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SOUTĚŽ PRO DÍVKY OD 15 DO 25 LET
A MUŽE OD 17 DO 25 LET

VYHRAJ POBYT NA KUBĚ A SPOUSTU HODNOTNÝCH CEN!

MÓDNÍ SHOW

PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ

ZKUŠENÍ KADEŘNÍCI A VIZÁŽISTÉ

CASTING
10. 10. 2013 / 14:00–18:00
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        B
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   Souboj profesionálů i amatérů          Míchané drinky         Originální koktejly          Barmanská show 

Odstartuj svou kariéru
v soutěži  LOOK BELLA
jako Česká Miss 2007 

Lucie Hadašová 
nebo Muž roku 

Slovenské  republiky 2009
a Muž světa 2010

Peter Menky!

PŘIJĎ NA CASTING A STAŇ SE MODELKOU! ZAREGISTRUJ SE NA WWW.LOOK-BELLA.CZ! 

www.prestigemodels.cz

GENERÁLNÍ PARTNER



VÁŽENÍ A MILÍ
ZÁKAZNÍCI,

jsem rád, že Vás mohu opět po-
zdravit ze stránek Magazínu 
obchodního centra BREDA & 
WEINSTEIN. Ať už k nám chodíte 
nakupovat, najíst se, za  zábavou 
nebo se jen tak podívat, věřte, že 
se denně snažíme, abyste se u nás 
vždy cítili příjemně a každý si na-
šel „to své“, v čemž,  doufám,  na-
pomůže i tento podzimní Magazín.

Během prázdnin jsme pro vás 
vylepšili vnitřní navigaci, cent-
rum ozdobila nová zeleň a  také 
byl zprovozněn parkovací systém, 
aby nejlepší místa nezabírala auta 
parkující v  garážích dlouhodobě. 
V poslední době Vám Vaše náku-
py také vyhrávaly atraktivní ceny 
v  soutěži a  i  do  dalších měsíců 
slibujeme zajímavé zážitky. Těšit 
se můžete na  kulinářskou show 
s  šéfkuchařem Radkem Šubrtem, 
mladé modelky a  modely čeká 
možnost prorazit v soutěži LOOK 

BELLA, budete se moci pokochat 
výstavou modelů autíček, společ-
ně s posilovnou Pepa zažijete část 
silácké Grand Prix a navíc si bude-
te moci ještě před zimou zabruslit 
na našem umělém kluzišti.

Tolik malá ochutnávka z připra-
vovaných akcí. Také pro Vás při-
pravujeme otevření nových ob-
chodních jednotek. Mnohem více 
se dozvíte vždy včas na  našich 
webových stránkách a  na  Face-
booku, kde se mimochodem může-
me pochlubit  opravdu velkým po-
čtem fanoušků, takže pro všechny 
i od nás „palec nahoru“. Děkujeme 
Vám tímto za přízeň, jsme rádi, že 
se z  BREDY & WEINSTEIN stává 
i Vaše srdeční záležitost. Těším se 
na shledanou v obchodním centru.

EDITORIAL

Jaroslav Václavík
Centre Manager

OC BREDA & WEINSTEIN

Pobyty až pro 2 děti

ZDARMA

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 !

Termální lázně Harkány, Maďarsko      10 dní           13.9.–4.10.                   od   3 990 Kč
Chorvatsko                                          10 dní           13.9.–29.9.                   od   5 990 Kč
Španělsko, Costa Brava                       10 dní           13.9.–29.9.                   od   7 790 Kč
Prodlužený víkend v Paříži                             12.9.–15.9. a 26.9.–29.9.              3 990 Kč
Řím s prohlídkou Benátek a Florencie                       16.9.–22.9.                         8 790 Kč
To nejlepší ze Švýcarska                                           16.9.–22.9.                         9 990 Kč
Paříž s návštěvou Strasbourgu                                17.9.–22.9.                         6 690 Kč
Benátky, Padova, Verona                                          19.9.–22.9.                         4 090 Kč
Klasická Paříž                                                            20.9.–24.9.                         6 890 Kč
Perly severního Švýcarska                                       21.9.–25.9.                         8 990 Kč
Klasický Řím                                                             25.9.–29.9.                         5 290 Kč
Za kouzlem babího léta do Švýcarska                       25.9.–29.9.                          7 990 Kč
Z Innsbrucku k nejkrásnějším zámkům Bavorska     26.9.–29.9.                          6 390 Kč

Letadlem z Ostravy do Paříže   19.9.–22.9., 26.9.–29.9. a 24.10.–27.10.      13 390 Kč
Letadlem nejen do Disneylandu  19.9.–22.9., 26.9.–29.9. a 24.10.–27.10.      13 390 Kč
dítě do 12 let na přistýlce                                                                                     7 790 Kč
Egypt, Hurghada                     11/12 dní                    9.9.–31.10.                 od 14 790 Kč
Kos                                         11 dní                         9.9.–19.9.                 od 18 390 Kč
Rhodos                                   8/11/12/15 dní           10.9.–1.10.                od 17 590 Kč
Kréta                                       8/11/12/15 dní           11.9.–25.9.                od 14 790 Kč
Kypr                                        12 dní                        12.9.–23.9.                od 19 590 Kč
Turecko                                   8/11/12/15 dní           13.9.–4.10.                od 13 990 Kč
Mallorca                                  8 dní                          14.9.–21.9.                od 16 490 Kč
Bulharsko                                8/11/12/15 dní           15.9.–22.9.                od 10 790 Kč
Egypt, Marsa Alam                  11/12 dní                  16.9.–28.10.               od 15 490 Kč
Egypt – lodí po Nilu 1                                      9.9.–30.9. a 30.9.–10.10.           17 990 Kč
To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu          19.9.–30.9. a 10.10.–21.10.         20 490 Kč
Malý okruh Tureckem                                                24.9.–4.10.                      28 990 Kč

Spojené arabské emiráty                      8 dní        25.9.–30.4.2014              od 17 690 Kč
Mallorca                                                8 dní            26.9.–3.10.                      11 490 Kč
Španělsko, Andalusie                            8 dní           29.9.–31.10.                     12 490 Kč
Španělsko, Mar Menor, novinka           8 dní            7.10.–4.11.                      12 490 Kč

Letadlem z Ostravy s možností výhodného parkování na letišti

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

Letadlem z Prahy – prodlužte si léto!!!

!!! Vánoce, silvestr a zima 2013/14 v České republice a v zahraničí již v prodeji !!!
Využijte slevy za včasný nákup.
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Vybavíte si kovovou sochu utíka-
jící dívenky, která již téměř 40 

let vévodí prostoru před Domem 
umění na  Pekařské ulici v  Opavě? 
Tato socha v nadživotní velikosti je 
asi pro Opavany nejznámější prací 
slavného rodáka z Hradce nad Mo-
ravicí profesora Kurta Gebauera.

Patří k  nejvýznamnějším českým 
žijícím výtvarným umělcům. Při-
tom jeho cesta ke  slávě byla velmi 
klikatá a  klopotná, ovšem vždycky 
poctivá. Narodil se za  války a  vy-
růstal ve skromných poměrech jako 
syn chudé vdovy. Od malička chtěl 
být malířem, ale přesto, že vyhrával 
školní výtvarné soutěže a  jeho uči-
telé brzy rozpoznali jeho originál-
ní talent, na  Akademii výtvarných 
umění se probojovával velmi těžce. 
Nejprve nastoupil na  Střední školu 
uměleckých řemesel v Brně, aby z ní 
po roce odešel na hořickou „šutrár-
nu“. Na vysněnou Akademii se do-
stal až napotřetí poté, co si odkroutil 
vojnu. Načasované to nebylo špat-
ně, protože začínala druhá polovina 
neopakovatelných šedesátých let, 
která i do socialistického Českoslo-
venska přivála spoustu čerstvého 
povětří. Mladý umělec tak mohl stu-
dovat a pracovat i v zahraničí – Ně-
mecku a Francii.

