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VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI,
také se Vám zdá, že čas běží čím dál 
rychleji? A je vůbec možné, že už  je to 
rok, co Vám obchodní centrum BREDA 
& WEINSTEIN otevřelo své dveře?

Byl to rok podobný tomu prvnímu 
u dětí – zvykali jsme si na sebe, pozná-
vali se, prodělali jsme i různé dětské ne-
moci, ale věřte, že všichni ti, kteří mají 
co do  činění s  provozem obchodního 
centra, dělají vše pro to, abyste se zde 
vždy cítili co nejpříjemněji, našli zboží 
a služby, které hledáte, a aby se BREDA 
& WEINSTEIN pro nás všechny společ-
ně stala  opravdu srdeční záležitostí.

Děkujeme proto velmi i  Vám, kteří 
k nám pravidelně nacházíte cestu, bu-
deme se i nadále snažit rozšiřovat na-
bídku obchodů a  služeb, připravovat 
atraktivní program pro celou rodinu 

a hlavně  celkově zdravě růst, 
jak se na rok staré batole pa-
tří!

A na co se můžete těšit v ná-
sledujících týdnech? Už brzy 
pro Vaše děti otevřeme víken-
dovou jazykovou školu Breda 
s výukou angličtiny zdarma s možností 
získání certifi kátu, navíc každou sobo-
tu budeme pořádat kreativní dílničky 
a každou neděli divadelní představení 
pro Vaše děti. S příchodem zimy plá-
nujeme pro větší pohodlí při nákupech 
otevřít i šatnu na kabáty a bundy. Mů-
žete se také těšit na  restauraci Nová 
sladovna s  vlastním minipivovarem 
a připravovanou, více než 500m2 vel-
kou a komfortní pobočku České pošty.

Na  úplný závěr mám pro Vás ještě 

jeden tip. Pokud neví-
te, co pořídit pod stro-
meček Vašim blízkým, 
můžete využít nákupu 
dárkových šeků BREDA 
& WEINSTEIN, které se 
mohou následně vymě-
nit za  cokoliv v  ozna-
čených provozovnách. 
Dárkové šeky budou 

k dispozici na pobočce směnárny  Tou-
rist Centrum na podlaží -1.

Věřím, že Vám tento magazín svými 
tipy a  programem napomůže prožít 
příjemné předvánoční chvíle v  Bredě 
a udělat radost nejen sobě, ale i ostat-
ním Vašim blízkým. 

Těšíme se s Vámi na shledanou.

EDITORIAL

Jaroslav Václavík
Centre Manager

OC BREDA & WEINSTEIN

3CK 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 

Vánoční Krakov                                                                     7.12.                          590 Kč
Adventní čas ve Vídni a na Slovácku                               29.11.–1.12.                 2 880 Kč
Budapešť – advent ve městě na Dunaji                             6.12.–7.12.                  1 980 Kč
Vánoční čas v jižních Čechách a malebném Salzburgu     6.12–8.12.                   3 370 Kč
Předvánoční Vídeň                                                                7.12.                          790 Kč
Vídeň v adventním čase                                                 13.12.–14.12.                1 990 Kč
Adventní Praha s plavbou po Vltavě                               14.12.–15.12.                2 140 Kč
Vánoční Budapešť                                                                14.12.                      1 090 Kč

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

Egypt, Hurghada*                           8/15 dní               10.11.–26.4.2014      od   9 990 Kč
Madeira                                           8/15 dní               12.11.–29.4.2014     od 13 990 Kč
Spojené arabské emiráty                 8/15 dní               14.11.–30.4.2014     od 16 290 Kč
Izrael, Mrtvé moře                           8/15 dní               14.11.–30.3.2014     od 30 890 Kč
Izrael, Rudé moře                            8/15 dní               17.11.–30.3.2014    od 23 990 Kč
Jordánsko                                        8/15 dní              17.11.–19.10.2014    od 19 490 Kč
Mauritius                                         10/17 dní              15.11.–25.4.2014     od 39 590 Kč
Dominikánská republika*                10/12/13/14 dní   16.11.–26.7.2014     od 35 490 Kč
Kuba*                                              9/12/13/16 dní     13.11.–20.4.2014     od 37 790 Kč
Thajsko*vč. kombinovaných pobytů    10/12/16 dní        14.11.–24.4.2014     od 30 990 Kč
Jamajka                                           9/16 dní                10.11.–29.6.2014     od 40 990 Kč
Kapverdské ostrovy                         8/15 dní               12.11.–15.4.2014     od 20 490 Kč
Mexiko*                                           9/12/13/16 dní     20.11.–28.5.2014    od 36 690 Kč
Keňa*                                              12/13 dní              28.12.–13.3.2014     od 35 790 Kč
ostrov Zanzibar*                             12/13 dní              28.12.–13.3.2014     od 33 490 Kč
Vietnam                                           10/17 dní                3.1.–19.9.2014       od 37 990 Kč
To nejlepší z Izraele                          23.3.–30.3. a 27.4.–4.5.2014     29 990 Kč

!!!* Svoz z Moravy na letiště a zpět !!!    
Nabídku naleznete v katalozích Exotika, pobyty a poznávání a Evropa a středomoří 2013/14.

Léto 2014 

v prodeji 
od 4.12.2013!

!!! Vánoce, silvestr a zima 2013/14 v České republice a v zahraničí v prodeji !!!

Safari okruh Keňou s pobytem u moře*18.1.–29.1.,8.2.–19.2.a 1.3.–12.3.2014     70 990 Kč
Okruh Sev. Thajskem s výletem na řeku Kwai*    30.1.–14.2. a 20.2.–7.3.2014   49 990 Kč
To nejlepší z Kuby a pobyt-Varadero*    25.1.–5.2.,15.2.–26.2.a 8.3.–19.3.2014   51 990 Kč
Jižní Vietnam – Kambodža                                             3.3.–15.3.2014            49 990 Kč
Indický trojúhelník                                                3.4.–9.4. a 2.10.–8.10.2014  33 990 Kč

S Čedokem na dovolenou
letadlem, autokarem nebo autem !

Letadlem z Prahy V CK zajistíme parkování se slevou!
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Každé úterý od 17 h a každou neděli od 14 h
angličtina pro děti do 8 letv Dětském koutku
Každou sobotu od 14h
angličtinu pro děti od 8 let v jednotce Dobrá rodina

Každou sobotu od 16 h 
DÍLNIČKY PRO DĚTI (podlaží „0“)
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program na 
www.ocbreda.cz

1. 12.  PEKELNĚ ČERTÍ RADOVÁNKY
Netradiční předmikulášské pekelné dovádění se 
dvěma čerty, kteří se ztratili ve světě lidí a hledají 
cestu zpět. Děti mají za úkol pomocí jednoduchých 
soutěží a úkolů čertům pomoci k návratu.

8. 12.  AŤ ŽIJE MIKULÁŠ
Pestrá skládanka písniček, pohádek a soutěží, 
kterými vás provedou anděl a čertík. 
POZOR! Možná přijde i Mikuláš s dárečky.

15. 12.  ANDĚLÍČEK NEZBEDNÍČEK
Půvabná pohádka o andělíčkovi, který neu-
měl poslouchat.

22. 12.  HURÁ, JSOU TADY VÁNOCE
Barevná předvánoční zábava s klauny. 
Humor, triky, zábava a spousta nafukovacích 
barev.POZOR! M ž á řijd i Mik láš dá čk

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE OBCHODNÍHO CENTRA:
Út, 24.12.2013, 9:00 – 15:00/ St, 25.12.2013, Zavřeno*/Čt, 26.12.2013, Zavřeno*
Út, 31.12.2013, 9:00 – 15:00/St, 1.1.2014, Zavřeno*
*  Mimo vybrané provozovny. Více na www.ocbreda.cz
 Ostatní dny v prosinci platí klasická otevírací doba od 9.00 – 21.00 hod. 

15 12 ANDĚĚLÍÍČČEK NEZBED
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15. 11. a 16. 11. 

OSLAVA 1.NAROZENIN 
CENTRA
Každou neděli od 15 h

POHÁDKA PRO DĚTI (PODLAŽÍ „0“),
17. 11. TŘI MUZIKANTI
Na děti čekají pohádky, hry, soutěže, hádanky, 
zpívání a kopec legrace.

24. 11. LEXIKON SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
Klauni ukáží dětem svoji kouzelnou knihu, která 
dětem ukáže, jak se chovat v různých situacích 
během obyčejného dne.
Zábavnou formou proberou s dětmi: 
dopravní výchovu, šikanu, nebezpečí ohně.

