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AKTUÁLNĚ

Maminky a tátové, pozor!
Pro všechny aktivní holky a kluky jsme připravili vyžití v na-
šem obchodním a společenském centru:

PRO DĚTI

ANGLIČTINA DÍLNIČKY DIVADÝLKA

Každou poslední 
neděli v měsí-
ci od 15 hodin 
probíhají na pódiu 
v podlaží nula in-
teraktivní pohádky, 
divadýlka a další 
aktivity pro děti.
ZDARMA!

Každou první neděli 
v měsíci vždy v 15 
hodin mohou děti 
vytvářet pod vedením 
výtvarnic tematické 
práce jako například 
masky, dárky pro ma-
minky, ozdoby apod. 
ZDARMA!

Nenechte své děti nudit doma! Přiveďte je k nám!

Výuka probíhá 
ZDARMA 1x týdně 
60 minut každé 
úterý od 17 hodin 
v dětském koutku 
s jazykovou školou 
Abeceda.

Vláček Bredolino - vyjíždí každý den ze své zastávky v podlaží 1. 

Hopsálkov - spousta zábavy na skákacích hradech a skluzavce v podlaží 1.

PREMIÉRY
v multikině

www.cinestar.cz Premiéra 30. 5. Premiéra 20. 6.

OC Breda & Weinstein, 
U Fortny 49/10



před námi jsou 
příjemné letní 
měsíce a  Vaše 
obchodní cen-
trum momen-
tálně dělá vše 
pro to, abyste 
si je všichni 
užili dle libosti. 
Na základě Va-
šich podnětů 
v  dotaznících 

jsme oslovili celou řadu maloob-
chodníků  a výsledkem je otevře-
ní nových jednotek. Na podlaží 0 
otevřeme prodejnu PROSTĚJOV 
(kvalitní trendová pánská a  dám-
ská konfekce) a prodejnu MAXTA-
RA (pánská značková konfekce). 

Výrazně oživíme podlaží 1, kde 
nově najdete prodejnu MEATFLY 
(letní a zimní streetwear), prodej-
nu HRÁČ (specialista na hry a her-
ní konzole) a zažijete výbuch emo-
cí ve  FUNNY WORLD (5D kino, 
7D Saloon a  simulátory). Nejen 
ti nejmenší z nás se mohou svézt 
vláčkem Bredolino nebo si za-
skákat v Hopsálkově (5 skákacích 
hradů a  skluzavka). Pro zkrášle-
ní můžete na  podlaží -1 nově na-
vštívit Nail studio (nehtové studio 
s kadeřnictvím).
V průběhu června se také dočkáte 
Nové Sladovny, velké restaurace 
s  mikropivovarem a  velkou tera-
sou (přesné datum otevření ozná-
míme).

Dále jsme v pasážích doplnili dle 
Vašich přání lavičky a odpadkové 
koše. Rádi bychom Vám poděko-
vali za Vaši trpělivost při realizaci 
navigace v podzemním parkingu, 
která je nyní kompletně dokonče-
na. Využít můžete také nově vchod 
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Pobyty až pro 2 děti

ZDARMA
Letadlem z Ostravy s možností výhodného parkování na letišti

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: 8,00 - 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 

SENIORSKÁ SLEVA

od 55+ až 25%

S Čedokem na dovolenou
letadlem, autokarem nebo autem !

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst
Temální lázně Harkány, Maďarsko – 10 dní         17.5. – 4.10.                       od    3 990 Kč
Chorvatsko – 10 dní                                           24.5. – 29.9.                       od   4 920 Kč
Španělsko, Costa Brava – 10 dní                         7.6. – 29.9.                        od   7 790 Kč
Benátky, Padova, Verona            23.5. – 26.5., 4.7. – 7.7. a 15.8. – 18.8.     od   4 090 Kč
Maďarské termální lázně Sarvár                          25.5. a 21.9.                             1 070 Kč
Procházka kvetoucí Pálavou s plavbou po nádrži Nové Mlýny  1.6.                        880 Kč
Londýn z Moravy trochu jinak        11.6. – 16.6., 2.7. – 7.7. a 18.8. – 24.8.         8 290 Kč
Klasický Řím                                  19.6. – 23.6., 3.7. – 7.7. a 25.9. – 29.9.        5 290 Kč
Krásy jižní Moravy s plavbou po Baťově kanále        22.6.                                        660 Kč
Jižní Čechy jinak                                                 28.6. – 30.6.                             2 420 Kč
Poznejte krásy Dolního Rakouska                       29.6. – 1.7.                              5 190 Kč
Paříž, královna turistiky – 6 dní      2.7. – 7.7., 9.7. – 14.7. a 13.8. – 18.8.           6 690 Kč
Známé, neznámé Krušnohorsko                           5.7. – 7.7.                               2 920 Kč
Praha s výletem na Karlštejn                               19.7. - 21.7.                               2 920 Kč
Kouzelná Bretaň                                                  21.7. – 27.7.                           11 490 Kč
Normandie, zámky na Loiře a Paříž                    11.8. – 17.8.                               9 990 Kč
Řím s prohlídkou Benátek a Florencie     19.8. – 25.8. a 16.9. – 22.9.                   8 790 Kč
Prodloužený víkend v Paříži        22.8. – 25.8., 12.9. – 15.9. a 26.9. – 29.9.         3 990 Kč

Letadlem z Ostravy do Paříže   4.7. – 7.7. a 15.8. – 18.8 a 19.9. – 22.9.       13 390 Kč
Egypt, Hurghada                  11/12 dní                     16.5. – 21.10.               od  14 790 Kč
Egypt, Marsa Alam               11/12 dní                    24.6. – 17.10.               od  18 490 Kč
Egypt – lodí po Nilu              27.5. – 6.6., 6.6. – 17.6. a 17.6. – 27.6       17 990 Kč
To nej. z Egypta s plavbou po Nilu 6.6. – 17.6.,19.9.–30.9. a 10.10.– 21.10.     19 490 Kč
Bulharsko                             8/11/12/15 dní              26.5. – 15.9.                od  10 990 Kč
Turecko                                 8/11/12/15 dní             31.5. – 4.10.                od  12 590 Kč
Velký okruh Tureckem                                  31.5. – 11.6. a 4.10. – 15.10.         32 990 Kč
Malý okruh Tureckem                                   11.6. – 21.6. a 24.9. – 4.10.          26 990 Kč
Rhodos                                 8/11/12/15 dní              4.6. – 24.9.                 od  16 190 Kč
Kréta                                    8/11/12/15 dní              5.6. – 25.9.                 od  13 590 Kč
Kos                                       11/12 dní                      6.6. – 19.9.                 od  13 890 Kč
Mallorca                                8/11/12 dní                   8.6. – 21.9.                 od  17 490 Kč
Korfu                                    11/12 dní                     10.6. – 12.9.                od  15 790 Kč
Kypr                                      11/12 dní                     10.6. – 23.9.                od  21 990 Kč
Zakynthos                             11/12 dní                     11.6. – 24.9.                od  16 090 Kč
Lefkada                                 11/12 dní                     13.6. – 26.9.                od  15 990 Kč
Portugalsko  novinka           8/15 dní                       20.6. – 3.10.                od  14 790 Kč

pro pěší z ulice Pivovarská, což jis-
tě oceníte, než během pár týdnů 
dokončíme generální opravu ulice 
Na  Valech. Jelikož jsme posunuli 
stojany na kola u všech tří vchodů 
pro pěší  na vhodnější místa, nevá-
hejte nás navštívit i „kolmo“. 

Uvítáme jakékoli Vaše další ná-
pady, připomínky a budeme se tě-
šit, že se sejdeme na malé venkov-
ní terase kavárny F40, v  nových 
obchodech, v našich pasážích, kde 
budeme během května instalovat 
další zeleň, nebo na  letních spor-
tovních i  kulturních akcích, které 
pro Vás chystáme. Sledujte náš 
web a Facebook, kde Vás budeme 
s předstihem o všem podstatném 
informovat.

Slunečné léto a nezapomenutel-
né a pozitivní zážitky s OC Breda & 
Weinstein přeje správa centra.

