
PODZIM 2018

Opavské století
Uložení stoleté schránky 
před naším obchodním centrem 
12. září

Babí gastro festival
Ochutnejte babí léto 21. září

Na útěku
Výstava o tragickém osudu 
rodiny Davida Weinsteina
1. - 31. října

Využijte naše 
SLEVOVÉ KUPÓNY

Podzimní 
módní 
trendy



Ještě předtím budou do schránky uloženy předměty  
34 firem a institucí, jako vzkaz budoucím generacím.

Vás srdečně zvou na 

Přijďte zažít atmosféru historické chvíle - završení projektu OPAVSKÉ STOLETÍ!

Akce proběhne před vchodem do OC BREDA & WEINSTEIN z ulice U Fortny.

Středa 12. září 2018 v 15 hodin.

ULOŽENÍ SCHRÁNKY
ČASU NA 100 LET
do chodníku před vchodem obchodního centra BREDA & WEINSTEIN.

OPAVSKÉ
STOLETÍ

191
201
2118

NEJČTENĚJŠÍ NOVINY OPAVSKÉHO OKRESU



MILÍ ZÁKAZNÍCI,

Aneta Křibíková
Marketing Coordinator 
OC Breda & Weinstein

nový školní rok je opět tady a to je 
ten správný čas vyrazit na nákupy 
k nám do Bredy, kde si můžete po-
řídit nejen novou školní výbavu, ale 
také nové módní vychytávky, které 
si pro tento podzim připravily naše 
módní značky.
Léto bylo krásné a já věřím, že jste 
si ho příjemně užili. My v  Bredě 
jsme nezaháleli a připravili pro vás 
spoustu novinek. Milovníci módy 
ocení nové prodejny Exe Jeans, 
Feratt a  Strafi . Na své si přijdou 
i ti, co mají rádi kvalitní a důmyslné 
pomocníky nejen do domácnos-
ti, které nyní seženou v  podlaží 1 
v prodejně Top Shop.
Plánujeme také otevření prodejny 
XIAOMI - specialisty na  mobilní 
telefony a příslušenství, novou me-
xickou restauraci Los Capolitos, 
lékárnu Dr. Max, otevření pobočky 
Krevního centra a  znovuotevření 
kavárny COFFEESHOP COMPANY.

Letos slavíme 100leté jubileum od 
vzniku Československé republiky. 
K  tomuto významnému výročí se 
koná v  termínu 1. - 14. 9. unikát-
ní výstava 100 československých 
NEJ. Na výstavě si připomeneme 
nejvýznamnější události a  spor-
tovní momenty, vynálezy, kuriozi-
ty, nejlepší fi lmy, nejhranější písně, 

reklamy a  spoustu dalšího. A  jaký 
bude náš svět za dalších sto let? 
Této otázce se věnuje unikátní 
projekt OPAVSKÉ STOLETÍ, který 
u nás v Bredě vyvrcholí ve středu 
12. 9. zakopáním „stoleté schránky“ 
na náměstí před naším obchodním 
centrem.
Chybět nebude také modelingový 
casting Look Bella nebo sportovní 
akce – Thai Box, Box a MMA Cup 
či bruslařská Blade Night. Milov-
níky dobrého jídla a pití potěšíme 
Babím Gastro Festivalem a Opav-
ským vinným trhem. Nezapo-
meňte i  nadále sledovat náš web, 
facebook a  instagram, kde vás 
pravidelně informujeme o  všech 
našich plánovaných akcích a aktu-
álním dění.
Přeji vám krásné babí léto a  pří-
jemné nakupování .

EDITORIAL

My jsme

KLUB, VE KTERÉM CHCETE BÝT.

www.ocbredaklub.cz



NOVINKY
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Aktuality

Krevní centrum
Vážení návštěvníci, rádi by-
chom vás informovali, že pro 
nové a  stávající dárce krve 
a  plazmy připravujeme v  1. 
patře OC Breda & Weinstein otevření nové 
pobočky Krevního centra Frýdek-Místek.

Los Capolitos
Los Capolitos je mexic-
ké bistro, kde si můžete 
sestavit chutná, výživná 
a zdravá jídla přesně dle 
vašich chutí. Každý si na-
jde to své, ať už to bude oblíbené Burrito 
s trhaným hovězím masem či kuřecí Que-
sadilla. Zastavte se přesvědčit, že mexické 
neznamená automaticky ostré. Mexiko 
a jeho skvělé chutě budete mít nyní blíž, 
než jste si kdy mysleli. Otevíráme již brzy!