DIVADÝLKA
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15. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
22. 12.  ZLATÁ NEDĚLE

5. 12.  MIKULÁŠ
8. 12.  BRONZOVÁ NEDĚLE
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MULTIKINO                 UVÁDÍ

OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10www.cinestar.cz

DÁRKOVÉ
DO KINA

WWW.CINESTAR.CZFIRMY.CINESTAR.CZ

Premiéra 14. 11.
Premiéra 12. 12.

Vánoční otevírací doba
24.12. zavřeno

25.12. a 26.12. otevřeno
31.12. otevřeno
1.1. otevřeno

POZOR! Možná přijde i Mikuláš s dárečky. barev.

ÁÁNNOOČČNNÍÍ OOTTEEVVÍÍRRAACCÍÍ DDOOBBAA GGAALLEERRIIEE OOBBCCHHOODDNNÍÍHHOO CCEENNTTRRAA::VVÁÁ



Moc ráda nakupuji,
přiznává se modelka
Michaela Dihlová
Půvabná, inteligentní, přirozená, 

příjemná, milá... Nejde o  žádný 

přírodní úkaz, ale docela oby-

čejnou dvaadvacetiletou dívku 

z  Kozmic. Vlastně neobyčejnou. 

Studentka Ostravské univerzi-

ty Michaela Dihlová se již více 

než devět let věnuje modelin-

gu a  čas od  času se také zapojí 

do  nějaké té soutěže krásy. Zú-

častní se a  přitom znovu sobě 

i širokému okolí potvrdí, že není 

obyčejná.  A v Praze, Brně, Olo-

mouci, ve  Varšavě i  Barceloně, 

v Turecku, Koreji i Číně dokazu-

je, že ve Slezsku se rodí opravdu 

krásné dívky. Naposledy se to 

prokázalo vloni ve fi nále meziná-

rodní soutěže Miss Supernational 

ve  Varšavě, kdy s  lehkostí a  pů-

vabem sobě vlastním dosedla 

do křesla druhé vicemiss. A aby 

toho nebylo málo, ještě před fi -

nále, v němž se utkala se sedm-

apadesáti kráskami z celého svě-

ta, dostala titul Miss Photogenic. 

Což je titul, který udělují profe-

sionální fotografové a nezíská jej 

jen tak ledaskdo. Setkaly jsme 

se v prostorách OC BREDA, a tak 

byla první otázka nasnadě...

ROZHOVOR
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Kabáty v barevných odstínech 

poskytla prodejna C&A
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ROZHOVOR
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 Nakupujete ráda?

Ano, v tomhle jsem asi jako většina žen 
a dívek na celém světě. Nakupuji vel-
mi ráda. A přiznám se, že mi vyhovují 
obchodní centra, kam se dá zajet autem 
a pohodlně zaparkovat. A kde je také pod 
jednou střechou soustředěno více mód-
ních značek, takže není problém porovná-
vat a vybírat. Když je pak člověk unavený, 
může se posadit třeba na kávičku nebo 
freš, odpočinout si, dívat se jak kolem 
proudí lidé… (úsměv)

 Co si kupujete ze všeho nejraději?

Obecně si ráda kupuji hezké věci, ale nej-
raději ze všeho mám boty. Ano, boty jsou 
pro mne opravdu srdeční záležitostí. Když 
teď přemýšlím o tom, co si nutně musím 
letos pořídit na zimu, tak jsou to kozačky. 
Vysoké, kvalitní, ale asi bez podpatku, aby 
na sněhu neklouzaly.

 Snad každá dívka alespoň jednou 

zatouží projít se po předváděcím molu 

v krásných šatech. Vám se to přání splni-

lo poměrně brzy.

 Vraťme se na módní molo. Kolik pře-

hlídek jste již absolvovala?

No, tak to přesně spočítané nemám, ale 
odhadnout by se to dalo. (úsměv) Za tu 
dobu jich bylo už určitě na pět set. Ale 
těch větších a významnějších bude asi tak 
pět desítek.

 A která vám nejvíce utkvěla v paměti?

Tak to vím docela přesně. Bylo mi šest-
náct. Se školou jsme jezdívali do Brna 
na veletrh módy STYL KABO. Mým 
velkým vzorem byla kamarádka a model-
ka z našeho kraje Radka Buchtová, která 
na tom veletrhu předváděla modely. Fan-
dila jsem jí, tleskala… No, a za rok jsem při 
stejné příležitosti už předváděla modely 
já. Byla jsem šťastná, byl to pro mne nád-
herný a nezapomenutelný pocit. (úsměv) 
Poslední dva roky předvádím modely 
na přehlídkách TOP SECRET, což je u nás 
největší přehlídka spodního prádla. Tam 
také nepozvou každou modelku, takže je 
to docela pocta.

 Jistě jste se potkala s nějakými slav-

nými osobnostmi.

To víte, že ano. V současnosti předvádím 
modely pro agenturu D.F.C. FASHION 
CLUB Brno. Při přehlídkách jsem se 
potkala se Simonou Krainovou, Andreou 
Verešovou, spřátelila jsem se s Eliškou 
Bučkovou, Ivetou Lutovskou i s bývalou 
Miss ČR Terezou Chlebovskou.

 Panuje v zákulisí při soutěžích oprav-

du taková velká rivalita, jak se povídá?

Tady vás zklamu. (úsměv). Žádnou rivalitu 
při soutěžích ani na předváděcích molech 
jsem nepoznala. Jsou to asi jen takové 
řeči a pověsti. My si spíš pomáháme. 
Často se při přehlídkách a soutěžích jedná 
o náročné choreografi e a tam opravdu 
musíme spolupracovat, a ne si podrážet 
nohy! (smích)

 Uvedla jste některá známá jména. 

V kom vidíte svůj vzor?

Hlavně v rodičích. K těm vzhlížím s úctou 
a obdivem. Jako vzor vitality a životní-
ho elánu vnímám zpěvačku Madonnu. 
V modelingu je pro mne vzorem ženskosti 
Němka Heidi Klum. Z českých modelek 

Máte pravdu. Když mi bylo dvanáct let, 
vybrala si mě jedna ostravská agentura, 
která hledala vhodné typy na naší základ-
ní škole. Na své první módní přehlídce 
jsem předváděla ještě dětské šaty, byla 
to spíš taková charitativní záležitost, ale 
samozřejmě mi utkvěla v paměti.

 Přála jste si být od dětství manekýnkou?

To ani tolik ne. Spíš jsem chtěla šaty 
kreslit, navrhovat. Proto jsem si také 
po základní škole vybrala Střední školu 
uměleckých řemesel v Ostravě-Zábřehu. 
Šly jsme se tam s maminkou podívat 
na den otevřených dveří a zrovna tam 
děvčata předváděla své vlastnoručně 
ušité šaty. Okamžitě jsem řekla, že je to ta 
správná škola pro mne. Budu si moct šaty 
navrhnout, ušít a ještě je předvádět! To se 
mi jevilo jako skvělé… (smích)

 Takže vy umíte šít? 

Samozřejmě. Měla jsem skvělý vzor 
v mamince, která od patnácti let šila, své 
kamarádce například ušila svatební šaty 
a na mně šila vlastně všechno. Já jsem 
šila nejdřív na panenky, ale na střední 
škole jsem si už na sebe ušila spoustu 
věcí. Sukně, halenky, kostýmky i extra-
vagantní šaty. Jednak to bylo součástí 
osnov, ale také mě to skutečně bavilo.

 Manekýnka, která umí šít, to je hezké. 

A co vařit, taky umíte? 

Jistě. Vařím ráda a celkem úspěšně. Celá 
rodina i můj přítel si pochvalují mé lazaně. 
Prý je vařím nejlépe ze všech. (úsměv) 
V kuchyni preferuji klasickou českou 
kuchyni. Svíčková, vepřo, knedlo, zelo… 
to je to pravé. Když už si mám vybrat cizí 
kuchyni, volím italskou. Proto ty lasagne.

 Zmínila jste extravagantní šaty. 

Jakou módu máte nejraději?

Tak jste mě odhalila. Ano, opravdu mám 
ráda extravagantní módu a také nedbalou 
eleganci. Miluji barvy, což je v současnosti 
velmi módní, ale u nás jsme s těmi barva-
mi stále ještě dost opatrní. A naše ulice 
a třeba i školní lavice jsou málo pestré. 
(úsměv)

 Jakou barvu milujete nejvíc?