VÁŽENÍ A MILÍ 
ZÁKAZNÍCI,

EDITORIAL
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jsme oslovili celou ř

Vendula Kožiolová
Marketingový koordinátor
OC BREDA & WEINSTEIN
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Všechny cesty vedou do Říma, 
chtělo by se říct spolu s bás-

níkem. I  ta fotbalová, která při-
vedla vytáhlého kluka z Brumovic 
do věčného města a do slavného 
klubu Lazio Řím. A  jak to bývá, 
život napsal tento sportovní pří-
běh ještě lépe, než by to udělal 
nesmrtelný Ota Pavel.
„Poprvé jsme se potkali na hřišti 

v Brumovicích,“ vzpomíná na se-
známení s  Kozákem jeho velký 
kamarád Jakub Vaněk. „Hrál jsem 
za  žáčky Opavy a  Brumovice 
jsme tehdy porazili snad 20:0.“ 
Přesto si ve  vesnickém mužstvu 
poražených trenér Chmel všiml 
nohatého kluka, kterému nabí-
dl šanci ve  „velké Opavě“. Libor 
pak prošel všemi mládežnickými 

družstvy a  hrál snad na  všech 
postech. Nejčastěji jako střed-
ní nebo krajní obránce, později 
jako štítový záložník. Jeho pozice 
v mužstvech byla stabilní, ale svo-
je spoluhráče nijak zvlášť výkon-
nostně nepřevyšoval. „Na  repre-
zentační výběry tehdy jezdili jiní,“ 
potvrzuje spoluhráč Vaněk. Para-
doxem bylo, že ač hrál v obraně 
či záloze, když mužstvu teklo 
do bot, trenér jej posílal na hrot 
útoku. A Libor tam střílel góly.
O  nejvýraznější posun se za-

sloužil zřejmě trenér staršího 
dorostu Neček. Ten v  Kozáko-
vi objevil zajímavý typ, dal mu 
příležitost hrát v útoku a  také si 
všiml obrovského osobnostního 
růstu u mladého svěřence. Krátce 

poté, co se stal tre-
nérem A  mužstva, 
pozval Neček v roce 
2007 teprve sedmnác-
tiletého dorostence mezi 
muže. Začala se rodit fotbalová 
hvězda. Libor se za  důvěru bo-
hatě odměnil a  v  následujících 
dvou ročnících dal v druholigové 
soutěži 19 gólů. Následoval debut 
v reprezentační devatenáctce, je-
denadvacítce a  vyrojily se první 
spekulace o zájmu z ostrovní Pre-
mier League.
Nakonec všechno bylo jinak. 

V  roce 2008 jako první opav-
ský odchovanec odešel do jedné 
z  nejprestižnějších fotbalových 
soutěží planety - italské Serie A. 
„Liborovy začátky v  Laziu sa-
mozřejmě snadné vůbec nebyly. 
Slavnější spoluhráči ho zpočát-
ku moc mezi sebe nebrali. Ani 
na tréninku se s míčem příliš ne-
potkával,“ vzpomíná kamarád 
Jakub, který se domnívá, že příči-
nou byla částečně jazyková bari-
éra a také že přišel z nevýznamné 
české druhé ligy. Proto jej čekalo 
tvrdé prokousávání se přes juni-
orku a  hostování v  Brescii mezi 
hvězdnou elitu. Prozatímním vr-
cholem této kalvárie je nedávný 
hattrick vstřelený v  Evropské 
lize Stuttgartu. Škoda, že před 
prázdnými tribunami, kam ne-
směli kvůli trestu UEFA dokonce 
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ŘÍMSKÝ BOJOVNÍK
SE SRDCEM SLEZANA
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Libor Kozák (stojící čtvrtý zleva) ve starších žácích SFC Opava. 
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ani Liborovi rodiče, kteří za  ním 
do  Říma přijeli. A  jak změnily 
brumovického kluka sláva, pení-
ze a  velký svět? „Fotbalisté mí-
vají často pověst frajerů, jimž slo-
va jako pokora nebo skromnost 
nic neříkají. Libor nikdy hvězdné 
manýry neměl. Možná právě pro-
to je dnes tam, kde je, přestože 
se v  mládežnických kategoriích 

k  největším talentům neřadil,“ 
uzavírá bývalý spoluhráč a kama-
rád Jakub Vaněk.
Liboru Kozákovi bude na  kon-

ci května 24 let. Čekají jej tedy 
nejlepší fotbalová léta? Pokud 
ano, mohlo by to pomoci vzkřísit 
i  upadající slávu české fotbalové 
reprezentace, kam jej trenér Bílek 
již několikrát nominoval. 

www.oresi.cz

Ke všem akcím dle aktuální maloobchodní nabídky kuchyňského nábytku.
Slevu lze uplatnit v prodejně Oresi Opava – OC  Breda & Weinstein.
Více slevových kupónů se nesčítá.

7%
sleva

navíc
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LIBOR KOZÁK
Narozen 30. května 1989 
v Opavě. S fotbalem začínal 
v Brumovicích, pak prošel 
všemi mládežnickými týmy 
v SFC Opava. V roce 2008 
přestoupil za 1,2 milionu eur 
do Lazia Řím. V základní se-
stavě Lazia se objevil v květ-
nu 2009 proti Juventusu 
Turín, v jehož dresu se s ka-
riérou loučil Pavel Nedvěd. 
V roce 2011 poprvé přizván 
do reprezentace.
Je svobodný a bezdětný. 
Žije s přítelkyní v Římě.
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- CINESTAR - vstupenky do kina
- CCC - poukaz na nákup a slevové kupony
- RENO - poukaz na nákup
- YVES ROCHER - líčení
- KLIER - účesy
- C&A - karty nabité na 300 Kč
- HOTEL KORUNA OPAVA 

- víkendové ubytování pro 2 osoby
- DATART - poukazy na nákup
- MOLO SPORT & LIFESTYLE - věcné dárky 

(taška, peněženka) a slevové kupony
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TVÁŘE BREDY

Z výherců soutěže se stali

Možná to byla recese, mož-
ná kamarádský hec. Ať tak, 

či tak, největší část hlasujících 
v  této kategorii získal nenápadný 
mladý muž, vypadající mladší, než 
ve  skutečnosti je. I  když v  tlačenici 
obchodního domu byste jej zcela ur-
čitě přehlédli, naše vizážistka jej ostří-
žím zrakem odhalila hned po několika 
vteřinách: „Ten bude ze všech nejlepší!“ 
Zda měla pravdu, posuďte sami. Fo-
cení probíhalo na druhé galerii u fre-
shbaru Mangaloo. Zboží zapůjčila 
prodejna RESERVED.

Velká hlasovací soutěž HLEDÁME 
TVÁŘE OC BREDA & WEINSTEIN 

zná svoje vítěze. Na následujících strán-
kách se dozvíte, kdo soutěž vyhrál, jaké 
ceny na  vítěze čekaly a  jak probíhala 
proměna výherců z „obyčejných soutě-
žících“ na modely a modelky magazínu 
Breda & Weinstein.
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manekýni (ky)!

Martin Židek (23)
Studuje Střední školu hotelnictví
a služeb v Opavě, obor prodavač.
Mezi jeho záliby patří zpěv, hudba,
fi lmy, příroda a zvířata

kk ((23)

Boty 1 549 Kč
Košile 799 Kč
Sako 1 649 Kč
Kalhoty 749 Kč
Taška 849 Kč
Čepice 249 Kč
Pásek 200 Kč
Brýle 199 Kč
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- U BABIČKY - voucher na obědové menu 
pro 2 osoby

- KA-VARNA - voucher na nápoje Semtex
- KLENOTY AURUM - poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč
- PANERIA - poukaz na nákup + čokoládový dort
- TALLY WEIJL - slevové kupony
- FOTOLAB - tisk fotografi í pro vítěze
- KFC - poukaz na nákup a slevové kupony
- ORSAY - dámské kabelky
- RESERVED - poukaz na nákup
- ONSTYLE BIJOU - slevové kupony

TVÁŘE BREDY
Veronika Vrublová (17)
Je studentkou 2. ročníku SPgŠ v Krnově. Sama 
sebe vidí jako usměvavou, citlivou, cílevědomou 
a také sebekritickou. Hraje na dva hudební nástro-
je, skládá i zpívá. Hudbě věnuje veškerý svůj volný 
čas. Kromě hudby také ráda kreslí, fotí, sportuje.
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Velké zmatky provázely facebookové hlasování v této 
kategorii. Nakonec tuto disciplínu opanovala mladá 

talentovaná zpěvačka, která má za sebou už první úspě-
chy ve světlech ramp, a to fi nále v soutěži Hlas Českoslo-
venska. A jak se jí povedl průnik do světa modelingu? 
Průvodcem jí v začátcích byla fi rma Orsay, která ji 
oblékla od hlavy až k patě. Pardon, na nožkách se 
skvěly sandálky z prodejny CCC.