Odchod do vyhnanství
Slibná kariéra je však přervána vpá-
dem „bratrských vojsk“ a následnou 
normalizací. Ta jej vyhání na venkov 
do Stradonic. „Neměli jsme tehdy se 

ženou a naším dítětem kde bydlet,“ 
vzpomínal po  letech na  drsných 
deset let života Gebauer. „V  ate-
liéru v  Praze to nebylo možné, 
protože to byl vlhký sklep, a  tak 
jsme chvíli bydleli u  mojí mamin-
ky v  Hradci, ale byla už v  letech 
a  nedělalo to dobrotu. Různě 
jsme pendlovali. Když jsem přijel 
z  Francie, tak mi bylo nabídnuto 
za  údržbu bydlení na  samotě. Byl 

jsem založil stát Gebauer, napsal
jsem jeho hymnu a realizoval svoje 
zemědělství.“

Přesto tento ne úplně dobrovolný 
exil měl pro Gebauera zásadní pří-
nos. Vzhledem k  nedostatku mož-
ností, peněz a materiálu začal expe-
rimentovat s  měkkými plastikami, 
což byly sochy vytvářené z textilu, 
gumy, epoxidu a polyesteru. Málo-
kdo ví, že i ona slavná Utíkající dív-
ka, která kromě Opavy stojí ještě 
v muzeu v belgických Antverpách, 
je bronzovým odlitkem původně 
„měkké“ vycpané sochy.

Provokoval komunisty
Postupem času Gebauer vyzrává 
v  originálního a  nekonvenčního 
umělce. Své vycpané sochy zavě-
šuje do  prostoru, takže vypadají 
jakoby vzduchem létaly nebo pla-
valy. Jedna z  nich nazvaná „Sen 
o létání“ je trvale umístěna u vcho-
du do zámku v Hradci nad Mora-
vicí. I jeho další práce nesou stopy 
komičnosti až grotesky. Často na-
ráží na různé zákazy a neschvalo-
vání z  řad komunistických úřadů, 
někdy však pohůnci profízlované-
ho státu jen bezradně přihlíželi, 
jak se jim nezkrotný umělec svou 
tvorbou vysmívá. Legendární je 
jeho Zbytnělý papoušek nebo sé-
rie trpaslíků v nadživotní velikosti. 
O jejich inspiraci autor říká: „Trpas-
líky jsem jako motiv nosil už dost 
dlouho v hlavě. V trpasličích soš-
kách je typologie velké části lid-
ského - českého spektra. V té mé 
trpasličí sérii je trpaslík s gestem 
Lenina nebo vůdce, který ukazu-
je levou rukou čili doleva do těch 
řití. Pak tam je Pivař, který leží 
a medituje, Pozorovatel - fízl, kte-
rý za  keřem sleduje, také Bachař 
- Střelec mířící na  lidi ze střechy 
ze zálohy a další…“ Největší taška-
řici si však nezbedný autor dovolil 
v roce 1987, kdy v rámci komunis-
ty povoleného rockového festivalu 
instaloval přímo na ochozu Paláce 

to víkendový domek na  léto, ten-
ké stěny, přes zimu tam dítě mu-
selo spát v  palčákách a  beranici, 
zamrzala moč v  nočníku, ale pak 
jsme se naučili různé fígle, jak pře-
žít. Třeba jsme dávali deky přes 
okna, když byly tuhé mrazy. Tam 

Utíkající dívka v Antverpách

bná k
em „br

normali
do Stra

OSOBNOST

MUŽ, KTERÝ ZALOŽIL 
VLASTNÍ STÁT

KURT GEBAUER
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kultury obří busty, které velmi při-
pomínaly komunistické papaláše 
kynoucí davům.

Pan profesor má třídu rád
Za těchto okolností bylo jen přiro-
zené, že po  revoluci nastala u Ge-
bauera exploze aktivity. Začíná 
vyučovat na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v  Praze, vystavu-
je v  řadě měst v  České republice 
i v zahraničí, účastní se nekonvenč-
ních výtvarných projektů v  Číně 
nebo Itálii. V roce 1992 je jmenován 
profesorem. Jeho nejslavnějším žá-
kem je známý natírač tanku a  au-
tor plastiky Entropa David Černý. 
I v demokratickém režimu zůstává 
„němým“ glosátorem doby (napří-
klad performance Stříhání vlajky 
jako reakce na rozdělení Českoslo-
venska v roce 1993).

V současné době jsou i v OC Bre-
da & Weinstein k vidění Gebauerovy 
práce – ony podivné hlavy bez tvá-
ří, rozmístěné po obchodním domě. 
A  Galerie KUPA, která se nachází 
ve  2. podlaží obchodního centra, 
chystá na konec září výstavu s ná-
zvem BELAAXA s  podtitulem Li-
tografi e plavání a  saunění. Známý 
opavský galerista Martin Klimeš 
o  autorovi, s  nímž spolupracuje již 
mnoho let, říká: „Kurt Gebauer se 
dostal do polohy, v níž může stejně 
„beztrestně“ vytvářet experimentál-
ní instalace jako i „obyčejné“ kresby 
koupajících a  saunujících se žen-
ských a chlapů. Vždy je v jeho práci 
přítomný moment překvapení, vti-
pu a  čehosi, co zbavuje tento svět 
patosu, přetvářky, tuposti a  činí jej 
snesitelnějším, lidštějším a  poetič-
tějším. Každá příprava jeho výstavy 
je potvrzením umělcova nasazení, 
obrovské energie a zájmu o věc, ale 
taky je zdrojem pohody a  legrace. 
V galerii KUPA představíme jemnou 
a méně nápadnou podobu Gebaue-
rovy tvorby, pro návštěvníky bude 
určitě neméně zajímavá, osvěžující 
a přínosná.“ 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Kurt Gebauer BELAAXA
Litografi e plavání a  saunění 
v Axe v Praze a Belarii v Hradci 
n. Moravicí.
Místo: Galerie KUPA, Opava. 
Vernisáž: pátek 27. září 2013 v 17 
hod. Výstavu uvede: Martin Kli-
meš a  Tomáš Skalík. Pořadatel 
výstavy: Art Consultancy. Výsta-
va potrvá do 22. listopadu 2013.

kult
pom
kyno

OSOBNOST
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KUCHAŘSKÉ SHOW 
RADKA ŠUBRTA
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 V souvislosti s televizními 

pořady se o vás dost mluvilo 

i psalo. Některé věci však stojí 

za to si připomenout. Třeba 

vaše kuchařské začátky.

Vaření mě bavilo snad odjak-
živa. Při rozhodování o bu-
doucím zaměstnání mi skvěle 
poradil děda. Ten totiž tvrdil, 
že jíst se bude vždycky, a měl 
pravdu. Do učení na kuchaře 
do Intercontinentalu jsem 
se díky nevalnému prospě-
chu málem nedostal. Až můj 
soused mi zařídil, že jsem se 
mohl jít učit pro České dráhy 
a jídelní lůžkové vozy. Nastou-
pil jsem na Hlavní nádraží, což 
byla hrozná práce, ale výborná 
praxe. Byla to opravdová 
škola života, na kterou nikdy 
nezapomenu. Ale pochopitelně 
jsem se po vyučení snažil co 
nejdříve vycestovat za hranice.

 Což se vám povedlo.

Povedlo a byla to další vysoká 
škola. Profesionální gast-
ronomie je totiž procesem 

celoživotního vzdělávání. 
Pracoval jsem v několika růz-
ných restauracích, například 
v Německu, Rakousku anebo 
Švýcarsku. Má poslední zahra-
niční praxe probíhala u samot-
ného Daniela Bouluda v New 
Yorku. Zkušenosti, které dnes 
se svým týmem svým hostům 
a klientům nabízím, jsem sbíral 
právě ve vyhlášených restau-
racích po celém světě. Každé 
místo, kde jsem pracoval, mi 
něco dalo. Je to jedno, jestli to 
bylo místo, kde jsem se učil, 
nebo to byl catering, který 
jsem někam dělal. Náš obor je 
nejhezčí právě v jeho obsahu, 
v tom, jak se vyvíjí. Stále se 
učíte, stále čerpáte nové re-
cepty, technologické postupy 
a hlavně potkáte spousty lidí. 
Dobré jídlo navíc dokáže navo-
dit skvělou atmosféru v každé 
situaci. A jak jsme si už řekli, 
jíst se bude vždycky, tedy jde 
o nekonečné téma!