Růžovou! (smích)
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MICHAELA DIHLOVÁ

obdivuji nejvíce Danielu Peštovou.
 Asi jste už také pár zemí procestovala. 

Odkud máte největší dojmy?Největší do-
jmy mám určitě z Asie. Třikrát jsem byla 
v Thajsku, kde se mi také líbilo nejvíce. 
Nádherná příroda, velmi milí a příjemní 
lidé… V Číně mě zaujali hlavně lidé. Jsou 
vytrvalí a cílevědomí.

 Jaký životní cíl máte vy?

Životních cílů mám hodně, ale mám také 
jeden velký sen. (úsměv) Mým snem je 
pořídit si mateřskou školu pro talentované 
děti. Chtěla bych rozvíjet jejich schopnosti 
výtvarné, pěvecké, taneční. U svých neteří 

vidím, jak je důležité podporovat talent už 
co nejdříve. Tak to je můj velký sen.

 Také jste byla talentované dítě?

Myslím si, že jsem byla celkem šikovná. 
Bavily mě všelijaké sporty a kroužky. 
Na základní škole jsem chodila do fl orba-
lu, volejbalu, pěveckého sboru a také jsem 
tři roky dělala latinskoamerické tance. 
Od první třídy jsem hrála na klavír, ale 
pořád tíhla k něčemu aktivnějšímu. Byla 
jsem hubeňour, samá ruka, samá noha…
(úsměv)

 Tím „hubeňourem“ jste mi nahrála 

na další otázku. Jak si udržujete krásně 

štíhlou postavu?

Jsem sice dost aktivní, ale na druhou 
stranu si i ráda zalenoším. (úsměv) Sna-
žím se jíst střídmě podle zásad zdravé 
výživy, ale také miluji sladké! Mám naštěs-
tí asi to, čemu se říká dobré spalování, 
což je velká výhoda. Ale bez pohybu by 
to určitě nešlo. Neholduji posilovnám, 
můj pohyb je většinou spojen s pobytem 
v přírodě. Když mám volno, tak nejraději 
vyrazím na kole nebo na in-line bruslích. 
Je to zdravé a zábavné. S přítelem ráda 
podnikám výšlapy do přírody.

 Opakovaně zmiňujete přítele. Předsta-

víte nám jej?

Ráda. Můj přítel je motokrosař. Jmenuje 
se Tomáš Bučenec, je Slovák a žije v Pieš-
ťanech. Vlastně už tam od letošního jara 
žijeme spolu.

 Čímž naznačujete, že jde o vážný 

vztah?

Ano.
 A nežárlí váš přítel? Na vaše úspěchy, 

na vaše povolání, kde vlastně předvádíte 

nejen šaty nebo prádlo, ale i sama sebe?

Ne, Tomáš není žárlivý. To by mezi námi 
neklapalo. Mám v něm velkou podporu, 
stejně jako u rodičů. Ti mi také vždycky 
drží palce, aby se mi povedlo to, do čeho 
se pustím. (úsměv)

 Zase nahrávka na další otázku. 

Do čeho se právě pouštíte?

Je toho trochu víc. Především se věnuji 
škole. Pracuji na bakalářské práci, jako 
téma jsem si vybrala Autorskou knihu, což 
je dost velký zápřah. V Piešťanech jsem 
si navíc otevřela malinký obchůdek, jde 
vlastně o půjčovnu a prodej společen-
ských šatů v jednom. Ráda si vymýšlím 
různé outfi ty a moc ráda také poradím. 
(úsměv). A pochopitelně se stále věnuji 
modelingu.

 Blíží se vánoční svátky. Těšíte se 

na Vánoce?

Ano, na Vánoce se moc těším, mám ráda 
ty klasické, s přírodním stromečkem 
a tradiční štědrovečerní večeří. Umím 
obalit kapra i připravit bramborový salát. 
Letos budu poprvé sama s Tomášem, 
bude to pro mě taková malá premiéra. 
Mimo jiné i proto, že na Slovensku se 
na Štědrý den nevaří hrachovka, ale 
kyselica. Tak jsem sama zvědavá, jak ji 
zvládnu. 

pochází z  Kozmic, narodila se 
24.  února  1991. Po  ukončení ZŠ 
v Hlučíně vystudovala Střední školu 
uměleckých řemesel v  Ostravě-Zá-
břehu, obor návrhářství a oděvnic-
tví, kde maturovala v  roce 2009. 
V současnosti třetím rokem studuje 
PF Ostravské univerzity, obor vý-
tvarná výchova. Michaela má dvě 
starší sestry, tři neteře a  jednoho 
synovce. Maminka je účetní, otec 
zahradní technik.

Michaela se začala zabývat mode-
lingem již ve svých 12 letech. V sou-
časnosti spolupracuje s agenturou 
D.F.C. FASHION CLUB Brno. Zú-
častnila se řady soutěží krásy 
v ČR i zahraničí. Ve většině z nich 
si připsala k  dobru 1.,  2. nebo 
3. místo, případně speciální oceně-
ní jako například Miss Superkrás, 
Miss Foto, Miss Silueta či Miss Ex-
clusive of the World 2011.
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NAMALUJ BLÁZNIVÉ OVOCENAMALUJ BLÁZNIVÉ OVOCE
a vyhraj cestovní tašku a balení pití ek od Capri – Sonne

1. – 3. 11. Ducha ský týden 
4. – 10. 11. Modelujeme ježka a podzimní ovoce

11. – 17. 11. Malujeme draky
18. – 24. 11. Barevné listí

25. – 1. 12. Navlékáme korálky z br ek
30. 11. Vyhodnocení sout že Namaluj bláznivé ovoce30. 11. Vyhodnocení sout že Namaluj bláznivé ovoce

JEŽÍŠKOVA POŠTAJEŽÍŠKOVA POŠTA
Napiš svá p ání Ježíškovi, bu  naším nej ast jším návšt vníkem

a my ti jedno z p ání splníme
2. – 8. 12. Kreslíme Mikuláše, erta a and la

5. 12. Mikuláš, ert a and l nad luje
9. – 15.12. Vyrábíme sn hové vlo ky

16. – 21.12. Vyrábíme váno ní et zy a zvonky
22. 12. Vyhodnocení sout že Ježíškova pošta22. 12. Vyhodnocení sout že Ježíškova pošta

23. – 24. 12. Vytvá íme kapra trhací technikou
27. – 29. 12. Co nám p inesl ježíšek
30. – 31. 12. Malujeme oh ostroj

Víkendové malování na obli ejVíkendové malování na obli ej
St ede ní sva inky zdarma!!! 10 – 12hSt ede ní sva inky zdarma!!! 10 – 12h
Hravá angli tina každé úterý od 17hHravá angli tina každé úterý od 17h

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

PROGRAM D TSKÉHO KOUTKUPROGRAM D TSKÉHO KOUTKU  

LISTOPAD, PROSINEC 2013LISTOPAD, PROSINEC 2013

AKTUÁLNĚ

Kadeřnictví

KLIER

Využijte našich 
dopoledních cen 
od 9 do 11 h!
Stříhání dámy 
délka vlasů po  ramena 160 Kč, 
stříhání dámy délka vlasů pod 
ramena 230 Kč, stříhání páni 
130 Kč, stříhání strojkem 60 Kč.

TOURIST CENTRUM

Nově v  prodeji ve  směnárně 
Tourist centrum – investiční zla-
to a stříbro. Zlatý nebo stříbrný 
slitek - originální dárek trvalé 
hodnoty! Hrajte se směnárnou 
Tourist centrum o 3 zlaté cihly! 
Více informací na: 
www.tourist-centrum.cz.

MEATFLY 

MEATFLY SHOP uvádí novou 
zimní kolekci 2013. Opět se 
jedná o širokou řadu plnou kva-
litních materiálů a  moderních 
designů. I  letos je kolekce roz-
dělena do několik řad, přičemž 
srdce kolekce tvoří COSMOS 
SERIES - zářivé barvy a mate-
riál dosahující nejvyšších para-
metrů voděodolnosti a prodyš-
nosti. Rozhodně si ale nenechte 
ujít HERITAGE SERIES kombi-
nující odkazy loňské lovecké 
sezóny, přírodního vzhledu 
a moderních materiálů. Kolekci 
završuje široká nabídka doplň-
ků od rukavic, chráničů, helem 
po snowboard brýle. Celou ko-
lekci najdete na  www.meatfl y.
cz a  v  MEATFLY SHOP v  OC 
BREDA & WEINSTEIN.

Aktuality

130 Kč, stříhání strojkem 60 Kč.

www.tourist-centrum.cz.