Strafi 
Strafi  s.r.o. je nově vzniklá 
fi rma, která se zabývá dovo-
zem nadvýroby značkového 
oblečení a produkcí některých 
vlastních výrobků. Dovážené značky jsou 
převážně - Mango, ZARA, Primark, Old 
Navy, Bershka, Diesel, George, LC Waiki-
ki, GAP, Next, Tommy Hilfi ger, Camaieu, 
Timezone, Smith’s  American, Dorothy 
Perkins, American Eagle, Cool Club a další 
budou přibývat. 
Strafi  s.r.o. má také svou výrobu, nyní pře-
vážně ložního prádla a ubrusů. Ale do vá-
noc pro vás chystáme kolekci džínů, svet-
rů, triček a spodního prádla.

Xiaomi
Již brzy otevře Xiaomi, 
coby česká trojka na trhu 
v prodeji mobilních zařízení 
a chytrých ekosystémů, svůj 
obchod! Kde jinde by mohli otevřít další ze 
svých Mi Stores, než v Opavě! Při otevření 
se můžete těšit na výrazné slevy, soutěže 
i  den plný radosti z  Xiaomi. Slavnostní 
otevření prodejny proběhne 21.9.
www.xiaomi-czech.cz

Yves Rocher
SÁZÍME STROMY PRO PLANETU:
Založte si ZDARMA věrnostní kartu Yves 
Rocher a my za vás zasadíme strom! Díky 
věrnostní kartě získáte taktéž exkluzivní 
slevy, atraktivní dárky a  informace o  no-
vinkách. Více informací o výrobcích a ad-
resy obchodů najdete na:  
www.yves-rocher.cz, 
facebook.com/YvesRocherCR,
Instagram.com/yvesrochercesko.

FERATT
Pánská luxusní konfekce podle módních 
návrhářů i  módní doplňky. Přijďte si vy-
brat do nově otevřené prodejny v přízemí 
obchodního centra. Těšíme se na vás.

A3 Sport
Pro všechny velké i malé školáky, pro stu-
denty, pro sportovce, nebo pro milovníky 
batohů, ruksaků a gymbagů - nyní u nás 
seženete batohy a  sportovní vaky již od 
190 Kč.

Coff eeshop Company
Vaši oblíbenou kavárnu již 
brzy otevřeme v  nové po-
době. Skvělá káva i  výborné 
zákusky na vás i  nadále budou čekat ve 
2. poschodí obchodního centra. 

EXE JEANS
Kde jinde najdete více jak 100 modelů 
pánských a  dámských jeans značek, než 
u  nás. Novou prodejnu EXE Jeans jsme 
pro vás otevřeli v přízemí. 
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NOVINKY

I když bylo léto v plném proudu, náš pivo-
var rozhodně nepřepnul do prázdninové-
ho režimu. Vařili jsme „ostošest“ a máme 

pro vás připravena zajímavá piva. Dvě 
z nich patří do naší single malt, single hop 
edice, což znamená pivo uvařené pouze  
z  jednoho druhu sladu a  jedné odrůdy 

chmele. Bude se 
jednat o  pivní styly 
IPA a  tentokrát jsme 
použili britský chmel 
Bramling Cross 
a  americký Mosaic. 
Srpen je obdobím 
chmelové sklizně, 
a  proto jsme uvařili 
stejně jako dva před-
chozí roky pivo z čer-
stvě načesaných ze-
lených chmelových 
hlávek. Na konci září 
nás čeká oslava svát-

POZVÁNKA NA PIVO

www.ocbreda.cz /Breda & Weinstein

Česko vs. Slovensko

15. 9.
od 15:00

THAI BOX,
BOX A MMA CUP

ku svatého Václava, kterému jsme jako 
patronovi českého piva uvařili na počest 
třináctistupňový spodně kvašený Svato-
václavský speciál. 

Na kvalitní a  poctivé řemeslné pivo 
z Pivovaru Nová sladovna vás srdečně 
zve Ondřej Adam a Nela Illíková.



6

FASHION

Na prvních podzimních týdnech je skvělé, 
že se ještě nemusíme balit do teplého prádla, 
ale už můžeme kombinovat oblečení podle 
své momentální nálady a vkusu. Jinými slovy 
příjemné počasí umožňuje popustit uzdu fantazii 
a ukázat svému okolí, co jste zač. 