Halenka 699 Kč
(100% polyester) květinový potisk, 

halenka je vzdušnějšího střihu

Kalhoty 799 Kč
(98% bavlna, 2% elastan) barva 

žlutá, 7/8 délka, kalhoty sportovně 
elegantního střihu

Pásek 199 Kč
(100% polyurethan) barva oranžová, 

pásek je vhodný ke každodennímu 
nošení

Kabelka 799 Kč
(100% polyurethan) barva oranžová, 
kabelka je vhodná ke každodennímu 

nošení

Náušnice 149 Kč
(barva zlatooranžovobéžová), 

náušnice jsou nezbytným moderním 
doplňkem

Sluneční brýle 249 Kč
(PVC free, UV 400) moderní sluneční 
brýle s odstupňovaným fi ltrem, které 

jsou vhodné ke každodennímu nošení

Dámské sandály

 699 Kč

Halenka 699 Kč
polyester) květinový potisk, 
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TVÁŘE BREDY

Na první pohled ničím nevynikající dívka. Navíc její sou-
středěný výraz se uvolňoval jenom velmi pozvolna. 

V kadeřnictví KLIER se jejím bohatým vlasům dostalo nále-
žité péče, a když slečna odcházela, vypadala jako princez-
na. Naše vizážistka si však prohlédla Evinu fi guru a zavele-
la: „Do sportovního!“ A tak v prodejně Molo sport & life se 
z princezny Zlatovlásky stala mladá šampionka, což ocenili 
i cvičící pánové a mládež ve Fitness PEPA, kde focení pro-
bíhalo. Evě to skutečně moc slušelo.

Reebok METAL BADGE

dříve 299 Kč nyní 199 kč
Dámská stylová kšiltovka Reebok

Nike ATHDPT C72

890 kč
Taška z lehkého materiálu s nastavitel-

ným ramenním popruhem pro ještě 
větší pohodlí

Vans LIPS TEE

550 Kč
Stylové dámské tričko Vans určené pro 

běžné nošení. Na prsou velký potisk 
dámských rtů.

Nike LEGEND TIGHT

dříve 1190 Kč nyní 649 Kč
Dámské capri kalhoty Nike jsou 

dostatečně pohodlné pro nošení 
po celý den. Lehké a prodyšné kalhoty 
byly přípraveny a navrženy s ohledem 

na životní prostředí. Vyznačují se 
výborným odvodem potu - Dri-FIT- 

stretch tkanina z deseti recyklovaných 
plastových lahví.

Nike IN-SEASON TR 2

dříve 1 990 Kč nyní 1 290 Kč
Dámská tréninková obuv Nike, která 

velice dobře sedí na noze a díky tomu 
zaručuje výbornou oporu a stabilitu.

Eva Stříbná (18)
Pochází z města Kravaře. Již tře-
tím rokem studuje Střední zdra-
votnickou školu v  Opavě. Mezi 
její záliby patří sport, především 
speeding, také pole dance a ta-

nec, posezení s přáteli, příroda 
a  rodina. Má ráda také léto 

a  vše, co k  němu patří. 
Ráda zkouší nové věci, 

a také proto zkusi-
la štěstí v  této 
soutěži.8
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TVÁŘE BREDY

Největší město sousedního okresu vyslalo do ob-
chodního domu jako vítězku „Ženy Krnova“ žá-

kyni 9. třídy Terezku Měkynovou. Ta se cítila velmi 
nesvá a nezdálo se, že by si celý ten humbuk kolem 
své osoby nějak zvlášť užívala. Ale pak přišla chvíle, 
kdy na ni, namířila Eva Palkovičová svůj fotoaparát, 
rozsvítila se světla a Terezka se rozsvítila jako pro-
fesionální modelka. Co říkáte?
Focení probíhalo v restauraci Ka-Varna a outfi t jako 
ulitý zapůjčily fi rmy TallyWeijl a CCC.

Žena Krnova
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Tereza Měkynová (15)
bydlí v Krnově a je žákyní 9. třídy ZŠ. Dále by ráda 
studovala na Obchodní akademii v Opavě. Ve volném 
čase se věnuje zpěvu. Mezi její koníčky patří sport, 
zejména jízda na kolečkových bruslích, jízda na kole 
a badminton. Sní o kariéře modelky a cestování po ce-
lém světě.
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Náramek 79 Kč
Náušnice 49 Kč
Řetízek 159 Kč

Brýle 159 Kč
Bunda 299 Kč

Kalhoty 799 Kč
Halenka 699 Kč

Dámská obuv 

899 Kč
Dámská kabelka 

349 Kč

9
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Jan Jurka (27)
Pochází z Vrbna pod Pradědem kde 
také žije a má menší K- Bar. Rád 
sportuje a chodí za zába-
vou. K oblíbeným sportům 
patří v létě fotbal, v zimě 
snowboard a celoročně se věnuje 
„kryglistice“ :P

Kateřina Reová (40)
Žena v domácnosti, dvě děti. Má ráda 
zvířátka a přírodu. Jezdí s rodinou rádi 
na výlety na kolech a na výlety do hor.

Jan Jurka přišel usměvavý a trochu 
nesvůj (ostatně jako všichni výher-

ci) s perfektním tričkem s karikaturami 
hlavních postav fi lmu Pulp Fiction. Věřili 
byste, že tento dandy, v oblečení poskytnu-
tém značkou House, má ve Vrbně 
svůj občerstvovací podnik? Koukně-
te na ten nenucený pohled a zkušený 
posed u kávičky v kavárně F 40. Takže 
asi věřili…
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Pánské

boty 499 Kč
Hodinky 199 Kč
Mikina 799 Kč
Tričko 369 Kč 
Jeans 1 049 Kč
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Kateřina
Žena v domác
zvířátka a příro
na výlety na ko

Sako 1 149 Kč
Halenka 449 Kč

Aktuální trend Sorbet Lady staví 
siluety moderní ženy, která se nebojí 

legrace s módou a cítí se dobře 
v méně formálním RETRO stylu. Sor-

bet Lady spojuje nejžhavější trendy 
sezóny s moderní klasikou.

Kalhoty 699 Kč
Tyto kalhoty jsou 

ze sezónního výprodeje.

Boty 1 049 Kč
Náušnice 149 Kč

Kabelka modrá 749 Kč
Trend Sorbet Lady, pro který je 

typická mentolová a korálová barva.

NOVÁ KOLEKCE PRO
JARO 2013

Až z Nového Malína (okres Jeseník) přijela 
na focení do OC BREDA & WEINSTEIN 

Kateřina Reová. Věkově vzdálená od  ženy 
Krnova o 25 let si ale chutí předvést se 
jako modelka nikterak nezadala. Jižan-
ský typ i antický profi l si žádal skutečně 
noblesní outfi t, který poskytla značka 
Mohito.

Žena Jesenicka
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Jak se vidí ...

Petr Hájka (39)
Optimistický, veselý, sportovně založený. 
Rád se svou rodinou cestuje, poznává 
nová místa a lidi, jezdí na kole a kromě 
své rodiny miluje smažený sýr ;-).

Taťána Hájková (35)
Veselá, vtipná, upřímná. Největší radost 
jí dělají dvě úžasné dcery a manžel. 
Miluje svou rodinu, ráda kreslí, cestuje, 
čte a jezdí na kole.