, 
d 
i 

ě 
-
ý
é 
u 
! 

u 
e 
-
h
-
ž 
S 
-
-
-
e 
-
é 
u 
i 
-

m 
-
.

C 

8



OSOBNOST

JOSEF URBAN

MUŽ, KTERÉHO FASCINUJE 
PROBLEMATIKA SUDET
Spisovatel, scenárista a  cestova-

tel Josef Urban, který žije a tvoří 
v Opavě, je české kulturní veřejnosti 
znám především jako autor námě-
tu a  scénáře k  vynikajícímu fi lmu 
Juraje Herze Habermannův mlýn. 
Stejnojmenná Urbanova kniha vy-
šla v opavském vydavatelství Grafi s.
Scénář k  fi lmu získal   v  roce 2002 
druhé místo v  Ceně Sazky v  rámci 
udílení Českého lva Českou fi lmovou 
a televizní akademií.

Rodák ze Zábřehu na  Moravě 
a  absolvent Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy byl v  sedmdesá-
tých letech reprezentantem ČSSR 
ve  sjezdu na  divoké vodě. Účastník 
četných expedic, autor televizních 
fi lmů a  audiovizuálních pořadů za-

ložil v  roce 1993 spolu s  Robertem 
Kazíkem v Opavě společnost Dena-
li. Je spoluautorem projektu Czech 
Rafting, projektu průzkumu nejhlub-
ších a nejodlehlejších řek naší země. 
S  ostravským fotografem Danielem 
Krzywoněm je rovněž spoluzaklada-
telem fi lmové a televizní společnosti 
DP Film.

Otázky viny a neviny
Novela Habermannův mlýn vyvola-

la mimořádnou diskuzi nad odsunem 
německého obyvatelstva ze Sudet 
a nad principem kolektivní viny. Vel-
kou pozornost vloni vzbudil celove-
černí hraný fi lm podle Urbanova ná-
mětu a  scénáře 7 dní hříchů. Urban 
je rovněž autorem hraného doku-

mentárního dramatu nazvaného Kde 
se valí kameny –  Leštinský  masakr 
1945. Je nepochybné, že otázka čes-
ko-německých vztahů, přátelského 
soužití i hrozivé nenávisti Josefa Ur-
bana jako umělce i jako člověka fas-
cinuje. „Můj táta se v  Sudetech na-
rodil. V  tehdejším  Kolštejně, dnešní 
Branné. Byl z ryze české rodiny, která 
v  roce 1938 musela ze Sudet odejít. 
Naše rodina měla z příchodu Hitlera 
strach. Proto se všichni odstěhovali 
na Valašsko do osady Krhové. Do Su-
det se už do konce života nikdo z naší 
rodiny nevrátil,“ říká Urban. On sám 
se však na svých toulkách vrací, má 
rozeklané Sudety rád. Vrací se tam 
mimo jiné také proto, že mu ten kraj 
připomíná dětství. „Byl dlouho zapo-
menut na výspě Evropy, přestože se 
zde křížily etnické vlivy všech národ-
ností střední Evropy. Nikde na našem 
kontinentě neexistuje území, kde se 
v rozpětí let vyměnilo takřka všech-
no obyvatelstvo. Snad jen ty kameny 
a  hory zůstaly na  původním místě. 
Cítím s  lidmi, kteří museli odejít jak 
v  roce 1938, tak po skončení války,“ 
vysvětluje své zaujetí pro Sudety.

O tématu své nejznámější a nejdis-
kutovanější knihy se dověděl velmi 
zajímavým a zároveň sugestivní způ-
sobem. Jako vodák se kdysi před lety 
s otcem blízko Habermannova mlýna 
na kanoi převrátil. „Otec mi vyprávěl 
o  tom, že  Habermann  byl německý 
mlynář, kterého na sklonku války za-
bili. Co ve mně vzbudilo zájem pře-
devším, byl fakt, že v průběhu oku-
pace pomáhal Čechům. Byl to přesný 
opak toho, co jsme se učili ve škole. 
A  protože jsem inverzně nastavený, 
hledám opačné příměry a  dívám se 
na  problémy a  děje nikoliv většino-
vým způsobem, chtěl jsem o  celé 
historii mlýna a jeho podivuhodného 
mlynáře vědět více,“ přiznává spiso-
vatel. Přiznává i to, že byl velmi pře-
kvapen, jak prudké, osobní, nenávist-
né, ale i oslavné byly reakce po vydání 
knihy Habermannův mlýn. Názory se Habermannův mlýn vznikl roku 2010 pod režisérskou taktovkou Juraje Herze.
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dělily v zásadě na dva hlavní proudy, 
jedny vyzdvihovaly odvahu označit 
věci minulé jasným způsobem, dru-
hé autora odsuzovaly.  Urban se totiž 
ve  svém románu  dotkl  tehdy tabui-
zovaného, palčivého tématu  česko-
německých vztahů.  „O  kontroverzní 
historii je třeba hovořit, psát, natá-
čet fi lmy… Jsem rád, že kniha a po ní 
i  fi lm zvedly zájem veřejnosti o  ne-
dávnou historii, prolomily doktrínu 
tak zvané české holubičí povahy. 
A  především vyvolaly řadu otázek, 
jací vlastně jsme my, Češi a Moravá-
ci,“ uzavírá významnou kapitolu své 
tvorby Josef Urban.

Od drsné přírody k historii a fi lmům
Josef Urban je srdcem milovník di-

vočiny v té nejsyrovější podobě. Také 

proto stále pádluje na  divoké vodě. 
I když už nezávodí, stále tráví spous-
tu času na řece anebo v lese. Pohyb 
je principem jeho „životního běhu“. 
Před lety, v  rámci zmíněného pro-
jektu Czech Rafting, se Josef Urban 
podílel na natáčení fi lmů se sportov-
ní tematikou. O  svých cestách také 
pořádal besedy a přednášky. A psal 
knihy.

Na jedné ze svých přednášek o Al-
jašce se potkal s vynikajícím ostrav-
ským fotografem Danem Krzywo-
něm. Od  onoho setkání vzniklo 
mnoho krásných fotografi í drsné pří-
rody a také pevné přátelství. Založe-
ním společnosti DP Film pak začala 
jejich ofi ciální spolupráce. „Měli jsme 
společný sen o tom, že uděláme vel-
ký celovečerní fi lm. Mimo dokumenty 

a dokumentární dramata jsme se vrhli 
do přípravy našeho nejvýznamnější-
ho díla - 7 dní hříchů. Společně jsme 
se zúčastnili 35. ročníku Mezinárod-
ního fi lmového festivalu v  Moskvě. 
Je to festival nejvyšší řady A, kterých 
je na světě pouze dvanáct. Náš fi lm 
v silné konkurenci obstál velmi dob-
ře. V novinách dokonce psali, že fi lm 
7 dní hříchů exceloval v Moskvě. To 
byl dosavadní vrchol naší tvůrčí ko-
existence,“ potvrzuje Urban. Dodej-
me, že fi lm 7 dní hříchů rovněž získal 
hlavní kinematografi ckou cenu IGRIC 
na Slovensku, byl nominován na Čes-
kého lva, postoupil rovněž do fi nále 
Mezinárodního fi lmového festivalu 
válečného fi lmu v  Belgii a  byl zařa-
zen mezi 8 nejlepších válečných hra-
ných fi lmů světa. 