Jednou můžete být za chladné drsňáky 
v bundičkách střihu bomber, jindy milenecký 
pár z dobré rodiny, který ví, co se na nedělní 
promenádě sluší a patří.

Na začátku podzimu kolem sebe jistě uvidíte 
i romantické či rozevláté šaty často s potiskem 
květin, ve kterých to ženám sekne téměř vždy, 
nebo také slušivé halenky v nečekaných barevných 
kombinacích vzorů a látek.

FRIENDS & REBELS

Dámské 
džíny
1 975 Kč
Tílko
259 Kč
Dámská 
bunda
2 499 Kč
Kabelka 
599 Kč

Pánské 
džíny
2 299 Kč
Triko
499 Kč
Pánská 
bunda
2 299 Kč

Pánské 
kalhoty
1 390 Kč
Košile
1 290 Kč
Svetr
890 Kč

Šaty
1 360 Kč

módní trendy
Podzimní
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FASHION

Kabelka
349 Kč
Boty
799 Kč
Kabát
799 Kč
Triko
299 Kč
Kalhoty 
499 Kč

Šaty
dlouhé
2 780 Kč

Šaty 
krátké
2 820 Kč

Společenskou 
událost vnímáme jako 

mimořádnou příležitost, 
na kterou je třeba 
se řádně připravit, 

a to včetně oblečení. 
Taneční, svatba 

či narozeniny? 

MARIMÓDA má pro vás 
vždy vhodné řešení. 



Sako
999 Kč
Halenka
649 Kč
Kalhoty
699 Kč
Kabelka
699 Kč
Šátek
149 Kč
Boty
699 Kč
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FASHION

Colours  of
podzim

Čepice 
199 Kč 
Šaty
349 Kč
Bunda 
899 Kč
Batoh 
599 Kč
Tenisky 
599 Kč

Letošní módní trendy umožňují „vyřádit se“ 
v kombinování i vrstvení. Samsara připravila 
street outfi t – casual styl, jehož základem 
jsou  rolákové šaty Desigual, které se hodí 
jak do pracovního dne, tak na volnočasové 
aktivity. Stačí obměnit boty a bundu a  rázem 
získáte ležérní, přitom elegantní outfi t.  

Desigual 
šaty 
1 699 kč
Jeans 
bunda 
1 049 kč
Guess 
kabelka
3 899 kč 
Sleva 30%
2 729 kč
Boty 
1 299 kč



Košile
2 199 Kč
Kapesníček
590 Kč
Vázanka
990 Kč
Pánský 
oblek
11 990 Kč
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FASHION

Příště ovšem můžete překvapit 
dokonalým sladěním barev a vzorů 
(Orsay) nebo silou jednoduchosti 
vyzařující  přísnou eleganci, 
ať už se jedná o ženský či mužský 
bussines dress code (Ciao). 

Čepice 
199 Kč
Šedá 
halenka
179 Kč
Vesta 
399 Kč
Sukně 
399 Kč
Kabelka 
299 Kč
Punčochy
149 Kč
Tenisky 
599 Kč

Šaty
5 999 Kč
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FASHION

v podlaží

Doporučuje

Nová prodejna 

nám sluší!

Obuv
450 Kč
Batoh
340 Kč
Mikina
390 Kč
Legíny
450 Kč

Bunda
1 390 Kč
Triko
1 190 Kč
Kalhoty
1 190 Kč
Obuv
1 890 Kč

Mikina
990 Kč
Tílko
480 Kč
Legíny
1 690 Kč
Obuv
1 590 Kč

Nemusíte být zrovna ultramara-
tonští běžci, abyste dali najevo 
svůj kladný vztah ke sportu. I na 
procházky či aktivity mimo měs-
to se můžete obléct do pohodlí 
a vkusu. V prodejně A3 sport 
najdete celou škálu oblečení pro 
sport a volný čas.

Dobrá kondice



FASHION

Dámská bunda 
Mckinley
2499 Kč

Dámská 
fl eecová 
mikina
1399 Kč

Dámské outdoorové 
strečové kalhoty 
Mckinley
1899 Kč

Pánské outdoorové 
strečové kalhoty 
Mckinley
1899 Kč

Pánská 
vesta 
Mckinley
1399 Kč

Pánská bunda 
Mckinley
1599 Kč



FASHION

Přijď na

a staň se modelkou
            modelem!