Daniela Hájková (14)
Vtipná, chytrá, usměvavá a zdravě am-
biciozní. Chce být psycholožkou. Ráda 
tráví čas se svými přáteli nakupováním, 
zpívá a cestuje.

Nikol Hájková (9)
Milá, usměvavá, citlivá a přátelská. Ráda 
se učí, skládá lego, věnuje se rukoděl-
ným pracem, maluje a hraje šachy.

Když rodina Slezska, která 
žije v jeho hlavním městě, 

tedy Opavě, vtrhla do našeho 
obchodního centra, hned bylo 
jasné, kdo tuto akci rodině 
naordinoval. Z  Táni Hájkové 
přímo srší energie, a  i  když 
jí v  pohybu pomáhaly fran-
couzské hole, přesouvala se 
z  jednotlivých provozoven 
tak rychle, že zbytek rodiny jí 
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dyž rodina Slezska, která 
žije v jeho hlavním městě, 

tedy Opavě vtrhla do našeho stěží stíhal. Dort věnovaný ka-
várnou Paneria, který rodina 
Hájkových vyhrála, si nenechali 
pro sebe, ale rozdělili se i s re-
alizačním štábem.
Kolekci zapůjčila fi rma C&A, 
rodinu obula fi rma RENO a di-
optrické brýle poskytla fi rma 
Grand Optical.

Dioptrické brýle 3 500 KČ
PierreCardin - model 8350 WJF

RENO 

799 KČ

RENO 

1 399 KČ RENO 

1 699 KČ

RENO 

1 499 KČ

01. 05. – 05. 05.01. 05. – 05. 05. WII (soutěžíme)
06. 05. – 12. 05.06. 05. – 12. 05. Den matek
 (vyrábíme přání pro maminky) 
13. 05. – 19. 05.13. 05. – 19. 05. Den rodin – já, máma a táta
 (malujeme a povídáme)
20. 05. – 26. 05.20. 05. – 26. 05. Svítí, svítí slunce nad hlavou
 (stříháme, lepíme)
27. 05. – 31. 05.27. 05. – 31. 05. Malujeme bouřku a duhu

01. 06.01. 06. Slavíme Den dětí
 (soutěže s odměnou)
03. 06. – 09. 06.03. 06. – 09. 06. Papírové skládanky
10. 06. – 16. 06.10. 06. – 16. 06. Kvartetiáda (hrajeme, soutěžíme)
17. 06. – 23. 06.17. 06. – 23. 06. Navlékáme korálky
 (vyrábíme náramek) 
24. 06. – 30. 06.24. 06. – 30. 06. Co budeme dělat o prázdninách?
 Na co se těsíme? (malujeme)

PROGRAM DĚTSKÉHO KOUTKUPROGRAM DĚTSKÉHO KOUTKU
KVĚTEN, ČERVEN 2013KVĚTEN, ČERVEN 2013

Každé úterý „Angličtina pro děti“ od 17-18h – vstup zdarmaKaždé úterý „Angličtina pro děti“ od 17-18h – vstup zdarma
INFORMACE NA TEL: +420 777 470 966, www.detskykoutek.cz

Rodina Slezska



Triko

148 KČ
Košile

398 KČ
Kšiltovka

128 KČ

148 KČ148 KČ
Košile

398 KČ
Kšiltovka

128 KČ

Tričko 

148 KČ
Kalhoty

capri

398 KČ
Kšiltovka 

98 KČ

MÓDA

Dámská Rieker Anti-stres 

1 490 KČ

Sandály DeskaShock 

1 590 KČ

Pánské sandály 
Josef Seibel

1 590 KČ

TamarisTouchIt 

1 690 KČ

Jeans bunda 

598 KČ
Boty 

298 KČ
Šaty 

498 Kč
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Dívčí šaty 

139 KČ

DĚTSKÁ 
MÓDA 

NA LETNÍ 
DNY

Tričko  

105 Kč
Džínové šortky  

219 KČ Děkujeme žákům 9. B ZŠ Otická za předvedení 
modelů značek GATE a New Yorker.

b

59

29

49

Jeans 

5

2

4

Šortky 

599 Kč
Sandály 

599 Kč

Po kampani Beyoncé propa-
gující výběr plavek a plážo-
vého oblečení na tuto sezonu 
pokračuje léto v H&M svěží 
kampaní, kde zákazníci nalez-
nou základní modely na tuto 
sezonu, jako jsou dámské 
šortky a letní košile, nechy-
bí ovšem ani dokonalé letní 
šaty.

Šaty 

599 Kč

Vrchní díl plavek 

249 Kč

Náhrdelník 

299 Kč

Šortky 

Kč599 Kč
Sandály 

599 Kč12



BREDA PLNÁ MÓDY

Tvarující spodní 
díl plavek

399 Kč

Plážové šaty

499 Kč

Plavky

299 Kč
Plavky

399 Kč

Plavky

399 Kč

Plavky

799 Kč

Kaftan

499 Kč

PENELOPE CRUZ 
V KAMPANI LINDEX
Také letos si společnost Lindex pro exkluzivní spolupráci 
vybrala fi lmovou hvězdu, španělskou herečku Penelope 
Cruz. Herečka, která byla za svůj výkon oceněna Osca-
rem, je také velice krásná a dodá celé kolekci opravdový 
glamour.  
KAMPAŇ GETTHELOOK jaro/léto 2013 
zahrnuje tyto tři kolekce: 
 Party perfect
Inspirace pro jarní párty kolekci pramení z  luxusních 
přímořských resortů. Svěží bílá se prolíná s  odstíny 
modré, symbolizujícími oceán, a  zelené, která připo-
míná džungli. 
 My favourites
Tato část jarní kolekce byla inspirovaná Isabelou Ma-
rant a  jejím pohodovým, ale přesto ženským stylem, 
který kombinuje prvky pařížské módy a uvolněné at-
mosféry Los Angeles. Kolekce je bohatá a  barevná, 
smyslná a ženská se silným vlivem latino kultury. 
 Summer fi esta - kolekce Holly&Whyte
Toto je jednoznačně prázdninová kolekce s dokonalý-
mi kousky pro letní dovolenou. Klíčovými kousky jsou 
plážová tunika, proužkované topy, šortky a maxi šaty. 
Všechny kousky lze mezi sebou kombinovat a vytvořit 
osobitý letní look. 
Kolekce plavek a  plážové módy pro sezónu 
jaro/léto 2013
Pestré barvy a  exotické vzory prozrazují, že se část 
plavkové kolekce inspirovala temperamentní Havanou. 
Jiná část kolekce sází na eleganci a čistotu barev. Jedi-
nečného efektu je dosaženo vrstvením, kombinacemi 
matu a  lesku a pastelovými barvami, které této řadě 
dominují.  
Letošní trendy velí vyrazit na pláž v plavkách bez ramí-
nek. Vrchní díl můžete snadno kombinovat s bokový-
mi kalhotkami nebo jejich minimalistickými variantami. 
Značka Lindex přináší horkou novinku - vyzkoušejte 
efekt tvarovacího spodního dílu nebo celých plavek!



Bikiny 
vrchní 
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Nabídka platí do vyčerpání zásob.

www.c-a-a.cz

MÓDA

Sako 859 KČ
Košile 249 KČ

Kalhoty  749 KČ
Kabelka 499 KČ

Boty  379 KČ

Triko 249 KČ
Šortky 599 KČ
Boty  949 KČ



Hurá na prázdniny
 Outdoorová trampolína 
 ENERGETICS Free
Venkovní trampolína s polstrovaným krytem rámu, 
trampolína je balena v krabici pro snadný odvoz, 
jednoduše složitelná. Doporučené zatížení do 100kg 
(3 m) nebo do 150kg (4,2 m).
Rozměry balení (3 m): 131x43x24cm
Rozměry balení (4,2 m): 171x43x29cm
Hmotnost balení (3 m): 44kg
Hmotnost balení (4,2 m): 69kg
SET Trampolína vel. 3m + síť

místo 8 299 Kč   5 499 Kč
 SET Trampolína 
 vel. 4,2	m + síť
 místo 11 599 Kč   7 499 Kč

Basketbalový koš  
 PRO TOUCH
Podstavec lze naplnit vodou nebo 
pískem, deska připevněna přímo 
ke sloupku, nastavitelná výška 
konstrukce 2,40-3,50m.