Josef Urban 
je autorem knih: Nejhlubší údo-
lí světa spolu s Robertem Kazí-
kem (Grafi s Opava, 1998),  Ha-
bermannův mlýn (Grafi s Opava, 
2001, DP Film 2010), 7 dní hříchů 
(Fragment Praha, 2012), Čas, kdy 
muži sestupují na  zem (Opos 
Bohemiae).
Je autorem námětu s  scénáře 
k  fi lmům Na  vlastní nebezpe-
čí (2008, i  scénář)  Haberman-
nův mlýn (2010). Rovněž k fi lmu 
7 dní hříchů (2012) je autorem 
námětu i scénáře.
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FASHION

Kolekce 
zima 
2013/14

dámská 
bunda 

1 500,- 
sukně 
399,- 
boty 
799,-

dámská 
bunda  
999 Kč

dámská bunda  

1 950 Kč

dámská 
bunda

1 500 Kč

dámská 
bunda 

1 299 Kč

dámská 
bunda  

1 500 Kč

pánská 
bunda 

1 299 Kč
jeansy 

999 Kč 
boty 

799 Kč
pánská 
čepice 

199 Kč 
bunda 
1 299 Kč 
jeansy 
999 Kč 
boty 
799 Kč
řetízek 
129 Kč12
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Boty

1 099 KČ
Mikina

349 KČ

Triko

349 KČ

Mikina

699 KČ

Mikina

899 KČ

Vlněné rukavice

249 KČ

Bunda

1 099 KČ

Triko

189 KČ

FASHION

Mikina

Boty

2 199 KČ
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FASHION

Dámský
šálový límec

449 Kč

Dámský vlněný svetr

1 690 Kč

Dámské tričko 
s dlouhým 
rukávem

499 Kč

Dámská 
dlouhá 
sukně

949 Kč

Šaty

799 Kč

Sukně

599 Kč

Kabát

699 Kč

Dámská 
vesta imi-
tace lišky

398 Kč

Dámské 
nízké 
semišové 
kozačky

698 Kč

Dámská 
zimní 
bunda

998 Kč
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FASHION

Pánská
technická 
mikina 
MEATFLY

1 690 Kč

Pánský zimní 
fl aušový parker 
MEATFLY

2 990 Kč

Pánský
svetr 
s proužky 
MEATFLY

1 590 Kč
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FASHION

Pánský oblek
GIORGIO ARTURO
původní cena 9 990 Kč,
sleva 6 990 Kč

nová cena
3 000 Kč.
Akce platí
do 31. 12.  2013.

Kožené
rukavice

498 KČ

Podprsenka

298 KČ

Kalhotky

150 KČ

Čepice

298 KČ

Rukavice

298 KČ

Šála

398 KČ

VÁNOčNÍ DÁREK 

PRO žENU?

ZKUSTE TřEBA NÁš 

TIP Z NABÍDKY

PRODEJNY C & A  

Čepice

298 KČ
p

RR

22

Šála

393998888 KČKČKČKČKČKČKČ

PRODEJNY

Tally Weijl přichází s novou zimní 
kolekcí. Přijďte si vybrat ze spousty 
sexy střihů, nových materiálů a pořiďte 
si celý outfi t nejen na zimu 2013.

17



intersport.cz, katalog.intersport.cz

FASHION

Dámská lyžařská bunda
ETIREL Snow Star Gaby
Vodní sloupec 2�000�mm, vyteplená, 
protisněhový pás, kapsa na brýle, vnitřní 
kapsa, kapsa na skipas, odepínací kapuce, 100�% 
polyester.
vel. 36-44

místo 2 499 Kč   1 499 Kč
Platí od 1. 11. do 15. 12. 2013
po předložení poukázky ze Slevové knížky.

Dětské lyžařské kalhoty
ETIREL Snow Atr Jojo/Jill
Odolné proti větru a vodě, vodní sloupec 2�000�mm,
protisněhový pás s podélným zipem, odepínací šle, 100% nylon.
vel. 116-176

místo 1 299 Kč   649 Kč
Platí od 1. 11. do 15. 12. 2013
po předložení poukázky ze Slevové knížky.

Pánská lyžařská bunda
ETIREL Snow Star Gage
Vodní sloupec 2�000�mm, vyteplená, protisněhový pás, 
kapsa na mobil, brýle a skipas, vnitřní kapsa, odepínací 
kapuce, 100�% polyester.
vel. S-XXL

místo 2 499 Kč   1 499 Kč
Platí od 1. 11. do 15. 12. 2013
po předložení poukázky ze Slevové knížky.

Nenašli jste u nás na prodejně to, co jste hledali? Zkuste tedy náš webNenašli jste u nás na prodejně to, co jste hledali? Zkuste tedy náš web

www.molo-sport.czwww.molo-sport.cz..
Dále pro vás každý víkend připravujeme tzv.Dále pro vás každý víkend připravujeme tzv.

„VÍKENDOVÉ AKCE“,„VÍKENDOVÉ AKCE“,
které můžete sledovat jak na našem webu tak také na našem Facebooku.které můžete sledovat jak na našem webu tak také na našem Facebooku.
Proto neváhejte a navštivte naši prodejnu a náš web.        Proto neváhejte a navštivte naši prodejnu a náš web.        Váš team Molo.Váš team Molo.

Dětské dívčí 
šaty

219 kč

Dámská zimní outdoorová obuv
- Ice Bug

2 599 KČ

Pánská zimní 
čepice - Nell

229 KČ

Dámská bunda - O’Neill

1 990 KČ

Dámský svetřík

349 kč
Dámský svetr 
s kožešinovým límcem 
a bambulkami

349 kč

Pánská košile 
s proužkem

279 kč
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Pánská kožená
zimní zateplená obuv

1 499 Kč

Dámské kozačky zateplené
syntetické – hnědé

899 Kč

Dámské kozačky zateplené
syntetické – červené

899 Kč

Dětská dívčí zimní 
zateplená obuv

599 Kč

Dámská zimní kotníková obuv
- syntetika, hnědá RIEKEL,
vel.: 37-43

1 690 Kč

Pánská zimní obuv-kožená, černá
vel.: 41-48

2 190 kč

Dámská zimní kozačková 
obuv-syntetika, černá, 
RIEKEL,
vel.: 37-45

2 490 Kč Dámské kožené 
kozačky VENTURINI

2 599 Kč

Dámská zimní obuv 
syntetická MUSTANG 
1 799 Kč

Dámské kozačky 
broušená kůže BAMA

2 599 Kč

Akce listopad RENO OPAVA

Dětská dívčí zimní 
obuv syntetická

999 kč

Připravte se na zimu včas!

V prodejnách Reno na Vás čekají

super teplé sněhule!

Praktické i módní, na sjezdovku

nebo na módní molo.

Každý si najde do sněhu to pravé.

Cena od 699
Kč

FASHION
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DÁRKOVÁ 
KARTA

Obdarujte své blízké dárkem, který je potěší.
Dárková karta k zakoupení na prodejně.

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM A BUDETE VŽDY O VŠEM VĚDĚT JAKO PRVNÍ
Jsme na
facebooku www.facebook.com/ROSSMANNCZ

Akční nabídka platí od 18. 11. do 31. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob. 

VEZMĚTE SI

ZDARMA!

www.rossmann.cz

MAGAZÍN
Vánoční

Katy Perry
Killer Queen 
parfémová voda 
pro ženy, 
50 ml

K NÁKUPU LIBOVOLNÉ TOALETNÍ 

NEBO PARFÉMOVÉ VODY 

KATY PERRY, LADY GAGA, 

BEYONCÉ NEBO CELINE DION

získáte deodorant ve skle Katy Perry, 

Beyoncé nebo Celine Dion 

  v hodnotě 309,90 Kč ZDARMA. DÁREK NA 
POKLADNĚ 

Akce platí do vydání dárků.

18. 11.  2013 vychází VÁNOČNÍ 
MAGAZÍN s tipy na vánoční dárky!

Náš TIP:

 

Fotografi e jsou ilustrační.



KRÁSA - ZDRAVÍ - ČISTOTA

Monika radí

www.misscosmetic.cz

S blížícím se koncem roku jsme všechny v jednom kole – ná-
kupy, úklid, balení dárků… Na vánočním večírku, u štědrove-

černího stolu i o silvestru však chceme vypadat dokonale. Jak si 
pohrát s líčením na večírky, plesy a fantastické lámy? Jak zůstat 
svůdná v každém detailu? Tady jsou osvědčené tipy, abychom 
během pár minut vypadaly jako pravé dámy.
Slavnostně a velmi žensky působí rudé rty. Vybírejte si matné 
krycí rtěnky. Po nanesení mají sametový vzhled a opticky rtům 
dodají plnější objem. Rudá rtěnka je věčná a vrací se k ní nejed-
na sezóna. Vynikne, ale jen na hebkých a pěstěných rtech, proto 
je před nanesením vyživte balzámem. Aby se rtěnka nerozpí-
jela, zejména pokud kolem rtů máte drobné vrásky, obkreslete 
jejich tvar konturovací tužkou. Dokonale nalíčené rty budou 
přitahovat pohledy, působí totiž velmi smyslně. Kombinujte 
pouze s nenápadným líčením očí, avšak dokonale naneseným 
make-upem, který vykouzlí bezchybnou a sjednocenou pleť. To 
už věděly i slavné hollywoodské hvězdy jako Marilyn Monroe 
nebo Elizabeth Taylor.
Chybu neuděláte, pokud zvolíte další doplněk zimní sezóny- 
rudý lak. Rudá totiž působí jako šperk. Obzvlášť krásně vypadá 
v otevřených střevíčcích a hezky ladí k malým černým i ke spole-
čenské róbě. Aby avšak tento výrazný lak vynikl, musí být nehty 
i kůžička okolo nich pečlivě upravené. Barvu rudého laku slaďte 
s barvou rtěnky. Nehty si nikdy nelakujte těsně před spaním. Lak 
totiž nebude mít čas pořádně zaschnout a ráno se probudíte 
s obtisknutým povlečením na nehtech, což pokazí celý efekt.
 Expresní uzel na vlasech umocní Váš celkový vzhled - vlasy sče-
sané na boční patku, ležérní drdůlek a perlová čelenka vytvoří 
okamžitě luxusní účes. Rozsvítí Vás perly, zlato nebo drobné 
třpytivé kamínky. Originální tip? Připevněte do účesu luxusní 
náhrdelník. Budete zářit a vyčnívat z davu.
Tento rok si kvůli večírkové sezóně pořiďte pár třpytivých líči-
del, dodají lesku a podtrhnou slavnostní atmosféru.
Ať jste královnou večírků….