25. 10. 2018 casting 
v OC Breda & Weinstein 
Opava

Patroni soutěže 
TOP modelové
Veronika Krajplová 
a Antonín Beránek

Info na 
WWW.LOOKBELLA.CZ
WWW.PRESTIGEMODELS.CZ

LOOK
BELLA

foto: Artur Koff

LookBella_2018_185x113.indd   1 20.8.2018   16:43:59

Kalhoty 
2199 Kč

Kalhoty 
799 Kč

Blůza 
799 Kč

Svetr 
999 Kč
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FASHION

Dívčí 
svetr
189 Kč

#supertricka#superdeti 

DÍVČÍ A CHLAPECKÁ  
TRIČKA

KAŽDÝ KUS 75Kč

Dámské nízké kozačky
999 Kč

Pánské polobotky
699 Kč

Dívčí kozačky
649 Kč

Pánská vesta
279 Kč

Dámský 
svetr
349 Kč
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KRÁSA A ZDRAVÍ
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jak mít perfektní pleť 
i bez make-upu! 

1. Správné odličování: 
Správné odličování je základní zása-
dou péče o  pleť. Pokud chodíte spát 
neodlíčená, nemůžete se pak divit, že 
Vám vyskočí nějaký ten pupínek na 
obličeji. 
Já k  odličování používám micerální 
vodu pro mladou pleť od Dermaco-
lu. Vy sama, ale musíte vyzkoušet, co 
bude sedět vašemu typu pleti a  po 
čem bude spokojená! 

2. Pleťová maska: 
Jednou až dvakrát za týden do péče 
o pleť ještě zahrňte masku, která je pro 
pleť úplným znovuzrozením. Vyberte 
si masku podle typu pleti: pokud se 
vám hodně mastí, sáhněte po čisticí. 
Pro suchou pleť bych spíše volila mas-
ku hydratační. 

3. Peelingujte: 
Někdy je potřeba vyčistit pleť do 
hloubky a odstranit kousky staré kůže. 
Jednou za čas bychom proto měly 
udělat peeling. Kdo má ale hodně citli-
vou pleť, musí být opatrný. Peeling by 
ji mohl hodně podráždit. 

4. Dobře spěte: 
Další velice důležitou věcí, je mít do-
statek spánku. Alespoň sedm hodin 
denně! Říká se, že se vyspíte do krásy, 
a je to pravda. Když budete déle spin-
kat, už žádné kruhy pod očima nena-
jdete. 

5. Jezte správně: 
Perfektní pleť je to také o jídle. Pokud 
se budete stravovat zdravě a nebude-
te každý den jíst ve fastfoodech, pozná 
se to i navenek. Do vašeho jídelníčku 
zařaďte potraviny, které jsou boha-
té na tuky, omega 3 mastné kyseliny 
a také vitamín C, který Vaši pleť oživí. 
Doporučuji ledový salát nebo kapus-
tu, zdravé tuky v  podobě olivového 
oleje nebo avokáda, citrusy, borůvky 
nebo maliny. Omega 3 mastné kyseli-
ny najdete v lososu nebo oříškách. 

6.  Chraňte se před 
sluníčkem: 

Nezapomeňte na to, že časté opalování 
obličeje není pro pleť vůbec zdravé, a ta 
pak rychleji stárne. Já se teda přiznám, 
že přes léto si každý den mažu obličej 
krémem s ochranným faktorem 50.

7. Hydratujte: 
Další podstatná věc pro pleť je dosta-
tečná hydratace - zvenku i zevnitř. Bez 
vody to vážně nepůjde, pleť je bez ní 
unavená a  mdlá. A  to se postupem 
času projeví vráskami. 

8. Vyhněte se stresu: 
Určitě víte, jak na vás působí stres. 
Okamžitě je pleť ve špatné kondici. 
Nemohu lehce radit, abyste se nestre-
sovaly, ale zkuste stres a jeho dopady 
alespoň omezit. 

9. Pozor na bakterie!: 
Nesahejte si přes den na obličej, roz-
mazáváte si tím make-up a  přenášíte 
z  rukou bakterie na pleť. A  ještě jed-
na taková rada, alespoň jednou týdně 
byste měly vyčistit štětce, kterými se 
líčíte, abyste zabránily přenášení bak-
terií, které se na štětci množí.