 Vedete také různé kulinář-

ské kurzy. Naplňuje vás tato 

práce?

Ano, kurzy dělám rád. Velmi 
mě to baví, je to relax od stre-
su v hospodě. A zase se tam 
setkávám se spoustou zajíma-
vých lidí. Od nadšených ama-
térů až po profesionály, kteří 
se, naštěstí, také chtějí přiučit 
něco nového. Ostatně zdejšího 
šéfkuchaře Radima Svačinu 
jsem také potkal na svých 
kurzech. Absolvoval je, tuším, 
všechny a já jsem v něm 
objevil další velký talent české 
gastronomie. Znám ho už osm 
let, má velkou chuť do práce, 
přemýšlí u ní i o ní a taky se 
pořád vzdělává. A to je moc 
dobře! Vede zdejší Babiččinu 
jídelnu a vaří i pro KaVarnu, 
měl by šéfovat i připravované 
restauraci Nová sladovna.

 To Radim Svačina vás při-

vedl do Opavy?

Dá se to tak říct. Radim mne 
pozval, abych tady pomohl 
„rozběhnout“ tu opravdovou 

Šéfkuchaře Radka Šubrta není třeba čtenářům zeširoka představovat. Větši-

ně utkvěl v paměti jako přísný porotce televizní soutěže MasterChef, mnozí 

ctitelé dobrého jídla si jej pamatují z pořadu TV Nova Tescoma s chutí nebo 

z TV Prima a pořadu Hostina za hubičku. Již brzy dostanou návštěvníci OC 

BREDA možnost setkat se s  tímto svérázným, energickým a  vtipným mis-

trem svého oboru osobně. Od září do prosince se představí zákazníkům cen-

tra ve čtyřech kuchařských show, kde bude nejen vařit, ale také vysvětlovat, 

radit a nabízet něco dobrého k ochutnání.

gastronomii. Ta má hlavní cíl, 
aby jídlo bylo dobré, kvalitní 
a aby lidem chutnalo. Proto 
vznikly tři samostatné projekty, 
které vypadají velmi, velmi 
nadějně. Už jsme se pustili 
do vyhledávání těch nejlep-
ších regionálních dodavatelů 
surovin. Právě jsem se vrátil 
z Melče z fi rmy Jatky Klemens 
a jsem nadšený. Tak má vypa-
dat výroba opravdu kvalitního 
masa. Pochopitelně se budeme 
neustále snažit prosazovat 
při vaření čerstvé regionální 
suroviny, a to ty nejkvalitnější. 
Nejen maso, ale i zeleninu, 
ovoce, pečivo.

 Zmínil jste tři projekty. Co 

to přinese návštěvníkům OC 

BREDA?

Doufám, že hodně. A hlavně 
hodně dobrého. Z Babiččiny 
jídelny by se měla stát restau-
race vyhlášená svým kvalitním 
menu, za všechna jídla uvedu 
především skvělou svíčkovou 
na smetaně, kterou Radim 
opravdu umí! Ta by byla spo-
lehlivě na jídelním lístku každý 
den. Začínalo by se snídaní 
a otevřeno by mělo být tak 
do 16 hodin, v předvánočním 
období bude otevřeno déle. 
Cíl je zase prostý, vařit dobré 
jídlo z poctivého materiálu. 
Druhý projekt je KaVarna. Ta 
se zaměřením pravděpodobně 
změní na Café klub. Rozhod-
ně bude otevírat i zavírat 
výrazně později nežli Babič-
čina jídelna. Nabízet se zde 
každopádně bude vlastní káva 
namíchaná ze dvou kvalitních 
zrn, ke kávě dobré zákusky, 
ale i lehké jídlo, míchané alko 

ROZHOVOR
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a nealko nápoje a pochopitelně 
příjemné posezení. 
A na třetí projekt, klasickou restau-
rací Nová sladovna, která bude na-
bízet i vlastní pivo, jsem vyloženě 
nažhavený. Tradice pivovarnictví 
tady byla opavdu veliká, tak proč 
bychom na ni nemohli šikovně 
navázat? Nová sladovna s mini-
pivovarem se slavnostně otevře 
k 1. narozeninám OC BREDA, tedy 
15. listopadu. 

 Měli bychom se s vámi setkat 

u několika kuchařských show. 

Prozradíte něco bližšího?

Prozradím, protože se na to taky 
sám těším. Každá show bude 
tematicky jinak zaměřená, ta 

prosincová pochopitelně bude cílit 
na vánoční pokrmy. Začít chceme 
koncem září a pak každé tři týdny, 
tedy v polovině října, asi ve třetině 
listopadu a konečně začátkem 
prosince. Po boku mi bude věrně 
stát věrný kolega Radim Svači-
na a myslím, že to bude zábava, 
legrace i poučení. Tak trochu tři 
v jednom. Přesné termíny určitě 
vedení OC včas veřejnosti oznámí. 
A já, jak jsem už řekl, se těším. 
Opava se mi líbí, je to krásné město 
a máte tady moc hezká děvčata. 
Ba i nějakou tu hezkou hospodu 
jsem už viděl. Ale doufám, že ty tři 
v OC BREDA budou brzy v Opavě 
ty nejlepší a nejhezčí! (úsměv) 

RADEK ŠUBRT
se narodil v roce 1971 v Praze. Vyučil se ku-
chařem pro České dráhy. Pracoval v několika 
různých restauracích, například v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku nebo USA. Působil 
také ve známých pražských hotelech a  re-
stauracích (Mövenpick, Don Giovanni, Ra-
disson SAS a Le Palais). Je spolumajitelem 
pražské restaurace Sokool, šéfkuchařem 
a majitelem restaurace Amade v prostorách 
hotelu Pachtův palác a  jídelen Na  pruhu 
v Praze 3 a Na krejcárku v Praze 4.
V  současné době vede nejen několik růz-
ných kurzů vaření, ale zajišťuje i  catering 
na narozeninových oslavách fi rem, význam-
ných osobností či jen na setkáních s přáte-
li. Širokou popularitu získal spoluprací s TV 
Nova (Tescoma s chutí) a TV Prima (Hosti-
na za  hubičku). Byl také „zlým“ porotcem 
v soutěži MasterChef.
Radek Šubrt je ženatý, má dva syny (Jakuba 
*2006 a Jana *2008).

ROZHOVOR
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Radek Šubrt (vpravo) se svým 
opavským parťákem Radimem Svačinou



GASTRO

Chuť kávy je daná především regi-
onem původu, klimatem, kvalitou, 
typem půdy a  botanickou odrů-
dou kávovníku. Mezi odborníky 
je dobře známo, že poslední dva 
články řetězce, tj. pražírna a  ba-
rista, již nemohou kvalitu kávy 
žádným způsobem povýšit. Česká 
pražírna kávy La Boheme Café 
(Vítkov) se zabývá pražením zelené 
kávy již od  roku 2007. Několikrát 
do  roka v  době sklizně vysílá své 
lidi do zemí, ve kterých se pěstuje 
káva přímo na plantážích, kde mají 
možnost zajistit ta nejkvalitnější 
kávová zrnka pro příští rok. Zelená 
káva je po  nakoupení přepravena 
do pražírny ve Vítkově. Při pražení v zrnku vznikají aro-
matické látky, které jsou charakteristické pro jednotlivé 
země původu. Důraz je kladen na to, aby se káva nespá-
lila, protože poté by dostala hořkou příchuť. Důležitá je 
také čerstvost, a proto je káva vždy pražena na základě 
poptávky a zabalena do speciálních obalů, které chrání 
aromatické látky. Existují rozdílné styly v pražení. V Itá-
lii se setkáme spíše s  tmavě praženou kávou, naopak 
pokud navštívíme země jako Norsko nebo Dánsko, 
budeme překvapeni velmi světlým pražením. Společ-
nost La Boheme Café se snaží o  světle pražené kávy, 
abychom tak dali vyniknout opravdovým chutím kávy 
jednotlivých regionů, a vyzdvihli tak její „terroir“. Kávu 

Ochutnejte jedinečné 
čaje a kávu OXALIS!
Každý měsíc najdete 
v  našich prodejnách 
skupinu čajů nebo 
káv, které zakoupíte 
za akční ceny.

