299,- 3.999,-

4.499,-

Kompaktní LTE telefon4.000 mAh baterie

4G
LTE

Odrážedlo 2v1
Unikátní odrážedlo 
FUNNY WHEELS je určené 
pro všechny věkové katego-
rie. Během pár minut změníte 
tříkolové odrážedlo na dvou-
kolové. Možnost nastavení 
výšky vepředu i vzadu.

899 Kč

Info o ceně v obchodě

Mixér Eta ActivMix Premium 2103�90000 - Stolní mixér v ne-
rezovém provedení s výkonem 350 W si poradí snad se vším. 
Kromě řady nápojů a drinků zvládne také drtit led pro přípravu 
ledové kávy nebo ledové tříště. Svůj oblíbený nápoj si s sebou 
můžete díky dvěma velmi úzkým lahvím vzít prakticky všude. 

SMU Křídy na vlasy
Vytvoř si stylový efekt 
na svých vlasech

Dříve 369 Kč
Akce 299 Kč

Český

výrobek

31. 7. 2017
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GASTRO

Navštivte naši kavárnu Coff eeshop Company, 
která má pro vás na  letní sezonu připrave-

nou novinku v podobě otevření venkovní tera-
sy, kde se můžete osvěžit v horkých dnech 
ledovými kávami, domácími limonádami, 
zmrzlinovými poháry, čerstvými zeleni-
novými saláty a dalšími skvělými produk-
ty. Kavárnu najdete ve  druhém podlaží 
vedle kina. Těšíme se na vás.

Coffeeshop Company nabízí pravé letní osvěžení

Čokoláda Oxalis
různé druhy

Matcha 
Shaker

Matcha
různé druhy
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INZERCE

Grilovací recepty naleznete 
na www.gril.albert.cz 

NOVINKY

ROZPALTE TO 
S ALBERTEM

Grilovací náčiní
Při grilování oceníte náčiní z nerezavějící oceli, 
praktickou misku s nepřilnavým povrchem 
a silikonovou mašlovačku.

Kuřecí mix 
Flamengo
Praktické maxi balení, které 
oceníte při grilování pro velký 
počet hostů. Chlazený mix 
kuřecích kousků je připraven 
k okamžitému použití.

Grilovací set 
Marengo
Marinované kuřecí části jsou 
již připraveny na grilovací 
misce. Lahodnou chuť zajistí 
kombinace výběrového koření. 

Čím zatopit
Pod značkou Albert zakoupíte dřevěné uhlí 
i brikety.

Kuřecí stehenní řízky 
Flamengo
Šťavnatý steak, který můžete 
mít během pár minut. Stehenní 
kuřecí řízky Flamengo stačí 
z obou stran ogrilovat a můžete 
podávat, například s čerstvým 
salátem.

ROZPALTE TO
S ALBERTEM
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

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. 

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

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

 Cinestar: Po-Pa: 1300 - 2400 So-Ne: 1200 - 2400

 ALBERT: Po-Ne: 700 - 2100

 Dětský koutek: Po-Ne: 1000 - 2100

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

So-Ne: 800 - 2000

 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“.

na hodinky a šperky.
SLEVA

Neplatí pro již zlevněné zboží.

20%

při nákupu nad 399 Kč. 
Platí od 1.–7. 6. 2017.

Sleva 
20%

Platí od 1.–30. 6. 2017.

VSTUPNÍ 
KONZULTACE 

v hodnotě 300 Kč 

ZDARMA. 

Platí na nezlevněný sortiment a slevu není možné použít 
na nákup dárkových karet. Platnost do 25. 6. 2017.

Sleva 20% 
při nákupu nad 1800 Kč. 

PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá: Od 1. 4. 2017 - 2 hodiny zdarma, při předložení vstupenky do Cine-

star prodloužení o 3 hodiny. 
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

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

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční nabídkou 
ani s v ýkupem zlata protihodnotou. S leva neplat í 
na značk y Mt . Blanc , Fest ina , Swarovsk i ,  snubní 
prsteny, opravy, zakázky, dárkové šeky a výměnu zboží. 

Sleva platí pouze v OC Breda&Weinstein.

1. 6. – 15. 6. 2017

při nákupu nad 500 Kč
na nezlevněný sortiment
+ dárek pro věrnostní zákazníky.
Termín platnosti kupónu 2.–11. 6. 2017

(neplatí na již zlevněné
zboží a nákup dárkové karty)

SLEVA

NA VŠECHNO
20%

SLEVA

15%



 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.
 Odpovědný pracovník: Aneta Křibíková.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká distribuční a. s.
 Vychází 1. června 2017.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.
 Foto na titulní straně a outfi tů: Nikol Straková. 

Slunce, seno, dovolená a… (dokončení v tajence). Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 30. 6. 2017 
na adresu „Správa centra“, 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, které si mohou vyzvednout přímo v knihkupectví.
Výherci krásných knížek z minulého čísla: Jiří Chytil – Šilheřovice, Miluše Herbstová – Jeseník, 
Marcel Gusty - Krnov. Gratulujeme!

KŘÍŽOVKA

 www.bredafashionblog.com
www.ocbreda.cz  www.ocbredaklub.cz



 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
DĚTSKÉHO KOUTKU

25. 5. - 23. 6.

29. 5. - 9. 6.

Výstava fotografií studentů Univerzity třetího věku

22. 7. 19-22 h Blade Night

26. 8. Breda City Trail www.citytrailopava.cz 

Výstava Opavský průmysl očima dětí

POHÁDKOVÁ BREDA -  každou druhou NEDĚLI od 15:00

1. - 11. 6. Vyrábíme legrační brýle

12. - 18. 6. Vybarvujeme veselé ovoce

19. - 25. 6. Řešíme ovocné kvízy

26. - 30. 6. Navrhujeme obal Capri-Sonne

Víkendové malování
na obličej.

Svačíme Mannerky
každý den

od 10-11 hod.
/Breda & Weinstein www.ocbreda.cz

KREATIVNÍ DÍLNIČKY- každou SOBOTU od 16:00 - podlaží 0

ČERVEN

21. 6. 8-12 h

2. 6. 15-18 h

10. 6. 19-22 h

Den dětí

Blade Night

Školní inline pohár

30. 6. od 9 h Hurá prázdniny 

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS NA LÉTO