9 tipů
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KRÁSA A ZDRAVÍ

ISO WHEY ZERO 
je vysoce čistý syrovátkový 
proteinový izolát.
Biotech Usa Iso Whey Zero 908 g 
+ sáček 25g ZDARMA 
Fitness PEPA

1 690 Kč
sleva 29%

Akce 
1 200 Kč

849 Kč
sleva 31%

Akce 
589 Kč

1 050 Kč
sleva 31%

Akce 
729 Kč

Kérastase, Resistance, 
Maska pro zesílení vlasů 
na podporu jejich délky 
Klier

Kérastase, Resistance, 
Šamponová lázeň 
pro zesílení vlasů 
na podporu jejich 
délky
Klier

Kérastase, 
Resistance, 
Péče pro 
zesílení vlasů 
na podporu 
jejich délky
Klier

Yves Saint 
Laurent New 
Y Men 
EdT 60ml, 
Marionnaud

Rochas Mademoiselle 
EdT 50ml,
Marionnaud

615 KČ 475 KČ

648 KČ

885 KČ

1 699 Kč

1 999 Kč

Parfémová voda 
Mon Evidence, 
50 ml
Yves Rocher

Vyhlazující péče 
na den a noc, 75 ml
Yves Rocher

Noční vyhlazující 
peeling, 30 ml
Yves Rocher

FITNESS
Slevy platí do 21. 10. 2018



Xiaomi Mi A2 Lite
• dvoudenní výdrž baterie
• čistý android
• přední kamera 20 Mpx

Xiaomi Mi Band 3
• rychlé a intuitivní ovládání
• voděodolnost až do 50 m
• nejnovější Bluetooth 4.2 technologie
• měřič frekvence tepu

Xiaomi Mi 
Electric Scooter
• až 30 km na jedno nabití
• maximální rychlost 25 km/h
• pevný hliníkový rám 
 a moderní design

ie

Xiaomi Mi 
c Scooter

na jedno nabití
ní rychlost 25 km/h
níkový rám 

ní design

Xiaomi
Electric
• až 30 km
• maximáln
• pevný hli
 a modern
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KLENOTY, DÁRKYDÁRKY

Pánské hodinky 
CASIO 
GST W130L-1A
7 990 Kč
• Sklíčko minerální
• Solární napájení 
• Rádiově řízené 
•  Průměr pouzdra 

52,4 x 59,1 x 16,1 mm 
• Vodotěsnost 20 BAR 
• Ocelové pouzdro 
 + plastový řemínek
Quick Time

Dámské 
hodinky 
Q-era 
QV2808-1
2 190 Kč
• Vodotěsnost 3 BAR
• Sklíčko minerální
• Velikost 35 mm
• Ocelové pouzdro i tah
Quick Time

Dámské 
hodinky 
Casio SHE 
3058SPG-4A
4 390 Kč
• Ocelové pouzdro i tah
• Sklíčko minerální
• Vodotěsnost 5 BAR
• Velikost 36 x 43 mm
• Datumovka, den v týdnu
• Swarovski Elements 
Quick Time

Stříbrný set 
náušnic a řetízku 

s přívěskem
800 Kč
OnStyle

Stříbrný prsten
500 Kč
OnStyle

Stříbrný 
řetízek na 

nohu
600 Kč
OnStyle

Dámský 
náhrdelník 
s brilianty

9 999 Kč
Klenoty Aurum

Dámský prsten 
s briliantem
9 999 Kč
Klenoty Aurum



SAM
BABY

s.r.o.
VŠE PRO VAŠE MIMINKO
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DOMÁCNOST, DÁRKY

VŠE PRO 

De Candy, 
Jídelní židlička do 15 kg
2 500 Kč

ABC Uiper 4 Street, 
Kočárek
15 510 Kč

Baby Mix, 
Lehátko pro miminko, 
0-18 kg
Info o ceně v obchodě 

Rukavice
Info o ceně v obchodě 

Sportovní 
lahve
109 Kč

AquaDream PURE
od 1 199 Kč

Porcelán s 
modrou linkou
od 79 Kč

Konvice TEO a TEO TONE 1.25 l a 1.7 l s vyluhovacími sítkyTEO TONE l l l h í

399,-1.7 l
Vyberte si barvu:

299,-1.25 l

Termoizolační kabátek TEO, 1.25 l nebo 1.7 l 

dárek k nákupu



Vakuová pumpa Antlia
Buďte vždy ve vrcholné 
formě! Praktická vakuová 
pumpa pro každého mo-
derního muže. Prevence 
i podpora zároveň. 