Září je ve  zname-
ní novinek sezóny 
2013/2014 - přijďte vy-
zkoušet naše nové aroma-
tizované čaje!

V říjnu ochutnejte by-
linkové směsi, které 
posílí Vaši imunitu 
před nacházejícími 
zimními měsíci!

A  v  zimě se zahřejte 
některým z  čajů obo-
hacených o  zázvor nebo 
zkuste naši specialitu 
Cascaru – čaj ze su-
šených slupek kávo-
vých třešní!

Oxalis je česká spo-
lečnost, která se řadí 
mezi přední evropské 
výrobce a  distributory 
sypaného čaje a  plantážní 
kávy. Posláním sortimentu Oxalis je 
nabídnout zákazníkovi jedinečnou 
kvalitu, chuť, požitek a relaxaci u šál-
ku čaje a kávy.

Více informací naleznet e na 
www.oxalis.cz

c
af
fe to nejlepší z čaje a kávyChuť kávy 

garantovaná odborníky

Na  snídani, rychlý oběd nebo odpolední kávu 
zavítejte do  Panerie. Výhodná snídaňová menu 
Vás zasytí na celé dopoledne a máte na výběr ze 
slané či sladké varianty. K obědu pak ochutnejte 
naše zapečené a křupavé Panini, zvláště doporu-
čujeme naši podzimní specialitu -  Panini s maso-
vými koulemi. K  široké nabídce káv vyzkoušejte 
některý z našich výborných dortů – od ovocných 
dortů, cheesecaků nebo i  klasického Pražského 
čokoládového dortu. Na zdravé dobroty také ne-
zapomínáme – čeká na Vás několik variant salátů.   
To vše najdete v ryze českém konceptu rychlého 
občerstvení, který je tu pro Vás na trhu již od roku 
1999. Těšíme se na Vaši návštěvu.

z pražírny La Boheme Café můžete ochutnat také v ka-
várně F 40 v OC  Breda & Weinstein. Zde je káva kvalitně 
připravena pod dohledem zkušených baristů. Káva má 
díky tomu, že jsou zrnka stará maximálně několik týd-
nů od pražení, výrazné aroma a plnou chuť. Zákazník 
má na výběr vždy ze dvou espresso směsí.
Počínaje čtvrtkem 3. října bude kavárna F 40 ve spolu-
práci s  La Boheme Café pořádat přednášky zaměřené 
na informace o kávě.
Kromě kávy La Boheme Café také nabízí čaje americké 
značky Harney & Sons, které se vyznačují prémiovou 
kvalitou a speciálním pyramidovým tvarem sáčků, díky 
kterému je jejich chuť mnohem intenzivnější.
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V  Mangaloo si nyní můžete 
vychutnávat tradiční sezónní 
ovoce - jablka a  hrušky. Přijď-
te na  hruškový fresh, který je 
na  podzim bezkonkurenčně 
nejchutnější, nebo fresh hruš-
ka, ananas, limeta, který patří 
mezi nejoblíbenější u zákazníků 
i u týmu. Je voňavý, sladký a při-
tom trošku kyselý a… To se už 
nechte překvapit!

GASTRO

Kyblík 30 Hot Wings™ 
- rozděl se se svými 
přáteli o 30 kousků 
Hot Wings™, 
4x běžnou porci 
hranolků!

Kyblík Classic 
– velký hlad pomůže 
zahnat 
4x Hot & Spicy™ 
Strips, 
4x Hot Wings™, 
2x porce kuřete 
Kentucky, 2x běžná 
porce hranolků.

Kyblík 11/11 
- 22 chutných ku-
řecích kousků - 11 
křupavých 
Hot Wings™ 
a 11 jemně pálivých 
Hot & Spicy™ 
Stripsů. Tomu 
nelze odolat!

Privat Kaffee 
African Blue

Káva African Blue, novinka z řady Privat Kaff ee, pochází ze 
samé kolébky kávy, východní Afriky. Díky péči rovníkového 
slunce a  úrodné půdě vyniká tato káva výrazným aroma 
a intenzivní chutí s nádechem černého rybízu. Kávová zrna, 
která byla vybrána pro Privat Kaff ee, 
jsou pražena odděleně, aby se zvý-
raznilo aroma dané jejich jedineč-
ným původem.Tak na nic nečekejte 
a vydejte se na svůj soukromý výlet 
do světa africké kávy!

500
g 199,90 Kč

Privat Kaffee 
Brazil Mild

Káva Brazil Mild pochází ze slunných oblastí Brazílie. Pěstuje 
se v nadmořské výšce až 1 000 metrů. Příjemné podnebí se 
stabilními teplotami v průběhu dnů a nocí a cihlově červe-
ná lateritová půda bohatá na živiny propůjčují kávě Brazil 
Mild její jemné aroma s  nádechem 
lískového oříšku. Kávová zrna, která 
byla vybrána pro Privat Kaff ee, jsou 
pražena odděleně, aby se zvýraz-
nilo aroma dané jejich jedinečným 
původem. Tak chutná 100% Tchibo 
Arabica.

500
g 199,90 Kč

Privat Kaffee 
Guatemala Grande 

Káva Guatemala Grande, novinka z řady Privat Kaff ee, pochá-
zí z horských oblastí Guatemaly.  Na strmých horských sva-
zích jsou plody kávovníku sklízeny ručně s velkou opatrností 
jeden po druhém. Kávová zrna, která byla vybrána pro Privat 
Kaff ee, jsou pražena odděleně, aby 
se zvýraznilo aroma dané jejich je-
dinečným původem. Vychutnejte si 
tuto elegantní kávu s jemným náde-
chem čokolády.

500
g 199,90 Kč

V Mangaloo si nyní můžete

Ne všechny končí v hruškovici!
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Šaty,

1499,-

Zjistěte více na  
Lindex.com

4.října 
V prodeji od  

ve vybraných prodejnách 
& obchodě online  



FASHION

c-a-a.cz

Nové denim trendy nyní v C&A.

PODZIM-ZIMA 2013

Značka ORSAY připravila pro 

nadcházející sezonu novou 

nabídku určenou pro módní 

a stylové ženy.

Kolekce podzim-zima, to 

jsou jemné vzory a struktury 

udržené v decentních bar-

vách a aktuálních fazónách. 

Každá zákaznice značky 

zde najde vynikající nápady 

pro každý den, do práce 

a také do společnosti. Vše 

v souladu s panujícími 

trendy. Siluety inspirované 

městským stylem v sobě pojí 

nadčasovou eleganci s prak-

tickým pohodlím.

C&A představuje novou kolekci 
pro sezónu podzim-zima 2013/2014 
Zima není tak daleko, jak se zdá. C&A, jedna z největ-
ších evropských módních společností, představuje nové 
kolekce pro podzim a zimu 2013/2014. 

Mladá móda CLOCKHOUSE přináší téma „OH BOY“ inspiro-
vané college a tomboy,  vliv 90‘s – grunge a důraz na kombinace s denimem. 
Dále téma tmavé „PRETTY GOTHIC“ s grafi ckými potisky inspirovanými 
kosmem.
Dámská kolekce YESSICA předvádí téma FOLKART - pro 
barvy a tisky  jsou inspirací hory a lesy doplněné vlivy romantické renesance 
– potisky inspirované látkovými tapetami. 
Kolekce pánské módy ANGELO LITRICO inspirována klasickým 
britským vzhledem, aktualizována použitím nových střihů, úpravami a zpraco-
váním pletenin.
Klíčové barvy této sezony: džínovina, tmavě modrá a červená, lah-
vově zelená, vínová, tmavé zemité tóny, černá a bílá & šedá.
Dámské doplňky: kov je klíčovým prvkem této sezony. Kovové plíšky, 
nátěry, vlákna, řetězy dodají outfi tu sexy efekt. Druhým důležitým trendem je 
folklorní směr. 