Příjemné zimní radovánky Vám přeje  
Monika Žídková

Slavnostně 
krásná 
za pět minut

AKČNÍ BALÍČEK
Kosmetika Eucerin - při koupi denního
a nočního krému EUCERIN anti-age hyaluronfi ller 
ZÍSKÁTE OČNÍ KRÉM

V HODNOTĚ 515 Kč ZDARMA

L É K Á R N A

ŠIROKÝ VÝBĚR DERMOKOSMETIKY 

AVÉNE, BIODERMA, EUCERIN.

DÁRKOVÉ BALÍČKY

ZA VÝHODNÉ CENY.

Nabízíme různé variace balíčků 
sypaných plodů v ceně od

39 KČ

AKČNÍ
CENA

789 Kč

Pharmaton Geriavit

100 tobolek/balení

NOVINKA: 
ZDARMA DÁRKOVÉ BALENÍ 

Z PRODUKTŮ FIRMY OXALIS.
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KRÁSA - ZDRAVÍ - ČISTOTA
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Trefte se do toho
DÍKY DÁRKOVÝM POUKÁZKÁM DÍKY DÁRKOVÝM POUKÁZKÁM 
UŽ NEMUSÍTE ZDLOUHAVĚ VYBÍRAT UŽ NEMUSÍTE ZDLOUHAVĚ VYBÍRAT 
A PŘEMÝŠLET O NEJLEPŠÍM A PŘEMÝŠLET O NEJLEPŠÍM 
VÁNOČNÍM DÁRKU PRO SVÉ BLÍZKÉ VÁNOČNÍM DÁRKU PRO SVÉ BLÍZKÉ 
– OBDAROVANÝ SI JEDNODUŠE – OBDAROVANÝ SI JEDNODUŠE 
VYBERE SÁM!VYBERE SÁM!

NEJLEPŠÍHO DÁRKUPůvabné

marionnaud.cz

Zakoupíte ve všech parfumeriích Marionnaud.

10926_MAR_Vanocni_inz_poukazkou_210x250_v01.indd   1 10/31/13   5:49 PM



KRÁSA - ZDRAVÍ - ČISTOTA

89 Kč
platnost nabídky
od 18. 11. 2013.

Sprchové gely 300�ml
Kakao & pomeranč, 
Kakao & malina, 
Kakao & pistácie

Dárková kazeta s dámskou 
vůní Moment de Bonheur
Toaletní voda 30 ml
+ sprchový gel 50�ml
+ tělové mléko 50�ml

Zvláčňující 
tělové mléko 
s vřídelní solí 
300 ml

Relaxační 
sprchový gel 
s vřídelní solí 
300 ml

Zjemňující a výživný solný 
pee ling s mandlovým
olejem a vřídelní solí 315�g

Rostlinné mýdlo 
s mandlovým olejem 
a vřídelní solí 150�g

269 Kč

109 Kč

135 Kč185 Kč

Ceny balíčků

pro dámy od

568  Kč
pro pány od

374  Kč

Akce platí od 15. 11. 2013 do 15. 1. 2014 nebo do vyprodání zásob.

FAnn akční 

produkty 

jednotná cena

690 Kč

Pánský
HUGO BOSS 

No. 6 EdT 
30�ml, 
běžná cena 
1 210�Kč

Dámský
BVLGARI Omnia 

Crystalline EdT 
40�ml, 
běžná cena 
1 615�Kč

Dámský
VERSACE Bright 

Crystal EdT 
30�ml, 
běžná cena 
1 159�Kč

Vánoční balíčky 
od L’Oréal Professionel

799 Kč
platnost nabídky
od 18. 11. 2013.
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Během podzimních měsíců 
se Prostor pro dobrá řešení 
stává více využívaným, a  to 
nejen neziskovými organi-
zacemi působícími na Opav-
sku, ale také veřejností.
V  Prostoru pro dobrá řeše-
ní (OC Breda & Weinstein 
v  podlaží 1) se můžete pra-
videlně setkávat s  kontakt-
ními pracovníky organizací: 
Elim, Armáda spásy, Rodinná 
a  manželská poradna, Síri-
us, Charita-Naděje, Charita-
-chráněné bydlení a  dílny, 
Ekipa, Dobrá rodina, SPC 
srdce, oddělení sociálních 
věcí Opava a dalšími. Kalen-
dář akcí můžete zhlédnout 
na  našich webových strán-
kách www.dobrarodina.cz 
a na Facebooku: Prostor pro 
dobrá řešení v Opavě.

Prostor pro dobrá řeše-
ní již nabídl a  také dále při-
pravuje jednorázové osvě-

tové programy pořádané 
neziskovými organizacemi: 
Osvětový den prevence kri-
minality mládeže uskuteč-
něný dne 30.  10.  2013 pod 
záštitou statutárního města 
Opava, Probační a  mediační 
službou a  dalšími. Dále se-
mináře, které připravilo ob-
čanské sdružení Kafi ra dne 
8.  11. a  6.  12.  2013. Charitou 
Opava je př ipravován Den 
nevidomých dne 13.  11.  2013 
a  ve  spolupráci restaurace 
Babička a  SPC srdce akce 
„Kavárnička“, která se bude 
konat dne 19. 11. 2013. V měsí-
ci listopadu rovněž připravuje 
Dobrá rodina o.p.s. osvětové 
akce zaměřené na provázení 
pěstounských rodin. Infor-
mace o  nabízených služ-
bách poskytne pěstounům 
tým pracovníků Prostoru pro 
dobrá řešení. Můžete rovněž 
využít e-mailový kontakt: an-
drej.vyoral@dobrarodina.cz a 
eva.novotna@dobrarodina.cz.

Nabízíme vám nejen komplexní 
služby dle zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí 
a další zajímavé služby.
Budeme s vámi vždy, 
když to budete potřebovat. 
Pomůžeme vám při naplňování 
role náhradního rodiče.
Rádi podpoříme nejen vás, ale 
také ostatní rodinné příslušníky 
a vaše děti.

Prostor pro dobrá řešení
               je tady pro vás

Jako narozeninový dárek Vám připravilo OC Breda & Wein-
stein  akci „Nightshopping plný slev“. V sobotu večer  budou 
odstartovány 3 hodiny nakupování za výrazně nižší ceny než 
obvykle. Seznam prodejen a jejich slevových nabídek nalez-
nete na webových stránkách 
OC Breda & Weinstein.

NEZAPOMEŇTE! 
Noc plná slev startuje v sobotu  

16.11. od 19 h do 22 h!  

NOC PLNÁ SLEV
16. LISTOPAD 19 - 22 H

AKTUALITY

KURT GEBAUER - BELAAXA
Litografi e koupání a saunění v Axe v Praze a v Belarii 
v Hradci nad Moravicí
Prodejní výstava, potrvá do 22. listopadu 2013.

JITKA ŠKAROHLÍDOVÁ 

PAPÍR, PAPÍR, PAPÍR
Vernisáž – středa 27. listopadu 2013 v 18 h.
Prodejní výstava, potrvá do 30. ledna 2014.

Art Gallery KUPA,
OC Breda & Weinstein, Opava

JJIITTKKAA ŠŠKKAARROOHHLLÍÍDDOOVVÁÁ

OC Breda & Weinstein, Opava

KKUURRTT GGEEBBAAUUEERR - BELAAXA

Nechceme dohlížet, chceme vás doprovázet.
Jste pěstouny nebo poručníky?

Máte dítě v pěstounské nebo poručnické péči?