Womanizer Premium
Za minutu na vrcholu! 
Úžasná erotická hračka 
pro ženy v novém desig-
nu a s novými funkcemi 
přináší ještě více potěšení 
než dřív.

Bio masážní 
olej Almond
Mandlový olej 
v bio kvalitě 
pro erotické 
masáže, který 
pomůže re-
laxaci celého 
těla a dopřeje 
vám dokonalé 
uvolnění.  

Váš svět plný dekoracíwww.indecordarky.cz

Lucerna malá, 
černá, dřevo/kov
799 Kč

Chladící obal 
na víno
89 Kč

Stojan na víno, 
černý, kov,
249 Kč
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DOMÁCNOST, DÁRKY

Granule Calibra
7+1 zdarma na všechny velikosti pytlů.

novinka

7+1 
zdarma

S námi uhasíte každý malér
Pojištění domácnosti 

www.postovnisporitelna.cz
800 210 210

• Zaplatíme opravu vybraných elektrospotřebičů 
 (např. pračka, lednička, televize)
• Pojistíme i vaše kolo nebo kočárek,
  i když se nachází mimo bydliště

Sjednejte si pojištění domácnosti do 30. září a dostanete jako 
dárek hasicí přístroj a figurku skřítka Jistína. 

Zeptejte se na Specializované pojišťovací přepážce, 
kterou naleznete na poště v OC Breda.

Hasicí 
přístroj 

jako dárek
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Po čtyři roky jste měli možnost setkat 
se s  přáteli při skleničce dobrého 

vína v OC Breda. 
12. říjen 2018 přinese do OC Breda 

již pátý ročník večera věnovaného vínu 
a hudbě. Hlavní myšlenkou je prezenta-
ce kvalitních, výhradně moravských vín 

OPAVSKÝ VINNÝ TRH 2018
v podání opavských vinoték a prodejců. 
Návštěvníci si u vchodu zakoupí degus-
tační skleničku a potom mohou za sym-
bolické ceny 20 a 30 Kč ochutnávat. Stej-
ně tak i  letošní hudební program bude 
již tradičně v  režii opavských rodáků. 
Kromě jazzu  jsme připravili i pár hudeb-
ních novinek. S  poslechovou hudbou 
vystoupí Viktorie Černíková, kterou zná-
te jako semifi nalistku soutěže Superstar 
2018. Viktorii doprovodí Kristýna Kani-
ová. Věříme, že stejně jako v  semifi nále 
Československo má talent rozproudí 
zábavu Dominik Fajkus a  Jan Hanousek 
se svým Stand up music a comedy show. 
V závěru večera vystoupí vycházející po-
pová princezna Nelly. Její kapelu tvoří 
i dva opaváci - Matěj Burda, kytara a Já-
chym Krohe, klávesy.  

Nabídka vín i  program jsou pestré 
a počet degustačních skleniček je ome-
zený a zájem o předchozí ročníky byl vel-
ký. Proto návštěvníky upozorňujeme, že 
se vyplatí přijít již odpoledne.  

Partnery projektu jsou Opavské Slezsko, 
OC Breda & Weinstein a Změna pro Opa-
vu. Večerem vás bude provázet pedagog 
Slezské univerzity v  Opavě Mgr. Alexan-
dr Burda a  Karolína Mališová, Miss Earth 
2015, která na této univerzitě, Ústavu lá-
zeňství gastronomie a turismu, studuje.
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VELETRH
VZDĚLÁVÁNÍ

18. 10. 2018



Zlatá éra opavského 
obchodního domu 

i  pronásledování 
nacistickou ma-
šinérií. To vše 
připomíná výsta-
va o  rodině pod-
nikatele Davida 

Weinsteina, který 
stál u zrodu obchod-

ního domu Breda.
Svou premiéru měla výstava letos na 

jaře v  opavském Obecním domě a  její 
vernisáže se osobně účastnila také po-
krevní příbuzná Davida Weinsteina Dorit 
Karelitz. K tradici významné rodiny se hlá-
sí i obchodní centrum Breda & Weinstein, 
a  proto v  říjnu výstavu, ve spolupráci 

do Norska, kde byla objevena jeho po-
zůstalost, která se stala základem pro 
současnou výstavu. V  obchodním cent-
ru Breda & Weinstein ji můžete navštívit 
od 1. do 31. října.