o 

í 

Kabát 

2 199 Kč

Kalhoty

799 Kč

Svetr

799 Kč

Kabelka

949 Kč
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FASHION

Bunda 

799 Kč

Mikina 
549 Kč

Náramek

169 Kč

Dámská
vesta

349 KČ 

Dětská 
mikina

159 KČ

Pánský 
svetr

159 KČ

Sukně 
449 Kč

Sako

1 099 Kč

Košile

549 Kč

Boty

1 999 Kč
Kalhoty 

399 Kč
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FASHION

Mikina 
MEATFLY-PARKER 
COLLEGE

1 550 Kč

Tričko 
MEATFLY-GOODS

580 Kč

Kalhoty
MEATFLY- HUNTER

1 400 Kč

Šátek

179 KČ
Sako

529 KČ
Tričko

399 KČ
Kabelka

649 KČ
Jeans

999 KČ
Tenisky

529 KČ

Bunda

1 500 KČ
Triko

349 KČ
Legíny

529 KČ
Lodičky

799 KČ

Vesta

999 KČ
Svetr

529 KČ
Kalhoty 
FSBN

999 KČ
Boty

399 KČ 

ADIDAS 
TEPLÁKY

1 799 KČ

ADIDAS 
KŠILTOVKA

370 KČ

ADIDAS 
TRIKO
Dříve 749 KČ 
nyní 399 KČ

ADIDAS 
MIKINA
Dříve 1 899 KČ
nyní 1 349 KČ

ADIDAS 
SPORTOVNÍ 
OBUV

2 099 KČ

ADIDAS 
TAŠKA:  
Dříve 1 090 KČ 
nyní 740 KČ

Tváří podzimní kampaně 
H&M je Gisele Bündchen. 
Tato světová supermod-
elka bude mít na sobě 
základní sezonní kousky 
značky H&M, nechybí 
mezi nimi funkční kabáty 
a blejzry, které se nosí 
s halenkami, mikinami 
i kalhotami. Gisele bude 
také exkluzivně pro H&M 
zpívat píseň „All Day and 
All of the Night“ skupiny 
The Kinks, kterou bude 
možné zdarma stáhnout 
na hm.com 
a objeví se též na iTunes 
v rámci kampaně sbírající 
fi nanční prostředky 
pro UNICEF. Za každé 
stáhnutí daruje H&M 
prostřednictvím UNICEF 
vakcínu pro jedno dítě.



Young Spirit 

999 KČ 

Only Pink 

999 KČ

Young Spirit 

1 299 KČ
 Young Spirit 

1 299 KČ

FASHION

SPECIÁLNÍ AKCE PRO STUDENTY!

Kotníčkové boty 
Clara Barson

699 KČ

Kotníčkové boty 
Lasocki

1 699 KČ

Polobotky 
Jennifer&Jennifer

699 KČ

Polobotky 
Jennifer&Jennifer

699 KČ

Polobotky 
Jennifer&Jennifer

699 KČ

Kotníčkové boty 
Jennifer&Jennifer

699 KČ

Kotníčkové boty
Jennifer&Jennifer 

699 KČ

Dámské boty Jana (kůže)  

1 590 KČ

 Dámské boty 
Jana (kůže)

2 290  KČ

Dámské boty 
Rieker (kůže)

1 590 KČ

Pánské boty Rieker (kůže)

1 990 KČ

Pánský oblek Palmiro Rossi 
původní cena 9 990 Kč, 
nyní s využitím exkluzivní slevy 6 000 Kč 

nová cena 3 990 Kč. 
NEVÁHEJTE, VYUŽIJTE! Akce platí do 30. 9.  2013.
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•  sám čistí a leští
•  drží pomocí podtlaku,  

nikdy nespadne
•  na okna, zrcadla,  

sprchové kouty i výlohy

Představujeme první robotický čistič 
oken a skleněných povrchů. Vyčistí 
a perfektně vyleští všechny skleněné 
plochy ve vaší domácnosti – stačí 
přiložit k povrchu a zapnout tlačítko.

Sedněte si ke kávě  
a příští mytí oken  
už přenechte Hobotu 168!

Revoluce  
v mytí  
oken
6 990
POUZE V DATARTU

e-shop: www.datart.cz   Infolinka: 810 328 278 (810 DATART)

Jsem veselý dráček INGO, který ti již podruhé přináší zábavu s novou kolekcí 
hraček! Líbí se ti? Opět je můžeš mít za mimořádně výhodné ceny! Stačí, když 
si vybereš hračku, která se ti líbí a paní pokladní ji dáš i s vyplněnou sbírací 
kartou. A jak INGO body do karty nasbíráš? 

Za každých 200 Kč nákupu, které u nás s rodiči utratíte, získáš 1 INGO bod, který 
si nalepíš do své sbírací karty. Každý týden se v našem letáku objeví produkt, 
za který získáš INGO bod navíc – bude označen mým obrázkem, tak se pořádně 
dívej i v prodejně, ať ho nepropásneš! Abys mohl hračku získat levněji, potřebuješ 
INGO bodů 20. Máš je všechny? Hurá!

Teď už zbývá jen vybrat si. Na mém webu 
www.dracekingo.cz navíc najdeš křížovky, hádanky, hry a soutěže.

Dokážeš je všechny vyřešit?

-35%

BRATZILAZ 
MIDNIGHT

-36%

LEGO Star Wars

15990

SKY ROCKET 

16990

-43%



Výstava dokumentuje vznik a vývoj automobilismu s akcen-
tem na některá odvětví motoristického sportu. 
Výběr z této sbírky je zaměřen na superauta a auta přelomo-
vá, která měl málokdo z běžných lidí to štěstí vidět zblízka. 
Jedná se o ikony ze všech dob automobilismu, takže starší 
i mladší návštěvníci si mohou připomenout vozy snů svého 
dětství, která vídali většinou jen na obrázcích. 
Na výstavě si také můžete srovnat velikost a prostorový de-
sign mezi auty, které na cestě neuvidíte. Fotografi e někdy 
dost zkreslují. Většina modelů sbírky je v  přesném měřít-
ku 1:43 a většina z nich jsou limitované edice. Všechny jsou 
přesně do detailů zpracovány, mnohdy včetně všech detai-

lů interiéru (spony bezp. 
pásů, tlačítka a páč-

ky), detailů 
motoru a  pod-
vozku, takže 
působí dost 
opravdově.

y
lů

pás

Zveme Vás na výstavu modelů aut 
vybraných z výjimečné evropské sbírky.

oppravdově.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 28. ŘÍJNA 2013.

AKTUALITY

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!
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Loterie Fortuna jako první na českém trhu uvedla 

nové stírací losy s jedinečnou 

DRUHOU ŠANCÍ PRO NEVÝHERNÍ LOSY.
Kupte si stírací los s logem Druhá šance – Dinosauři  nebo Au-
tolos. Pokud by váš los nebyl výherní, můžete ho zaregistrovat 
do losování o další skvělé výhry. 

O co se hraje?
Dinosauři, kam se podíváš

Los Dinosauři stojí 20
Kč. Vybírat můžete z pěti různých motivů, ide-
ální pro nasbírání celé série. Hlavní výhra je 500 000
Kč a ve Druhé 
šanci navíc losujeme o 500 rodinných vstupenek do DinoParků v ČR 
v hodnotě 400
Kč! Stačí zaregistrovat nevýherní los do Druhé šance.
Autolos - kdo stírá, ten jede!

Autolos stojí 50
Kč. Po  setření herního pole 
můžete vyhrát vedle peněžitých výher i věcnou 
výhru, jeden z 22 vozů Škoda Octavia. Pokud 
bude nevýherní los zaregistrovaný do  Druhé 
šance, budete navíc hrát o další 4 automobi-
ly a 500 tankovacích karet na pohonné hmoty 
v hodnotě 2 500
Kč. 

Více informací na stránkách 

www.loteriefortuna.cz

V  zářijových dnech zahajuje v  OC Breda & 
Weinstein svoji činnost Prostor pro dobrá ře-
šení. Je to inovativní projekt, který v  Opavě 
realizuje obecně prospěšná společnost Dob-
rá rodina za  strategické podpory společnosti 
Mintinvestments a ve  spolupráci s  významný-
mi partnery regionu společností DCVision, Li-
vingStyle nábytek, Optys spol. s r. o., RPM fa-
cility & clearing solution, OpavaNet a.s., Datart 
International a.s. a za podpory dalších subjektů 
a pod záštitou 1. náměstkyně primátora města 
Ing. Pavly Brady. 