Dobrá rodina o.p.s. vám nabízí program:

DOPROVÁZENÍ 
PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Rádi Vám zodpovíme všechny vaše otázky.
www.dobrárodina.cz, andrej.vyoral@dobrarodina.cz

Pro každou pěstounskou rodinu, která s Dobrou rodinou o.p.s. uzavře 
Dohodu o výkonu pěstounské péče, máme připraveny speciální BENEFITY.
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GASTRO

Sládek ing. Jan Krátký
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Nový minipivovar a  re-
staurace Nová sladovna, 

který stavíme v  prostorách 
B & W, je těsně před ote-
vřením. „Budeme vařit 
tradičně vařené, nepas-
terizované a  nefi ltro-
vané pivo, vyráběné 
z  nejlepších domá-
cích surovin,“ říká 
sládek minipivova-
ru Ing. Jan Krátký.

V nabídce budou tři druhy piva – 
výčepní světlé, světlý ležák a tmavý 
ležák. Kromě toho Vás však bude-
me pravidelně překvapovat dalšími 
pivními specialitami a  vícestupňo-
vými pivy.

Základem dobrého piva jsou ty 
nejlepší tuzemské suroviny. Je to 

Nová Sladovna láká
na Skvělé jídlo i pivo 

především slad vyráběný tra-
dičním způsobem na sladových 
humnech, dále nejlepší žatecký 

chmel a dobrá místní voda, 
která je velmi vhodná pro 

výrobu piva. Samozřej-
mě že veškerý proces 
probíhá bez náhražek 
a  chemických stabili-
zátorů.
Doufáme, že se 

nám podaří úspěšně ob-
novit tradici opavského pivovaru, 
který ve  stejných prostorách vyrá-
běl dobré pivo už od roku 1825.

Kromě piva se v  Nové sladovně 
můžete těšit také na výborné jídlo. 
Náš talentovaný šéfkuchař Radim 
Svačina, kterého si možná pama-
tujete z kuchařské show nebo z na-

šich provozoven „U  Babičky“ a „Ka-
-Varna“, pro vás připravil atraktivní 
menu založené na  tradičních čes-
kých pokrmech a  slezských specia-
litách v moderní úpravě.

Jednou z  Radimových specialit 
je příprava masa ve  vakuu meto-
dou sous vide. Při této metodě se 
maso po  dobu třeba až dvanácti 
hodin připravuje při nízké teplotě. 
Výsledkem je maso, které si ucho-
vá naprostou většinu vlastní štá-
vy, a  proto je mimořádně chutné, 
měkké a šťavnaté. Je to především 
díky tomu, že při klasickém pečení 
přijde maso až o  40 % své hmot-
nosti. Při metodě sous vide je to 
maximálně 10 %.

Náš jídelníček ovšem nabídne 
i domácí těstoviny, saláty, chuťovky 
k  pivu a  sezónní překvapení, jako 
je zvěřina, zabijačkové anebo třeba 
dýňové speciality. 

Šéfkuchař Radim Svačina



PRO VÁS

Dárková 
dobíjecí karta 

včetně veselého 
obalu

K zakoupení u obsluhy

PŮVODNÍ 
CENA 1
390
KČ

999 Kč

PŮVODNÍ 
CENA 1
190
KČ

899 Kč

NICK-Dárkový set

Elektronická cigareta Nick

Nick2Go Dárkový set

Doplňovací elektronická 
cigareta Nick

Svět nepatřil nikomu, 
kdo nebyl HRÁČ

V prodejně HRÁČ, umístěné v podlaží 1 vedle Hopsálkova,  najdete široký sortiment her pro PC, 
Playstation, PSP, PS VITA, Nintendo Wii,DS nebo Xbox360. Ať už se jedná o nejnovější titul či léty 
prověřenou klasiku. Samozřejmostí jsou i  samotné herní konzole s  bohatým příslušenstvím 
a v různých variantách. Personál Vám vždy ochotně poradí.

V prodejně Hě HRÁČRÁČ uu ííímísmístěntěné vé v podlaží 1 v

předobjednávka PC 

1 049 Kč
předobjednávka XOne, 

Xbox360, PS3, PS4 

1 399 Kč

š ý

předobjednávka 
PC 

999 Kč

předobjednávka PC 

1 099 Kč
předobjednávka XOne, 

Xbox360, PS3, PS4 

1 399 Kč

Dámský prsten 

se zirkony

290 kč

Dámský 

náhrdelník 

s přívěskem

290 kč
Dámské hodinky

se zirkony

490 kč
se zirk

490 k

Dámské náušnice

se zirkony

290 kč
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PRO VÁS

CASIO SHEEN 5017L-4A

dámské analogové-luxusní limitovaná 
edice, chronograf, voděodolný – 3 Bar, 
minerální sklo, kožený pásek, trojdílná 
spona boční, datum, stopky, zdobeno 
Swarowski krystaly, luminiscenční 
vrstva

SWISS MILITARY

200086ST-22L

pánské analogové, chro-
nograf, švýcarská výroba, 
minerální sklo, kožený 
pásek, vodotěsné – 5 Bar, 
datumovka, luminiscenční 
vrstvy na ručičkách a in-
dexech zaručují slušnou 
svítivost v noci

CASIO GA 110AC-7A

pánské, sportovní, limitovaná edice, odolné 
vůči nárazům, vibracím, antimagnetické, 
vodotěsnost – 20 Bar, UTC světový čas 
48 měst (29 časových pásem), automatické 
podsvícení LED, minerální sklo, datum, 
kalendář, formát času 12/24, 5x budík, stopky, 
odpočítávací stopky

CASIO BGA 160-7B1

dámské sportovní, kombinované analog-
digitál, odolné vůči nárazům, vibracím, 
vodotěsnost – 10 Bar, minerální sklo, stopky, 
odpočítávací stopky, datum, den v týdnu, 
5x budík, světlo, světový čas

4 190 Kč 3 390 Kč3 190 Kč

3 790 Kč

27MOBILNÍ TELEFONY
Tel.: 553 820 100

NOKIA 515
 klasická konstrukce  hliníkové tělo 
 2,4" LCD Gorilla Glass  5Mpx fotoaparát 
 microSD slot

 4,7" WVGA displej
 5Mpx fotoaparát  8GB vnitřní paměť 
 microSD slot  A-GPS navigace 

NOKIA LUMIA 625

5.990,-5.990,- 3.490,-3.490,-

NOKIA LUMIA 520
 4" WVGA displej  5Mpx fotoaparát
 8GB vnitřní pamět + microSD
 A-GPS Nokia navigace

3.890,-3.890,-
OBLÍBENÁ HUDBA 
OBLÍBENÁ HUDBA 

A SERIÁLY V KAPSE
A SERIÁLY V KAPSE ELEGANCE 

ELEGANCE 

A JEDNODUCHOST
A JEDNODUCHOST

BESTSELLER
BESTSELLER

Nejdi s davem. Jdi do Nokie.



Tokio Nero

1 999 Kč
1000x650x380 mm (ŠxHxV)
Materiál: omyvatelná koženka
Objem: 140 litrů

Proč být konvenční?
Buďte FREE!
Chcete svému tělu a koneckonců 
i duši dopřát maximální relax? 
Sháníte ideální a originální 
vánoční dárek?
Freebagy naplněné sypkými 
a tepelně pozitivními kuličkami 
vám v jakékoli poloze poskytnou 
dokonalé pohodlí.
Tato alternativa sedacího nábytku 
přináší do současného bydlení
uvolněnou atmosféru a zároveň 
pocit nadnášení a povzbuzení.
Autorem série FREEBAG od Oresi je 
italský designér Andrea Capovilla, 
jenž je zároveň i spolutvůrcem 
novinkové řady moderního nábytku
Creativo, která reaguje na design 
kuchyní Oresi.
Kvalita těchto výrobků je na vysoké 
úrovni. Všechny freebagy mají dvo-
jitý obal. Jak vnitřní, tak vnější vak 
jsou sešity dvojitým stehem.
K doplnění kuliček slouží vnitřní 
rukáv zabezpečený dvojím zipem.
Při všech těchto kvalitách vám free-
bagy nabízíme velmi výhodně.
Jak zní naše fi lozofi e: nadčasový 
design v prověřené kvalitě
za nejnižší možnou cenu.
Osvěžte své bydlení i vy! Buďte 
FREE. Teď můžete!
 