NA ÚTĚKU - po stopách slávy a zmaru rodiny Davida Weinsteina
s  Opavskou kulturní organizací, nabídne 
ve svých prostorách. Galerie v  1. podlaží 
obchodního centra zavede návštěvníky 
do doby před druhou světovou válkou 
a pomocí promítaného dokumentu a  in-
stalovaných panelů vás seznámí s mnoha 
zajímavými detaily ze života opavské pr-
vorepublikové smetánky. Hlavně ale při-
pomene tragický osud rodiny Weinsteino-
vých, kteří byli kvůli svému židovskému 
původu pronásledováni nacisty. 

Jako připomínka zmaru bude v  rámci 
výstavy přímo v obchodním centru pro-
mítán dokument Na útěku. Snímek reži-
séra Václava Hájka mapuje rodinnou his-
torii a neuvěřitelný příběh útěku Roberta 
Weinsteina, syna slavného podnikatele. 
Ten před nacistickým terorem uprchl 
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15. 9. 2018
www.sportovnikurzy.cz www.LUIGINO.cz 

 

13+2/8
Mpx

5,65"
Full HD+
IPS

32+3
GB

4x2,36
4x1,7
GHz

Dual
SIM

Finger
print

16+2/16
Mpx

13 + 8
Mpx

5,84"
Full HD+
IPS

5,7"
HD
IPS+

64+4
GB

32+3
GB

4x2,36
4x1,7
GHz

4x1,4
GHz

Dual
SIM

Dual
SIM

Finger
print

Finger
print

4.990 Kč 8.990 Kč

Y6 Prime 2018

3.990 Kč
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BABÍ GASTRO
FESTIVAL
21. 9. 2018 

Spousta ochutnávek a dobrého jídla, prezentace
minipivovarů, komentované vaření, škola čepování

a hudební vystoupení kapely Acoustica.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE, GASTRO

LEHČÍ ŽIVOT

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

StStojojananyy prproo kokolala uu vvšešechch vvststupupůů prproo pěpěšíší. 

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“.

PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá: 2 hodiny zdarma, 

při předložení vstupenky do Cinestar prodloužení o 3 hodiny. 
So - Ne: ZDARMA

Breda & Weinstein ONLINE
Webové stránky: www.ocbreda.cz
Facebook: www.facebook.com/ocbreda
Instagram: www.instagram.com/ocbreda/
Fashion blog: www.bredafashionblog.com
Breda klub: www.ocbredaklub.cz

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
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GASTRO, DOMÁCNOST

31. 12. 201531.12. 201730. 4. 201831. 10. 2018.

AM

DENNĚ DO 10.30

Info o ceně v obchodě.

Kapsle do 
kávovarů 
Cafi ssimo, 

různé druhy

Kávovar 
Cafi ssimo 
LATTE

Kávovar 
Cafi ssimo 
TUTTOCAFFÈ

Kávovar 
Cafi ssimo 
MINI
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KUPÓNY

 

Sleva 
20%
na příslušenství 

k mobilním 
telefonům
a tabletům.

Platnost od 3. 9. do 30. 9. 2018.

Sleva 400 Kč 
při nákupu nad  1 800Kč.

Slevu není možné kombinovat 
s jinými slevami ani ji uplatnit 

na nákup dárkových karet Marionnaud. 
Platí do 5. 10. 2018

50% sleva 
na batohy 

Meatfly a Nugget 
z kolekce 2017.
Akce platí do 31.10.2018

K tarifu Red+ Home 
pro dva te  od nás 
dostanete 
slevu 3000 K  
na nový telefon

Ready?
Budoucnost je úžasná.

Sleva 
3000 K

MK17360_OC_Breda_Ostrava_Inzerce_podzim_90x50.indd   1 10.08.18   16:21Sleva 40% 
na jeden kosmetický 
výrobek, mimo výrobky 
označené zeleným bodem. 

Platnost: 
3. 9. - 30.  9. 2018

Slevy a nabídky 
se nekumulují. 
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KUPÓNY

Sleva 
10 %
Sleva se nevztahuje na zlevněné a jiné akční zboží 
a nákup dárkových karet. Slevy nelze sčítat. 
Platí v termínu 3. - 30. 9. 2018 pouze v OC Breda v Opavě.

na nezlevněnou dětskou 
obuv a na nezlevněné 
batohy a vaky.  

leva se nevztahuje nanananana zzzzzlelelelelevnvnvnvnvněněněněněnééééé a jiné akčkčkčkčkčníníníníní zzzzzbobobobobožížížížíží 
nákuuuuup p ppp dádádádádárkrkrkrkrkovoooo ých kaaaaarereeeet.t.t.tt. SSSSSlelelelelevyvyvyvyvy nnnnneleeee ze sčítatatatatat.t.t.t.t.
atí v vv v v tetetetetermrmrmrmrmínínínínínu u u u u 3.3.3.33. - 30.00..0 99999. 20202020201818181818 pppppouououououze v OCCCCC BrBrBrBrBredededededa a a aa vvv vv OOOpOO avě.

y. 