Místo 5 549 Kč  3 699 Kč
Míč v hodnotě 199 Kč ZDARMA!

Platí od 1. 4. do 31. 5. 2013.

SET STAN, SPACÍ PYTEL 
 A KARIMATKA
Kupolový stan McKINLEY Monodome 2
Hmotnost: 2,0kg, Vnější rozměry: 205x150x105cm
Vodní sloupec: 1 000mm
Mumiový spací pytel Tour 200

Rozměry: 220x80cm, Hmotnost: 1 000g
Teplotní určení: +15°C/+10°C/-2°C
Karimatka

Rozměry: 180x50x7mm
místo 2 247 Kč

1 499 Kč
Platí od 1. 5. do 20. 6. 2013.



Funny World otevírá nové atrakce!
V polovině května otevírá v 1. podlaží obchodního centra fi rma Funny World několik atrakcí. Střídavě zde bude fungovat 5D kino a 7D atrakce, ale i dopro-vodné herní automaty a simulátory, ve kterých bude možno vyhrát věcné ceny. Dokonce iPhone5! Tímto dojde k vytvoření tzv. „zóny zábavy“, která v sou-časných obchodních centrech nemá konkurenci.

Co je 7D Saloon? 
Hustý bouchačky!
Přejete si něco neobvyklého? Uvádíme nový druh zábavy na základě 5D kina! Diváci si nejen užívají prostorové zobra-
zení, různé speciální 
efekty, ale zároveň 
se stávají aktivními 
účastníky dechbe-
roucího děje na ob-
razovce! Navíc mů-
žou soutěžit mezi 
sebou v  přesnosti 
střelení a počtu na-
sbíraných bodů! 
Zajímá vás 
to?

Společnost MaxTara se zabývá pro-
dejem pánské značkové konfekce se 
zaměřením na  italské pánské obleky. 
Na  našich prodejnách naleznete nepřeberný 
výběr obleků matných, lesklých, se štepováním 
či lemováním i bez. V současnosti disponujeme 
jedním z největších výběrů pánských obleků vů-
bec. Série obleků jsou omezené, tudíž uniformita 
nehrozí. Náš oblek vám zaručí, že budete vždy Značka Meatfl y 

to nejsou jen snowboardy
Společnost Meatfl y je jednou z  největších značek zabývajících se 
snowboardingem v České republice, a to od roku 1995.

Výroba a prodej SNB oblečení a hardwaru značky Meatfl y je posta-
vena na pravých skateboarding kořenech. Vytváříme vlastní styl, střih 
a design.

Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími výrobci, kteří pro nás vytvořili 
náš vlastní materiál na míru. Dodavatelé jsou dlouhodobě prověření 
a patří mezi ně například zipy YKK nebo RECCO rescue system.

Naše zimní snowboardová kolekce je sice nejsilnější, ale neni jedi-
ným naším zájmem. Mezi Meatfl y produkty patří i ochranné pomůcky 
(přilby, chrániče zad, chrániče horní části těla), brýle, rukavice a široká 
streetwear kolekce letní i zimní.

7D Saloon - to je prostorové stereo zobra-zení, to je pět speciálních efektů: vítr, voda, pára, záblesky světla a mýdlové bublinky, vše podbar-veno mohutným zvukem technologie Dolby Digi-tal 5. 1. Obraz na velkém plátně, spousta adrena-linu a nekonečná zábava.
Čtyři sedačky v  podobě modelů koníků, které skvěle napodobí jízdu divokých mustangů, kože-né sedačky, pohodlná madla, laserové bouchač-ky a  zvuk opravdové střelby, nabídka několika druhů jízd/her.

Představte si: partička přátel nebo veselá ro-dinka, čtyři mustangové :-) bouchačka 45 ráže, 3. 2. 1… Start!

Tato atrakce je 
zajímavá jak pro 
děti, tak i pro 
dospělé!
FUNNY WORLD 
- výbuch 
pozitivních 
emocí!

MaxTara 
expert na pánskou 
eleganci

oblečeni dle posledních módních trendů. Sor-
timent zahrnuje samozřejmě také velký výběr 
pánských košil, vázanek a  doplňků. Samozřej-
mostí je také profesionální poradenství školené-
ho personálu a zajištění veškerých úprav obleků 
na míru každému zákazníkovi.

Do obchodního centra Breda & Weinstein 
přicházejí 
noví nájemci!

www.meatfl y.cz
www.facebook.com/meatfl y_wear

NOVINKY
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Dárečky pro vás
Směnárna Tourist centrum při-
pravila pro své klienty na letní 
období řadu oblíbených 
dárků! Při nákupu chorvatských kun v hodnotě nad 
5 000 Kč - mapa Chorvatska + brožurka Rady na cestu. 
Při nákupu jakékoli měny v hodnotě nad 10 000 Kč - 
vlhčené kapesníčky a nad 20 000 Kč - osvěžující men-
tolové bonbonky v click-clack krabičce.

Polední menu
Od  11. května si 
můžete v  restauraci 
KFC Breda vychut-
nat speciální poled-
ní menu! V nabídce máme menu s grilovaným kuře-
cím steakem nebo salátové menu. Přijďte ochutnat, 
těšíme se na vás ve 3. patře OC Breda!

MOHITO v rockerském duchu
Kolekce, kde jsou dominantní barvy černá a bílá s ak-
centy syté, sugestivní růžové, kombinuje retro styl 
s moderním. Navíc knofl íky a drahé kameny, charak-
teristické pro  rockový styl, dávají linii náznak smě-
losti. Jemné pastelové barvy, krajky, těsně přiléhající 
střihy vám umožní vytvořit si vlastní, jedinečnou in-
terpretaci stylu Mohito Urban.

Fitness Pepa
Prodej sportovní 
výživy NUTREND,  
AMIX, SCITEC, CY-
BERGENIX, EXTRIFIT SE SLEVOU   - 10 %. 

F40 na zahrádce
S příchodem jara a léta pro Vás 
kavárna F40 připravila útulnou 
zahrádku, kterou najdete v podlaží 2 na terase OC 
Breda v blízkosti žlutého vozu Ferrari F40. Na Vaši ná-
vštěvu se těší celý team kavárny.

Připrav se na léto
Celoroční široký výběr dám-
ské, pánské a  dětské obu-
vi a  textilu. Nová kolekce 
surfové značky Billabong 
- trika, koupací šortky… Najdete nás „naproti“ 
pivovarskému komínu - 1. patro. Staň se naším 
fanouškem na  Facebooku, sleduj novinky a  buď 
připraven na léto!

Léto jako v Kalifornii
Kalifornské pláže a slunce jsou inspirací pro letošní 
hot kolekci Léto 2013. Nebojte se kombinace zví-
řecích motivů, geometrických tvarů, vše je sladěno 
do nápaditých outfi tů. 

Celá kolekce je navrhována jako kompletní 
look - od skvěle padnoucího trička, saka, kalhot až 
po sladěné doplňky, jako jsou náušnice, boty, ale 
i kabelka, to vše dotváří totally sexy look Tally Weijl 
dívky. 

Dokonale padnoucí denim šortky, maxi sukně, 
mini šatičky, ale i  uvolněný styl, bohémský look, 
neonové barvičky, to vše a mnohem víc již teď na-
leznete v našich prodejnách Tally Weijl.

Bloggeři v RESERVED
„BeInspired” jsou nové krásné kousky oblečení 
v  prodejnách RESERVED.  Inspirací pro kolekci 
jaro/léto 2013 se stalo především spojení „vysoké 
módy” a vytříbeného bloggerského stylu.

Poštovní 
schránka u GECO
Již téměř měsíc je umístě-
na naproti prodejny tisku GECO poštovní schránka 
(hned vedle jízdních řádů). Poloha je strategická 
také proto, že v GECO prodávají mimo celého sor-
timentu tiskovin a cigaret také poštovní známky.

Jazzové pondělky 
Promítáme sportovní přenosy 
na největší plátno v Opavě 
s úhlopříčkou 3,5 m v HD kvalitě. 
Nově rozšířená nabídka jídel, 
polévky, dětská jídla a snídaňové menu.