Smyslem projektu je postupně vytvořit místo 
pro setkávání těch, kteří pomoc hledají, s těmi, 
kteří ji mohou nabídnout. Podporujeme tím 
propojení služeb mezi subjekty sociálně odpo-
vědných podnikatelů, státní správy, neziskové-
ho sektoru a klientů, kteří pomoc hledají.

Vzniká tak záchranná síť, která pomůže před-
cházet tomu, aby se rodiny s dětmi  i ostatní 
lidé dostávali do  bezvýchodných situací. Pro-
stor pro dobrá řešení se tak postupně stává po-
třebným „sociálním informačním uzlem“, který 
zastřešuje „komplexní preventivní systém“ 
podpory dětí a rodiny na Opavsku.

V  Prostoru pro dobrá řešení naleznete kon-
takty na  konkrétní pracovníky státních  či re-
gionálních institucí, odborníky či organizace 
poskytující sociální služby nebo máte možnost 
přímo se s  těmito pracovníky setkat. Zároveň 
se můžete dozvědět o  různých workshopech, 
odborných kurzech a  seminářích.

Navazujeme aktivní spolupráci se zástupci 
Magistrátu města Opavy, Elimu, Armády spásy, 
Speciální základní školy, Charity Opava a dal-
ších organizací a  vytváříme Kalendář aktivit 
pro rok 2013/2014. Dobrá rodina o. p. s. nabízí 
též vzdělávací aktivity související s provázením 
pěstounů a  jejich přípravou a  se zaměřením 
na ranou a dočasnou pěstounskou péči. 

Prostor pro dobrá řešení by měl být prozatím 
v provozu po celou otevírací dobu OC Breda & 
Weinstein, a to denně od 8:00 do 21:00 hod.

Prostor pro dobrá 
řešení otevřen 

v OC Breda & Weinstein

Dne 31. 8. 2013 
proběhlo ofi ciální 
otevření Prostoru 
pro dobrá řešení 
v  prostorách OC 
Breda & Wein-
stein. Jsme zde 

pro Vás denně od 8 do 21 hod. Neváhejte se 
na nás obrátit s jakýmkoliv problémem.

www.dobrarodina.cz

Breda & 
brá ře-

avě

nstein

-
t
ů 
a 

čnost Dob-
ory společnosti 

áci s  významný-
stí DCVision

STŘÍPKY Z CENTRA

Aktuality
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Meatfl y shop v  OC 

Breda & Weinstein 
Vám přináší plno novinek pro sezónu pod-
zim zima od MEATFLY, NUGGET, NEW ERA 
a dalších světových značek! 
Využijte „akci týdne“, kdy můžete nakoupit 
za  bezkonkurenčních podmínek. Akce pro 
Vás opakujeme každý týden a každý si přijde 
na své! Jako jedni z mála Vám představíme 
kompletní kolekci ZIMA 2013 od  MEATFLY 
a jak sami vidíte na přiložených fotografi ích, 
je na co se těšit!. Více informací o novinkách 
najdete na www.meatfl y.cz a facebooku na-
šeho obchodu: facebook.com/Meatfl ySho-
pOpava“

HRAJTE O ZÁJEZDY 

za 20 000,- Kč se směnár-
nou Tourist centrum.
Jednoduše vyměňte valuty za  více než 
500,- Kč a zaregistrujte se do soutěže o zá-
jezd. Losování každý měsíc až do listopadu, 
více na www.tourist-centrum.cz

  Mimořádná nabídka

Erotic City – síť prode-
jen luxusního nejen erotického zboží Vás 

zve k návštěvě. Není třeba se ostýchat, s vý-
běrem toho správného zboží Vám ochotně 
pomůže vyškolený personál. Sortiment zahr-
nuje veškeré erotické pomůcky, spodní prá-
dlo, kosmetické přípravky, společenské hry 
a  žertovné předměty. Využijte mimořádné 
nabídky a nakupte vybrané produkty v rámci 
akce 1+1 zdarma.

Ostříhejte se v Klieru 
Využijte našich dopoledních cen 
od 9 do 11 hodin! Stříhání dámy 
délka vlasů po  ramena 160
Kč, 
stříhání dámy délka vlasů pod 

ramena 230
Kč, stříhání páni 130
Kč, stříhání 
strojkem 60
Kč!

 
Nová Slevová Knížka INTERSPORT!

S příchodem podzimu jsme pro vás připra-
vili Slevovou knížku, díky níž můžete pořídit 
nové sportovní oblečení a vybavení, nebo to 
stávající rozšířit. Ušetřete až 18 350
Kč!
Využijte této jedinečné nabídky a zpříjemně-
te si podzimní sportování.
Více informací na www.intersport.cz.  



S vámi od A do Z

Navštivte nás v p ízemí 
OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10, Opava

Životní pojišt ní Rytmus 
odm uje za zdravý životní styl
Nov  i bezeškodní a v rnostní bonus

Pojišt ní nemovitosti a domácnosti
s VIP garancemi
Sleva až 30 %

Allianz autopojišt ní 
s nejv tším po tem výhod 
Zdarma pojišt ní proti odcizení

Miloslav Hollesch
Tel.: 777 814 185

Inzerce_Breda_Opava_88x100.indd   1 16.8.2013   13:04:08

Klenoty Aurum představují největší síť značkových obchodů se 
šperky a  hodinkami v  České republice. Zářivý šperk či hodinky 
patří k nejkrásnějším a nejhodnotnějším dárkům a naším cílem je 
poskytovat zákazníkům kvalitní produkty a služby v oblasti jejich 
prodeje a servisu. Seznam značkových prodejen Klenoty Aurum 
najdete na www.klenotyaurum.cz.

BIODERMA 
– Prevence 
a redukce 

vrásek
Liftingový Ma-

trix krém 
+ Micerální voda

679 KČ 

EXACTO MEGA SCREEN
Automatický digitální měřič 
krevního tlaku

Původní cena 1 750 KČ  

nyní 935 KČ

JUNIOR VIBOVIT
Doplněk stravy 
pro aktivní děti 
Vitaminy + železo

Původní cena 120 KČ  

nyní 95 KČ

POZVÁNKA
DO  FITNESS s nejdelší otevírací dobou
Po-Čt 6:30 - 22:30 / Pá 6:30 -  21:00 / So-Ne 8:00 - 20:00

OD ZÁŘÍ NOVÉ AKTIVITY  
BOSU, KRUHOVÉ TRÉNINKY, SPINNING, 
TRAMPOLÍNKY, cvičení pro obézní děti
OC  Breda & Weinstein, 2. poschodí, více na www.pepasport.cz

5. 10. 2013 - 35. ročník GRAND PRIX PEPA
ww.pepasport.czcz

PRO VÁS
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„Sout ž s dinosaury“
nakresli dinosaura a vyhraj DVD Jurský park

nebo velkou figurku dinosaura
1. – 8. 9. Kreslíme školní pot eby

9. – 15. 9. Vyst ihujeme  a lepíme barevné líste ky
16. – 22. 9. Malujeme slune nice voskovkami

23. – 29. 9. Jaké známe houby
30. 9. Vyhodnocení „Sout že s dinosaury“

1. – 6. 10. Obkreslujeme ruce
7. – 13. 10. Kreslíme zví átka
14. – 20. 10. Vyrábíme draky 

21. – 27. 10 Modelujeme ježky
28. – 31. 10. Ducha ský týden – malujeme duchy a strašidla

Víkendové malování na obli ej
St ede ní sva inky zdarma!!! 10 – 12h

INFORMACE NA TEL: +420 777 470 966
www.detskykoutek.cz

PROGRAM D TSKÉHO KOUTKU
ZÁ Í, ÍJEN 2013

AKTIVITY
  Od 18. 9.

do 28. 10.