20% 
FRIENDS & REBELS

do 30. 9. 2018

SLEVOVÝ KUPÓN 
na letní dámské šaty, 
halenky, trika a sukně.

10% 
FRIENDS & REBELS

do 30. 9. 2018

SLEVOVÝ KUPÓN 
na na všechny pánské 

svetry (na 1ks).

Kupón je platný na pobočce Fruitisimo Opava Breda & Weinstein.óó j l ý b č i i i O

NA
CAPPUCCINO
VELIKOSTI
S, M, L

20% SLEVA
na vše

20% SLEVA

* sleva se vztahuje 
 na nezlevněné produkty

** slevu nelze kombinovat 
 s ostatními slevovými akcemi

Platnost kupónu 3. -16. 9. 2018

20% sleva  
Neplatí na již zlevněné zboží 
a online shop. 
Slevy nelze kombinovat. 
Platí pouze v prodejně Lindex 
Opava Breda 3. 9. - 31. 10. 2018

Platí i na již zlevněné zboží. Neplatí na kola, odrážedla, 
sortiment značky Kostka, servis a dárkové poukázky. 

Nelze kombinovat s letákovými, 
akčními nabídkami a slevovými kupóny. 

Platí od 3. 9. do 9. 9. 2018 v prodejně INTERSPORT 
v OC Breda and Weinstein.

Sleva 10% 



KŘÍŽOVKA

 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 3. září 2018.  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: Jiří Matýsek, www.jirimatysek.cz

Baví se dvě teenagerky na koupališti: „Já se strašně těším na konec prázdnin.“ – „Zbláznila ses? Zase musíme  každý 
den do školy!“– „To  jo, ale máma mi vždycky… (dokončení v tajence). Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOV-
KA do 30. září 2018 na adresu „Správa centra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na soutez@ocbreda.cz. Sou-
těžící připojí své plné jméno, adresu a věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy z knihkupectví Luxor, které si mohou 
vyzvednout přímo v knihkupectví.
Výherci krásných knížek z minulého čísla: Habrnalová Hana – Otice, 
Stavinohová Pavla – Březová, Lubomír Novotný - Rýmařov. Gratulujeme!

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.
 R i t č í čí l MK ČR E 20903  Ad d k U F t 49/10 746 01 O

Stavinohová Pavla – Březová, Lubomír Novotný - Rýmařov. Gratulujeme!

facebook.com/ocbreda
instagram.com/ocbreda/

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



PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

PŘIPRAVOVANÉ AKCE DĚTSKÉHO KOUTKU 

1.-14. 9. Výstava TO NEJ Z Československa

15. 9.

12. 9.

Thai Box, Box a MMA CUP

PRAVIDELNÉ AKCE
PRO DĚTI

Kreativní dílničky
podlaží 0

 
1.-9. 9. Lepíme slova z písmenkových těstovin

10.-16. 9. Tvoříme ježky

17.-23. 9. Vybarvujeme společně obří omalovánky

24.-30. 9. Vyrábíme papírové dráčky

1.-7. 10. Vystřihujeme netopýří samolepy

8.-14. 10. Vyrábíme duchy na špejli

15.-21. 10. Lepíme dýně z krepáku

22.-31. 10. Strašidelné masky

Svačíme Mannerky
každý den od 10-11 hod./Breda & Weinstein www.ocbreda.cz

Každou SOBOTU od 16:00

ZÁŘÍ

ŘÍJEN - MĚSÍC STRAŠIDEL

Opavské století

Pohádková Breda

Každou druhou NEDĚLI od 15:00

15. 9. Blade Night

21. 9. Babí Gastro Festival

1.-30. 10. Výstava na útěku

12. 10. Opavský vinný trh

18. 10. Veletrh vzdělávání

25. 10. Look Bella - casting
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hlavní
partneři

partneři

TO NEJLEPŠÍ
Z ČESKOSLOVENSKA!

1.-14. 9. 2018

VÝSTAVA