Jazzové odpoledne v příjemném prostředí Ka-
Varny každé pondělí od 17:00. K poslechu kvalitní 
swingové hudby zve kapela Evjazz. Vstup zdarma. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Móda pro celou rodinu
Nabízí všem svým zákazníkům 
tyto služby: Možnost výměny 
nebo vrácení nenošeného zboží 
do 30 dnů bez udání důvodu. 
Rezervace zboží bez zálohy na 7 dní.   Akceptace 
dárkových poukázek. Možnost platby v eurech. Na-
bídka dárkových karet C&A v jakékoliv hodnotě.

Grilujte s Orionem
Prodejna domácích potřeb 
Orion připravila na žhavé a po-
hodové léto množství novinek. 
Pro ještě lepší letní grilování lze v  prodejně Orion 
zakoupit grily, grilovací potřeby, kotlíky na přípravu 
domácích gulášků apod. V horkém létě ocení hlavně 
děti veselé zásobníky na vodu, které podpoří jejich 
pitný režim, pro dospělé jsou tu výrobníky sodovky 
a limonád řady Česká soda a mnoho dalšího.

Novinky u Tchibo
Kromě zrnkové kávy a  kaž-
dý týden nových kolekcí 
spotřebního zboží  se mů-
žete těšit také na  nové letní 
a  osvěžující příchutě nápojů 
na  kávovém baru. Naši na-
bídku jsme u oblíbených nápojů Café Frappé a le-
dového Café Latté  rozšířili o nové příchutě pina-
colada a mandle. Po časově omezenou dobu u nás 
můžete najít i vynikající specialitu Ice Café jahoda.

PROSTĚJOV CZ, s.r.o., 
je český maloobchodní prodejce 
pánské a  dámské konfekce. Našim 
zákazníkům přinášíme kvalitní vý-
robky, moderní střihy a  trendové 
výrobky v  široké nabídce obleků, 
sak, kalhot, bund, pulovrů, poloko-
šil, košil a módních doplňků… V České republice 
provozujeme 3 značkové prodejny PROSTĚJOV 
v Brně a Ostravě, čtvrtou prodejnu jsme otevře-
li v  dubnu právě zde v  OC Breda & Weinstein 
v Opavě. V roce 2013 bychom rádi provozovali 

Pánská a dámská konfekce
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síť deseti značkových prodejen PROSTĚJOV.
Zákazníkům nabízíme novou jarní kolekci volno-
časového oblečení, moderních polokošil, triček, 
košil a dámské módy. Těšíme se na vás v OC BRE-
DA & WEINSTEIN.

c
af
fe

STŘÍPKY Z CENTRA
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Ke každému kompaktu nad 3 000 Kč získáte poukaz v hodnotě 500 Kč na CEWE FOTOKNIHU.
Ke každé zrcadlovce získáte poukaz v hodnotě 1000 Kč na CEWE FOTOKNIHU.

1099,-

FONDUE - sada 23 dílů
otočná deska
6 misek
6 vidliček
6 naběraček atd.

dílů

Táňa Keleová - Vasilková

Ranč u dědečka

Julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu 
přestěhuje s  dcerou na  samotu, do  domu, 
který zdědila po  milovaném dědečkovi. 
Rozhodne se žít jinak, začít znovu. Dům pře-
dělá na malý penzion, ve kterém hostům na-
bízí odpočinek v oáze ticha, domácí stravu 
a možnost výjezdů na koni. Jenže ani vzdá-
lenou samotu neobcházejí citová vzplanutí, 
trápení a problémy… Cena: 229 Kč

solární napájení, indikátor energie, datum, 
den v týdnu, indikátor letního času, kom-
pas, výškoměr, barometr/teploměr, graf 
barometrického stavu, stopky, 5x budík, 
světový čas, vodotěsné 10 bar

BOCCIA 
3153-03 dámské

celotitanové, antialergické, 
minerální sklo, vodotěsné 
5 bar, pevné a lehké, 
německá kvalita

SWISS 

MILITARY 
20076ST-6M pánské

safírové sklo, datum, 
vodotěsné 50 bar, chrono, 

švýcarská kvalita

CASIO 

PROTREK 
PRG 550 

sportovní

PRO VÁS

Ložní souprava FINO Design Lily, 
100% dlouhovlákná česaná bavlna, velmi kvalitní 
jemné a husté plátno.
Rozměr 70x90 / 140x200 v ceně 1 690 Kč

SW

MILIT
20076ST-6M p

4 690 Kč

o, vodotěsné 
a lehké, 

alita

3 190 Kč

CASIO 

PROTREK

7 790 Kč
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www.oresi.cz

Vaše nejbližší prodejna:
OPAVA, OC Breda & Weinstein,
U Fortny 49/10, tel.: 553 610 001

Kupte teď 
kuchyň historicky 
nejvýhodněji

54x

13x

Porovnejte naši nabídku s konkurencí!

Espresso milánského typu je zdoko-
nalená směs sestavená podle ital-
ského vzoru:
z  nejlepších zrnek kávy Arabica zu-
šlechtěných pomalým odděleným 
pražením, které je specialitou značky 
Tchibo. To této směsi propůjčuje leh-
ce ovocný charakter s  čokoládovým 
nádechem a  podtrhuje typickou se-
veroitalskou chuť této kávy završe-
nou smetanově jemnou pěnou.

Espresso Milano Style 

Jak chutná Itálie

500g 

179,90 Kč

490 Kč

BIŽUTERIE  
ZUZU
Tygřík 

s kamínky

BIŽUTERIE  ZUZU
Želvička 

s kamínky

HODINKY 

SCREAM

DINKYDINKYHODHODHOD

975 Kč

HODINKY

BENTIME

390 Kč

DINKY

925 Kč

PRO VÁS
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VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL
UL. NÁKLADNÍ

VSTUP
UL. NÁKLADNÍ

20

21
22

23

24

26
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31

33

34

35

36

37

1 3
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5
9

13

18

14

19

15

17
32

38

27
28

VSTUP
UL. U FORTNY

VSTUP
UL. PIVOVARSKÁ

VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL
UL. PIVOVARSKÁ

Travelátory/Eskalátory

Výtahy

Travelátory/Eskalátory

Výtahy

WC ženy

24

39

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

RESTAURACE
20  Pane ria

ZÁBAVA
13  FORTUNA

MÓDA A DOPLŇKY
7  Planeo Quick time
5  TOP TIME

SLUŽBY
16  Allianz
1  GE Money Bank
6  GECO TABÁK
12  Nail studio
11  O2 Prodejna
17  Oxalis
15  Směnárna Tourist

centrum
10  VD Vinotéky
24  Gold buyers

MÓDA A DOPLŇKY
17    Argentinum
34    C&A
1    Cropp
18    Crystal Bijou
31    DECOLIFE
36    H&M
24    HOUSE
32    Klenoty Aurum
4    Lindex

20    MOHITO
33    NEW YORKER
37    ORSAY
9    PRIMOSSA
5    RESERVED
13    Tally Weijl
14    Kabelky a mód dopl.
39   MaxTara
27  PROSTĚJOV 

FASHION COMPANY

MINIPIVOVAR
29  Ka-Varna

RESTAURACE
38  Nová sladovna
21  Tchibo

ZDRAVÍ A KRÁSA
3  GrandOptical
2  Lékárna
23  ROSSMANN
18  Yves Rocher

DOMÁCNOST
19  Oresi
9  Tescoma
14  Velkoobchod Orion

ELEKTRO
22  DATART
8  Space

SUPERMARKET
21  SPAR

-1
SUPERMARKET
DROGERIE
ELEKTRO
SLUŽBY

0
MÓDA
OBUV
KNIHY
PIVOVAR

SLUŽBY
23  FOTOLAB.cz
30  Kadeřnictví KLIER

ZDRAVÍ A KRÁSA
3  FAnn parfumerie

26  Marionnaud

HRAČKY, KNIHY
22  Neoluxor Books

OBUV
19  CCC
35  RENO

ZÁBAVA
28  Architekt. výstavy
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Eskalátory