  16.-20. 9. / 15-18 hod. / podlaží „0“
  na téma „Čistý vzduch – je to na nás“  

 s následnou výstavou výkresů, 
 ve spolupráci se SVČ

  19. 9. / Parking -„2“
  (v rámci „Týden mobility“)
  5. 10. / 10-15 hod. / podlaží „0“

 SPORTOVNÍ VÍKEND PEPA 
  10. 10. / podlaží „0“

UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA 

HRANÍ S LEGO více na www.ocbreda.cz

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

PR
OG

RA
M

 N
A 

ZÁ
ŘÍ

 A
 Ř

ÍJE
N

PR
AV

ID
EL

NÉ
 A

KC
E

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH

modelingový casting pro dívky a muže

 Denně v podlaží „1“
 HOPSÁLKOV - 5 skákacích hradů a 2 skluzavky 
 Bredolino - jízda vláčkem v podlaží „1“ – vláček jezdí dle jízdního řádu

LOOK BELLA 2013

  Každá 1. neděle v měsíci / 15 hod. / podlaží „0“

 DÍLNIČKY PRO DĚTI
  Každá poslední neděle v měsíci / 15 hod. / podlaží „0“

 INTERAKTIVNÍ POHÁDKA PRO DĚTI
  Každé úterý / 17 hod. / dětský koutek

 ANGLIČTINA PRO DĚTI

sportovní událost 
v rámci Grand Prix PEPA

LN
É A

K DÍLNIČKY PRO DĚTI
  Každá poslední neděle v měsíci / 15 hod. / podlaží „0“

INTERAKTIVNÍ POHÁDKA PRO DĚTI

RA
VI

DE
L  INTERAKTIVNÍ POHÁDKA PRO DĚTI

 Každé úterý / 17 hod. / dětský koutek

AANNGGLLIIČČTTIINNAA PPRROO DDĚĚTTIIPR

 Denně v podlaží „1“
HOPSÁLKOV ů

 AANNGGLLIIČČTTIINNAA PPRROO DDĚĚTTII

DIVADÝLKA

DÍLNIČKY

ANGLIČTINA

  Od 1. 11.

PRO VÁS

Tommy Hilfi ger
Hand Made Acetate

4 700 Kč

RALPH 
LAUREN

4 700 Kč

PRESTIGE

3 800 Kč

MORGAN

4 000 Kč
TOMMY 

HILFIGER

5 300 Kč

RAY-BAN

4 700 Kč

D
á

m
s
k

é

D
á

m
s
k

é

P
á

n
s
k

é
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Monika radí

BB Cream 
Decléor  40
ml

Krém a sérum 
Decléor 30
ml

Lak na nehty 
Marionnaud  

Pánská vůně Ralph 
Lauren POLO RED 
75
ml 

KÉRASTASE Elixir 
Ultime - šamponová lázeň 
a všestranná zkrášlující 
péče obohacené o kom-
plex 4 vzácných olejů pro 
všechny typy vlasů

KRÁSA - VŮNĚ - ČISTOTA

www.misscosmetic.cz

místo 1 298�Kč

773 Kč -40 %

1 499 Kč 

ASE Elixir

515 Kč 

800 Kč 

Kr
De

Lak na nehty 
Marionnaud

h
D

119 Kč 

BB Cream
lé l

érum 
l

místo 999�Kč

669 Kč -30 % 

N
O

V
IN

K
A

N
O

V
IN

K
A

N
O

V
IN

K
A

5

Milé dámy, začíná nám 
podzimní čas… Vybrala 

jsem pro Vás pár užitečných 
a svěžích rad, jak si toto roč-
ní období užít a nenechat se 
vtáhnout do pochmurné nála-
dy, kterou sebou podzim při-
náší. 

1.  Buďte 
 v pohodě

Žádné jiné období 
v roce nedokáže poma-
lovat naše okolí tak bá-
ječnými barvami jako 
právě podzim. Kochejte 
se a pokuste se vstřebat 
všechny ty krásné od-
stíny hnědé, oranžové, 
žluté až po zlatou. A už 
je důvod k radosti!

Tři tipy, jak vyzrát 
na podzimní čas

Zkuste si po ránu vzpome-
nout na nějakou humornou si-
tuaci nebo historku. Pak bude 
mnohem těžší cítit se pod psa. 
Na chmurnou vrásku na čele 
prostě není prostor!

2.  Elegance a síla 
 pleťových masek

Myslíte si, že masky 
jsou zbytečný luxus? 
Máte pocit, že Vám 

bohatě stačí krém? Ať 
se Vám to líbí, nebo ne, 
masky jsou v péči o pleť 

nenahraditelné. Jde o pří-
pravky s vysoce koncent-
rovaným složením, které 

umějí pokožku rozjasnit 
a okamžitě vyživit. Oceníte 
jejich praktičnost obzvláště 

ve chvíli, kdy potřebujete rychle 
vypadat skvěle, protože se třeba 
po práci chystáte do divadla nebo 
na večírek, a nemáte zrovna času 
nazbyt. A proč nevyužít ty dlou-
hé podzimní večery k tomu, aby-
chom se mohly hýčkat?

3.  Kůže jemná 
 jako hedvábí

Je vaše kůže po létě suchá, 
napjatá a tvoří se na ní rychleji 
vrásky než obvykle?  Proto si 
kůže zaslouží tu nejlepší péči, 
ať už doma v koupelně, nebo 
v salónu. Základem je hydrata-
ce, kvalitní krém nebo koupel, 

která poskytne rychlou úlevu. 
Sáhněte po olejových přísa-
dách. Ty na mokré kůži vytvoří 
ochrannou a vyživující vrstvu, 
takže se po koupání nemusíte 
ani mazat. Olej také v kůži 
„uzamkne“ vlhkost, proto vám 
hebká a vyživená pokožka 
vydrží celý den. Vhodné jsou 
proto kvalitní přípravky, ale 
i takový olivový olej, který 
máte doma po ruce, dělá divy. 
Stačí jen pár kapek a budete se 
cítit skvěle!

 Rozlučte se stylově s letními 
měsíci!

Vaše Monika  Žídková
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Dámská Boss 
Jour EdP 30 ml 

BABYDREAM 

Prem ium Dry 

plenkové kalhotky s paten-
tovanou technologií drylock, 
velikost maxi, 7 – 18
kg, 35
ks

Pánská Ferrari Red 
Power EdT 40
ml

79,90 Kč 
135 Kč 159 Kč 149 Kč 

24,90 Kč 

ky s paten-
logií drylock

159,90 Kč 

1 290 Kč 

ALTERRA BB 

zkrášlující BB krém, 
6v1, 2 odstíny, 50
ml

ISANA 

tekuté mýdlo 

s pumpičkou, 
různé druhy, 
500
ml

Páns

815 Kč 

místo 1 390
Kč

975 Kč 
Akční cena platí 
od 16. 9. do 3.10. 2013.

místo 449
Kč

319 Kč 
Akční cena platí 
od 2. 9. do 3.10. 2013.

Extra tvarující řasenka 
Obohacena 
o zpevňující rostlinný 
výtažek, který zajistí 
dokonalý tvar řas až 
po dobu 12 hodin.

Parfémová voda Comme 
une Evidence Intense
Nová vůně – květinová, 
intenzivní, elegantní

KRÁSA - VŮNĚ - ČISTOTA

Relaxační sprchový 
a koupelový gel 
Grep & Pomeranč

Výživný krém 
na ruce Grep & 
Pomeranč s bam-
buckým máslem

Zvláčňující tělové 
mléko Grep & 
Pomeranč s mand-
lovým olejem

Limitovaná edice 

Grep a pomeranč

21



Piercing 

CHO + bijou

Kruhy bijou 

dříve 500 Kč
Sleva 50 %

250 Kč 

dříve 1 200 Kč
Sleva 50 %

600 Kč 

dříve 700 Kč
Sleva 50 %

350 Kč 

SWAROWSKI 

elements sada

Náhrdelníky bižu ZU-ZU 

390 Kč

Prsten

stříbro

660 Kč
Prsten

stříbro

2 330 Kč
Prsten

stříbro

730 Kč

PRO VÁS

Podzimní nabídka

MOBILNÍ TELEFONY

GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tel.: 553 820 100   e-mail: opava@setos.cz   Po–Ne: 9:00–21:00 www.ispace.cz

2.990,-390,- 3.990,-displej

3,27"
foto

3,2 Mpx
displej

1,52"
displej

4"
foto

5 Mpx

NA TRHU

ANDROID

CENU

Samsung  E1200



GANT

pánské analogové, pouzdro 
ocelové, řemínek kůže, sklo 
minerální, vodotěsnost 
10 Bar, datum, dny v týdnu