Výtahy

Bankomat

WC

Eskalátory

Výtahy

Dětský koutek

WC

Vláček
Bredolino

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

MINIPIVOVAR
26  Ka-Varna

SLUŽBY
11  Česká spořitelna
22  Dobrá rodina o.p.s.
12  Komerční banka

SPORT
31  Intersport
30  Molo sport & life

ZÁBAVA
34  FUNNY WORLD
20  Art Gallery KUPA
9  Erotic City
19  Hráč
29  Výstavní sál A
25  Výstavní sál B

OBUV
23  Dr. KUBBA

HRAČKY, KNIHY
33  Dráčik 

1
SPORT
MÓDA
HRAČKY
BANKY

MÓDA A DOPLŇKY
17  GATE
32  H&M
3  KIK
4  RESERVED
15  Meatfl y

DĚTSKÝ KOUTEK
18  Hopsálkov

DOMÁCNOST
21  SCANquilt

ZDRAVÍ A KRÁSA
7  MANUFAKTURA Partner

Výtahy WC

3

7

8

10 11

12

13

14

4

1
2

RESTAURACE
4  Červené jablko
2  Dragon
15  Sladký svět
12  Kavárna F40
7  KFC
10  Mangaloo

freshbar
1  SUSHI
3  U Babičky

MULTIKINO
13  CineStar

2
MULTIKINO
RESTAURACE
FITNESS
ZÁBAVA

ZÁBAVA
14  KAJOT INTACTO

DĚTSKÝ KOUTEK
11  Dětský svět

SPORT
8  Fitness PEPA

15

y

Výtahy WC
Bredolino

s.

OBUV

MÓDA A DOPLŇKY
17  GATE

DĚTSKÝ KOUTEK
18  Hopsálkov

DOMÁCNOST

21 22
23

25

29

30

31

32

33

3

4
7

9
11

12 15

17

19

20

18

26

34
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Monika radí

Znáte to. Venku krásné počasí, 
všichni se těší na letní radovánky 
a odpočinek u vody. Ale naše vlasy si 
v tomto moc nelibují. Zaslouží si, aby-
chom je trochu hýčkaly, a v létě to pla-
tí dvojnásob. Dopřejme jim důkladnou 
regeneraci, ať náročné období přežijí 
bez újmy. Není to tak složité.

Ať už trávíte dovolenou u moře, 
nebo v našich končinách, nezapomeň-
te si pořídit kvalitní vlasovou kosmeti-
ku na léto. Základ jako vždy tvoří vyži-
vující a zároveň regenerační šampon 
obsahující UV iltry, panthenol a též 
kolagen-protein.

Občas svým vlasům dopřejte trochu 
intenzivnější ozdravnou kúru v podobě 
regeneračního zábalu, který si můžete 
udělat i vlastními silami doma. Suchým 
vlasům svědčí olivový olej zahřá-
tý na 40 °C a smíchaný s jed-
ním žloutkem. Pro poškozené 
vlasy je ideální maska - roz-
mačkejte 1 banán, přidej-
te žloutek a pár lžic oleje, 
nechte půl hodiny působit 
a důkladně umyjte. Pro 
lesklé vlasy je to jednodu-
chý recept: dvě lžíce medu 
zalijte půl litrem vlažné 
vody, rozmíchejte a dů-
kladně opláchněte.

Objevte čistotu přírody v nové ple-
ťové a tělové kosmetice - Nature 
Marionnaud. Řada Nature zahrnu-
je 16 přípravků a je určena všem 
ženám, které touží po přírodních 
produktech, ale nejsou ochotné 
slevovat ze svých nároků na kvalit-
ní a funkční kosmetiku.

Pokud to jde, po každém koupání 
běžte pod sprchu a vlasy proplách-
něte. Nikdy je nenechávejte mokré 
stažené do uzlu nebo culíku, raději 
si je rozpusťte, aby mohly volně pro-
schnout. Pak můžete aplikovat spe-
ciální přípravek, který vlasy chrání 
před sluncem.

Výběr pokrývky hlavy raději neber-
te na lehkou váhu. Sáhněte po klasic-
kém slamáku nebo vzdušném šátku. 
Těsné čepice či klobouky vyrobené 
z neprodyšných materiálů způsobují 
nepříjemné zapařování vlasové po-
kožky a může se objevit i svědivá re-
akce či vyrážka. Vlasy potřebují dý-
chat…

Přípravu před dovolenou začněte 
už měsíc předem s potravinovými 

doplňky, které dnes neobsahu-
jí jen klasický antioxidant 

betakaroten, ale také spe-
ciální vitamíny a látky, 

které podporují obrany-
schopnost pokožky před 
sluncem.

Přivezte si z dovolené 
jen to nejlepší: hezké 
vzpomínky, zdravé opá-
lení a hlavně SEBEVĚ-
DOMÍ!

Vaše Monika Žídková Max Factor2000 Calorie
černá řasenka pro větší objem řas

155 Kč

ROSSMANN je drogerie - parfu-
merie s širokou nabídkou sorti-
mentu pro celou rodinu za vel-
mi atraktivní ceny. ROSSMANN 
Vám vždy nabídne zajímavé 
akce na Vaše oblíbené výrobky. 
Inspirujte se i Vy našimi SUPER 
CENAMI - dlouhodobě nejnižší-
mi cenami na českém trhu!

ROSSMANN je drogerie - parfu-

Super ceny v ROSSMANN

KRÁSA - VŮNĚ - ČISTOTA

Vlasy 
si léto 
neužívají www.misscosmetic.cz
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Marionnaud Nature 
noční krém 50ml
379 KČ

Cavalli Acqua 
dámská toaletní voda 
75ml
1 949 KČ

Marionnaud Nature 
micelární voda 200ml, 
tonikum 200ml
239 KČ

Marionnaud Nature 
denní matující krém  
50ml 
379 KČ
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DÁMSKÉ

Calvin Klein Sheer Beauty EdT 30 ml, 
běžná cena 1 160 Kč
Lancôme Trésor In Love EdP 30 ml, 
běžná cena 1 160 Kč
Versace Yellow Diamond EdT 30 ml, 
běžná cena 1 159 Kč
Dolce & Gabbana The One EdP 30 ml, 
běžná cena 1 319 Kč
DKNY Woman EdP 30ml, 
běžná cena 1 070 Kč

ELIXIR 
ULTIME
Šamponová lázeň 
pro všechny typy 
vlasů.

Společná akční 
cena 690 Kč

Escada Especially EdP 30ml, 
běžná cena 1 209 Kč

Novinky u Manufaktury
Pečující balzám pro normální až mastné 
vlasy s výtažky z máty
Vlasový balzám s výtažky z máty a obilných klíčků, panthenolem a glycerinem 
poskytuje vlasům péči, hydrataci a ochranu. Výtažek z máty kadeřavé dodává 
energii, vzdušnost a dokonalou čistotu. Panthenol má příznivý vliv na kvalitu 
a růst vlasů a zvyšuje jejich lesk. Výtažek z obilných klíčků se postará o pruž-
nost,  vlhkost a ochranu. Vlasový balzám napomáhá snadnému rozčesávání 
vlasů, odstraňuje z nich nepříjemný elektrostatický náboj a je vhodný pro 
normální až mastné vlasy. Úžasná vůně limetek a mátového esenciálního oleje 
vlasy na dlouhou dobu krásně provoní a osvěží.

Luxusní výživná & pečující 
vlasová maska s růžovým 
olejem a perlami
Luxusní vlasová maska s růžovým olejem, perlami, 
makadamovým olejem, panthenolem, glycerinem 
a výtažkem z obilných klíčků poskytuje vlasům do-
konalou péči, výživu, hebkost a ochranu. Napomáhá 
snadnému rozčesávání vlasů a odstraňuje z nich 
nepříjemný elektrostatický náboj. Růžový a makada-
mový olej vyživují křehké a poškozené vlasy, perly do-
dávají vlasům lesk a ochranu před nepříznivými vlivy 
vnějšího prostředí. Panthenol podporuje kvalitu a růst 
vlasů a výtažek z obilných klíčků spolu s glycerinem 
dodávají vlasům pružnost a vlhkost.