Prsten 

7 647 KČ

Kalich smalt 
z barevného 
skla 150
ml  

426 KČ

CASIO EDIFICE

pánské sportovní, rádio controlled, solární napájení, analogové 
i digitální zobrazení času, luminiscence ručičky a indexy, 
osvětlení LED diodou-automatické, vodotěsné 10‚ Bar, minerální 
sklo, plastový řemínek, světový čas, budík 5x opakování, datum, 
kalendář, stopky, 12/24hodinový režim

CASIO G-SHOCK

sportovní, kombinace 
analog-digitál, odolné 
vůči nárazům, vibracím, 
vodotěsnost 20 Bar, 
minerální sklo, řemínek 
plast, datum, stopky 
– max. doba měření 100 
hod., odpočet, světový 
čas, budík 5x opakování

T

é analogové, pouzdro
vé řemínek kůže sklo

4 190 Kč 

2 690 Kč 

CASIO EDIF

pán ké sporto n

vod
min
plas
– m
hod
čas

7 790 Kč 

Kameny jsou kubické zirkony a syntetické rubíny 

malt 
ného
ml 

Sada z bílého  
14karátového zlata

Číše Romana 
platina 
z čirého skla 
240
ml  

802 KČPřívěsek 

4 860 KČ

Náušnice 

9 100 KČ

BOHEMIA 
CRYSTALITE

BOHEMIA 
CRYSTALITE

PRO VÁS



Už jste si byli vyzkoušet super jízdu na koni s parádní střelbou z laserové 
pistole v našem 7D salónu? Neváhejte a přijďte si užít spoustu zábavy. 
Máme na výběr z 8 her různého žánru – westerny, dobrodružné, horor, 
poznávací.
7D Saloon je prostorové stereo zobrazení, čtyři sedačky v podobě modelů 
koníků, laserové pistole a zvuk opravdové střelby, pět speciálních efektů: 
vítr, voda, pára, záblesky světla a mýdlové bublinky, k tomu mohutný ob-
jemový zvuk Dolby Digital 5.1., vše promítáno na velkém plátně. 
Využijte taky náš slevový kupón 2+1. Stačí vystřihnout a vzít s se-
bou. Tak za dva zakoupené vstupy dostanete třetí zdarma. 
Čím víc přátel, tím víc zábavy, budete z nich nejlepší?
Navíc u nás si můžete nejen zahrát a pobavit se, ale při 
troše štěstí můžete získat skvělé ceny – sladkosti, 
nejrůznější plyšové hračky nebo rovnou tablet či 
dotykový telefon!

Zaleží jen a jen na Vás! 

ušetříte 28 %

2 499,-
3 499,- 

Profi  kuchaři doporučují: HOME PROFI do každé kuchyně!
Sada HOME PROFI, 9 dílů
Luxusní celonerezová sada nádobí s extra silným třívrstvým sendvičovým dnem a masivními úchyty je ideální pro použití v domácnostech 
i profesionálních kuchyních. Vhodná pro všechny typy sporáků, včetně indukčních. Sada HOME PROFI 9 dílů obsahuje: kastrol s poklicí ø 24 cm, 
5,0 l - kastrol s poklicí ø 20 cm, 3,0 l - hrnec s poklicí ø 20 cm, 4,0 l - hrnec s poklicí ø 16 cm, 2,0 l - rendlík ø 16 cm, 1,5 l. Záruka 5 let.

ech 

Největší výběr knih v ČR

Slevový kupón 2+1

k

PRO VÁS
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Dan Brown: 

Inferno
Vychází: 18. září
Nový thriller feno-
menálního autora 
Dana Browna.

448 KČ

Simon Mawer: 
Pád
Vychází: 4. října
Už 4. kniha Angliča-
na Simona Mawera, 
autora bestselleru 
Skleněný pokoj 
a milovníka Brna.

389 KČ

Sylvia Day: 

Nezkrotná
Vychází: 31. srpna
Jedna z nejromantič-
tějších a nejerotič-
tějších knih nového 
tisíciletí má další, již 
třetí pokračování.

349 KČ

fotosvět www.fotolab.cz

Slevová knížka
se slevami až 50%
k vyzvednutí zde na prodejně

Dárky na vánoce
s předstihem a se slevou 20%
na fotoslužby objednané on-line

Dárky na vánoce
s předstihem a se slevou 10%
na fotoslužby objednané on-line

Září 2013

Říjen 2013

Listopad 2013

Nejširší nabídka fotoslužeb a fototechniky

Prodejnu FOTOLAB.cz naleznete v přízemí OC BREDA & WEINSTEIN



NAPLŇTE BOTNÍK NOVOU
KOLEKCÍ ZNAČKOVÉ OBUVI!

SLEVA 100 KČ PŘI
NÁKUPU NAD 590 KČ
Platnost do 31. 10.  2013
Platí při koupi 1 páru obuvi.
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Kupon_08_64x57mm.indd   1 05.08.13   15:32

Získejte slevu 20%

intersport.cz
katalog.intersport.cz

SPORT -  KUPÓNY

Dámská sportovní 
souprava 
Nike Training
místo 1 699,-   1 099,-

Pánská sportovní 
souprava 
Adidas Tentro
místo 1 999,-   1 299,-

Trekingová obuv 
McKinley 
Mulaz III AQX
místo 2 699,-   1 899,-

Pánská bunda 3v1 
McKinley 
Vineet
místo 4 999,-   2 999,-

Dámská bunda 3v1 
McKinley 
Vinita
místo 4 999,-   2 999,-

Platí od 9.9. do 31.10. 2013 
po předložení poukázky 

ze slevové knížky.
 

Trailová běžecká 
obuv Salomon XT 
Cruzer GTX
místo 3 699,-   1 999,-

25

I na podzim můžete zůstat ve
formě. To správné sportovní

oblečení a vybavení najdete v nové

SLEVOVÉ KNÍŽCE!
Ušetřete až 18 350 Kč!



ČR DO 31.10.2013

Podmínky použití a platnosti kuponu: 
 
Sleva 150 Kč platí při nákupu v minimální hodnotě 700 Kč. Sleva platí pouze na 
nezlevněné zboží. Slevy nelze kombinovat. 
Tento kupon platí pouze v prodejně CROPP TOWN v OC Breda.  
 
Tato nabídka platí do 31. 10. 2013 
 

SLEVA 20 %  

 PPodmínky použití a platnosti kuponu: 
 
Sleva 20% platí na 1ks. Sleva platí pouze na nezlevněné zboží. Slevy nelze 
kombinovat. 
Tento kupon platí pouze v prodejně MOHITO v OC Breda.  
 

Tato nabídka platí do 31. 10. 2013 
 

Podmínky použití a platnosti kuponu: 
Sleva 150 Kč platí při nákupu v minimální hodnotě 
700 Kč. Sleva platí pouze na nezlevněné zboží. Slevy 
nelze kombinovat. 
Tento kupon platí pouze v prodejně HOUSE v OC 
Breda.  
 
Tato nabídka platí do 31. 10. 2013 

20% sleva  
 

Podmínky použití a platnosti kuponu: 
 
Sleva 20% platí na 1ks. Sleva platí pouze 
na nezlevněné zboží. Slevy nelze 
kombinovat. 
Tento kupon platí pouze v prodejně 
RESERVED v OC Breda.  
 
Tato nabídka platí do 31. 10. 2013 

KUPÓNY
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KŘÍŽOVKA

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.
 Odpovědný pracovník: Vendula Kožiolová.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s.
 Vychází 15. září 2013.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Foto na titulní straně: Hana Kuncová

Tajenka skrývá jména dvou vynikajících opavských obchodníků, kteří jsou na  obrázku. 
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 10. 2013 na adresu „Správa cen-
tra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na info@ocbreda.cz. Soutěžící připojí své plné 
jméno, adresu a věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy z knihkupectví Neoluxor Books.

 

Výherci krásných knížek z minulého čísla: 
Petra Vavrečková -  Pustá Polom, Petra Melecká -  Opava, Marcela Černajová – Bruntál, 
Lenka Bialasová – Krnov, Hana Váchová – Opava. Gratulujeme!
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INFORMUJE