Zjemňující suchý 
olej na tělo
Odhalte pravou krásu své 
pokožky díky vyživujícím 
účinkům tohoto suchého 
oleje.
Flakon s pumpičkou 100mlml

místo 359�Kč

249 Kč 
Nabídka platí 
do 31. 5. 2013.

PÁNSKÉ

Dolce & Gabbana The 
One Sport EdT 30 ml, 
běžná cena 1 209 Kč
Calvin Klein Encounter EdT 30 ml,
běžná cena 1 000 Kč
Diesel Only The Brave EdT 35 ml, 
běžná cena 1 180 Kč

KRÁSA - VŮNĚ - ČISTOTA

512 Kč

ELIXIR ULTIME 
- Všestranná zkrášlující péče 
obohacená o směs čtyř 
vzácných olejů pro všechny 
typy vlasů. Výjimečná kombi-
nace olejů z kamélie, arganu, 
kukuřice a pracaxi.

Letní akce Kadeřnictví KLIER. Při koupi šamponu 
a masky Solar Sublime získáte tašku a sprej nebo sérum zdarma. 
Akce platí od 1. 6. do 31. 7. 2013 nebo do vyprodání zásob.

KLILIERRRER.. PřPřPřPřPřii kokoupi 

755 Kč
Jedinečná událost v líčení

Make-up Days Yves Rocher

+ slevy na dekorativní 

kosmetiku až -50 %!
Sjednejte si schůzku v obchodě Yves Rocher

v období od 13. do 31. 5. 2013 a nechte
se zdarma nalíčit! Využijte zároveň slevy

až 50_% na výrobky z líčení.
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Benu lékárna v BREDA & WEINSTEIN
nabízí široký sortiment produktů dětské výživy, dermo-
kosmetiky, volně prodejných léčiv.

Kompletní portfolio léků na Rp. Vzdělaný a ochotný per-
sonál. Komunikace přes internet a  Facebook, pravidelné 
páteční dermoporadenství fi rem Avéne, Bioderma, Eu-
cerine. Samozřejmostí je objednání přípravků i od  jiných 
kosmetických fi rem, které máme na skladě pouze v ome-
zeném sortimentu (Vichy a  La Roche). Pro majitele zá-
kaznických karet Benu poskytujeme řadu výhodných slev 
a individuálních výhod.

I přes naši polohu v centru města jsou naše cenové rela-
ce velmi příznivé. Přijďte a přesvědčte se sami! Otevírací 
doba je Po - Ne 8 hod. - 20 hod.

MOBILNÍ TELEFONY

GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ

 3,14" dotykový displej 
 OS Android 2.3 Gingerbread 
 3Mpx fotoaparát  Wi-Fi
 Bluetooth 3.0  USB 
 rychlejší 832 MHz procesor 

Tel.: 553 820 100   e-mail: opava@setos.cz  www.ispace.cz

2.290,-
AKCE

Pochlubte se 
svou identitou

GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Inzerce_Opava_90x105_4_2013.indd   1 4/16/13   2:12 PM

PRO VÁS

...bolí Vás nohy...?
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DATART

STOLNÍ GRIL
ECG SG 160
Nabízí možnost automatického otáčení 
špízů a válečků vhodných pro přípravu 
párků. Gril jednoduše vše zařídí sám. Třístupňový regulátor 
teploty se zase postará o nastavení ideální teploty. Nabízí 
teplotní rozmezí mezi 120 až 230 °C. Velikou výhodou je, 
že se celý gril dá jednoduše rozebrat a umýt v myčce na 
nádobí.

STOLNÍ GRIL
SEVERIN PG 1525
Stolní gril s příkonem topného 
tělesa 2300W. Mřížka na grilování 
je z nepřilnavého materiálu, což usnadňuje 
grilování i čištění. Bezpečnostní mikrosnímač vypne 
automaticky topné těleso, je-li to v zájmu vaší 
bezpečnosti. Nechybí kontrolky činnosti či regulátor 
teploty.

VÝROBNÍK 
SYCENÝCH NÁPOJŮ
SODASTREAM JET RED/
SILVER
Pomocí přístrojů SodaStream si 
připravíte doma snadno a rychle 
perlivě svěží nápoje. Pouhým 
stlačením tlačítka si připravíte 
sodovku s požadovanou intenzitou 
perlivosti. Láhev je vyrobena 
z kvalitních plastů. Hodnotným 
způsobem si tak můžete vychutnat 
sycenou pitnou vodu. 

ZMRZLINOVAČ
PROLINE ICM14
Výrobník je vybavený 
přenosnou nádobou 1,4 
litru dostačující pro výrobu 
zmrzliny pro celou rodinu. 
Příprava zmrzliny je hotová 
za 20 až 30 minut, směs 
pak necháte zamrazit na 
12 hodin do mrazničky. 
Extra ingredience můžete 
přidat středovým otvorem 
krytu během posledních 
minut procesu zmrazování. 
Udělejte si zmrzlinu přesně 
podle vaší chuti!

VÝROBNÍK 
LEDU
CLATRONIC 
EWB 3281
Praktický a kompaktní 
výrobník ledu 
s elektronickým 
ovládáním a LED 
kontrolkou. Disponuje 
vysoce výkonným kompresorem 
s tichým provozem. Dokáže 
vyrobit 10-15kg ledu za 24 
hodin a může se tak stát velmi 
užitečným pomocníkem i na 
opravdu velkých párty.
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FILTR NA VODU
BRITA MARELLA COOL 
CALENDAR
Filtrační konvice nové generace s až o 20% 
vyšší účinností než u předcházejících generací 
konvic BRITA. Kapacita 1,4 litru přefi ltrované 
vody. Systém Calendar upozorňující na nutnost 
výměny fi ltrační patrony. Možnost mytí 
v myčce nádobí. Uchovává důležité železité 
minerály a vápník. 

I v prodejnách za internetové ceny

Pro milovníky 
grilování 

a letní pohody

Infolinka 810 DATART (810 328 278) www.datart.cz
Opravdový elektrospecialista

251229

226292

249848

207792

124021

187107



KUPÓNY

SLEVA 30% 
TENTO KUPON LZE UPLATNIT POUZE V KADEŘNICTVÍ KLIER V OC BREDA. 

P L A T N O S T  K U P O N U  D O  3 0 .  6 .  2 0 1 3

NA BARVENÍ

UŽIJ SI NEKONEČNOU
LETNÍ JÍZDU S MÓDNÍ
OBUVÍ ZNAČEK RENO!

SLEVA 100 KČ PŘI
NÁKUPU NAD 590 KČ
Platnost do 30. 6. 2013
Platí při koupi 1 páru obuvi
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Kupon_05_64x57mm.indd   1 17.04.13   09:45

Po předložení tohoto kuponu 
Vám vyměníme valuty se slevou:

0,20 Kč/EUR                0,15 Kč/USD

Platnost kuponu od 15.5.2013 – 31.8.2013
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KŘÍŽOVKA

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.
 Odpovědný pracovník: Vendula Kožiolová.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s.
 Vychází 15. května 2013.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Foto na titulní straně: Eva Palkovičová

Tajenka naší křížovky má souvislost s  městem na  obrázku. Jak se jmenuje a  ve  kterém 
státě leží, se dozvíte po jejím vyluštění.  Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOV-
KA do  15. 6.  2013 na adresu „Správa centra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na 
info@ocbreda.cz. Soutěžící připojí své plné jméno, adresu a věk. Pět vylosovaných výherců 
obdrží knihy z knihkupectví Neoluxor Books.

m
V-
a
ů 

Výherci  krásných knížek z  minulého čísla: Miroslav Dvořáček - Jeseník,  Alena Musilová - Bruntál, 
Marie Holubková - Dolní Benešov, Lenka Moslerová - Hlučín, Tomáš Skýpala - Velké Heraltice. Gratulujeme!
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INFORMUJE

Limitovaná edice – La Porcellana Bianca 

Více na www.interspar.cz.

TOSKÁNSKÁ TRADICE OD ROKU 1979
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SLEVA

60 %
až

VSTUPTE DO SVĚTA

EXKLUZIVNĚ V  A . VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DRACEKINGO.CZ.