Paris Rosso

2 999 Kč
1000x1000x1000 mm (ŠxHxV)
Materiál: Omyvatelná koženka
Objem: 270 litrů

Rio Bianco

2 799 Kč
700x900x590 mm (ŠxHxV)
Materiál: Omyvatelná 
koženka
Objem: 180 litrů

HxV)

Prsteny značky 
Emporio Armani, 
nerezavějící ocel

2 850 Kč

místo
1�200�Kč

600 Kč

PRO VÁS

místo
1�200�Kč

600 Kč
místo

500�Kč

250 Kč

Náušnice kruhy 
bezniklová bijou

ON STYL
Dámské hodinky OMAKI

Sada Swarowski Elements
(náhrdelník + náušnice)
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ušetříte 14 %

2 499,-
 3 499,- 

Klenot značky TESCOMA
Blok na nože AZZA, se sedmi noži a nůžkami na drůbež

Vybroušený klenot značky TESCOMA! Designový blok zdobí 
sedm špičkových nožů a prvotřídní nůžky na drůbež linie AZZA. 

Výjimečné nože jsou vyrobeny kováním z jediného kusu japonské 
nerezavějící oceli, nůžky s multifunkčním ostřím snadno stříhají 

syrovou kůži, naporcují mražené maso i silné drůbeží kosti. 

13 cm9 cm
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13 cm 15 cm 21 cm 22 cm 16 cm

Povlečení 
SATEN PLUS 
100% bavlna

2 190 Kč
 

Divoký západ. Kaktusy, supi. Banditi vyloupili supermarket. 

Šerif? Ten toho už má po krk a jenom čeká na důchod. Máte chuť 

najít základnu těchto banditů a skoncovat s tímto nepořádkem?

Nebo zkusit získat zlato faraona či prozkoumat zlatý důl s du-

chy? Tak do toho! Přímo u nás v 7D Saloonu v obchodě FUNNY 

WORLD, kde zábava nikdy nekončí!!!

7D Saloon je prostorové stereo zobrazení, pět speciálních efektů: 

vítr, voda, pára, záblesky světla a mýdlové bublinky, k tomu 

mohutný objemový zvuk Dolby Digital 5. 1. , vše promítáno 

na velkém plátně. Čtyři sedačky v podobě modelů koníků, které 

skvěle napodobí jízdu divokých mustangů, kožené sedačky, 

laserové pistole a zvuk opravdové střelby, nabídka několika 

druhů jízd/her.

Přijďte si zasoutěžit s partičkou svých nejlepších přátel nebo 

s kolegy z práce a užijte si den plný zábavy! Zorganizujte 

soukromý turnaj! :-)

TATO ATRAKCE JE ZAJÍMAVÁ JAK 
PRO DĚTI, TAK I PRO DOSPĚLÉ!

ký á d K k i B di i l ilii B káDi k i

Povlečení 
KLASIK 100% 
bavlna

890 Kč

ZA ZÁBAVU ZÍSKÁTE DÁREK!
Doprovodné herní automaty a simulátory při hře, na kterých budete mít mož-

nost získat zajímavé věcné ceny za nasbírané skóre ve hře. Hraj na automatech 

označených CHEERS a za nasbírané body ve hře ti automat vydá tikety, které si 

hned můžeš vyměnit u obsluhy za zajímavé dárky - od hraček přes hodinky až 

po tablet nebo chytrý telefon! Neváhejte!

A pozor! V yměnili jsme pro Vás dva automaty! Nechte se překvapit a přijďte si 

je vyzkoušet!

PRO VÁS
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fotosvět www.fotolab.cz

ZDARMA k nákupu!
+ Poukaz 800 Kč
       na fotoslužby

+ Knížka
      Tipy a triky na vytvoření
      nejkrásnější CEWE FOTOKNIHY

Bližší informace na prodejně FOTOLAB.cz - SC Breda Opava

fotosvět www.fotolab.cz

+ Poukaz na 4x čištění čipu v hodnotě 2000,- 

+ Dárkový balíček Nikon
   (obsahuje: vodotěsný obal, hrací karty,
    chladící návlek na plechovku)  
    
 

+ 18-105 mm AF-S DX VR

19 990,–
měsíční splátka: 1000,–*

fotosvět www.fotolab.cz

Olympus SZ-31MR

3 990,–
měsíční splátka: 200,–*

Využijte mimořádné akce 
v síti prodejen EROTIC CITY! 
Při zakoupení celé trilogie 
získáte dárek ze značkové ko-
lekce pomůcek Fifty Shades 
of Grey Pleasure Collection 
v hodnotě 795 Kč.

POZVÁNKA
na nové sporty

BOSU a JUMP
OC BREDA, 2. poschodí

www.pepasport.cz

fotosvět www.fotolab.cz

NOVINKA: Aplikace
na objednání fotoslužeb z chytrého telefonu
a tabletu zdarma ke stažení.

Bližší informace na prodejně 
FOTOLAB.cz - IGY CENTRUM.OC BREDA & WEINSTEIN 

Prožijte svůj 
vlastní příběh…

PRO VÁS
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Přijďte ochutnatamerickou klasikuv Panini za 69 Kč
Dobrou chuť,

Vaše Paneria
 

Dárkové balení 
kávy Tchibo

Dárkové balení 
kapslí Cafissimo

Potěšte sebe nebo své blízké delikátním a  moderním 
dárkem. Je jen na vás, jakou sadu si sestavíte. Vyberte si 6 
balení kapslí a zaplaťte jen 4! Dvě nejlevnější balení od nás 
dostanete jako vánoční dárek.

Vánoce a  káva patří neodmyslitelně k  sobě. Společné chvíle 
strávené nad šálkem lahodné kávy Tchibo si můžete nyní do-
přát za atraktivní cenu. Sada 3 libovolných zrnkových káv Tchi-
bo 500 g za cenu dvou. Jedno balení od nás obdržíte zdarma.

OBJEVTE JEDINEČNÝ 
SVĚT TCHIBO

K dispozici 
od 11. 11. 2013.

Cena od 360 Kč.

K dispozici 
od 11. 11. 2013.

Cena od 280 Kč.

kkáá
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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 kuřecích 
kousků - 11 křupavých
Hot Wings™
a 11 jemně pálivých 
Hot & Spicy™ Stripsů.
Tomu nelze odolat!
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Nabídka platí do 27.11.2013. Více na www.grandoptical.cz

NYNÍ NA VŠECHNA SKLA

I v temných časech – zejména 
v temných časech – vyjde 
najevo síla a odvaha.

cena 249 Kč

8. díl legendární série 
od krále severské krimi.

cena 399 Kč

vychází
5. 11.

vychází
16. 10.

vychází
27. 11.

První, jedinečná a komplexní 
obrazová publikace o česko-
slovenském retrosvětě. 

cena 498 Kč

MICHAL PETROV
Retro ČS

JO NESBØ
Levhart

LEON LEYSON
Chlapec na 

dřevěné bedně

KNIHY A KUPÓNY
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Tato nabídka je platná do 30.11. 2013 pouze v OC Breda. Sleva se 
nevztahuje na již zlevněné zboží a slevy nelze kombinovat. Sleva 

neplatí na nákup dárkových poukazů. 
 

Tato nabídka je platná do 
30.11. 2013 pouze v OC 

Breda. Sleva se nevztahuje na 
již zlevněné zboží a slevy 
nelze kombinovat. Sleva 

neplatí na nákup dárkových 
poukazů. 

 

  

SSLEVA 30%  
 
 

Tato nabídka je platná do 30.11. 2013 pouze v OC Breda. 
Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a slevy nelze 

kombinovat. Sleva neplatí na nákup dárkových poukazů.  

Sleva 30% na 1 kus 

 
 

Tato nabídka je platná do 30.11. 2013 pouze v OC Breda. 
Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a slevy nelze 

kombinovat. Sleva neplatí na nákup dárkových poukazů. 

KUPÓNY
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Přejte si na
www.datart.cz/soutez

SPLNÍME

PRO VÁS

Jídelní příbor  
čtyřdílná sada

-75%

Lopatka 
na dort 1 ks

10x   

+ 15990 Kč
*Běžně 599,90 Kč

-73%

Věrnost boduje
Od 6. 11. 2013 do 11. 2. 2014.

Pravidla
 Za každých 100 Kč nákupu 1 bod.
  Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze 
s 10 nasbíranými body.
  Akce trvá od 6. 11. 2013 do 11. 2. 2014 nebo do vyčerpání 
zásob podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

  Úplná pravidla jsou uveřejněna na Hlavní pokladně (Informacích 
hypermarketů INTERSPAR a supermarketů SPAR Třebíč, 
Česká Lípa (Bardějovská, Děčínská), Kroměříž, Opava – Nová 
Breda, Praha (Jahodnice, Letňany, Lhotka), Říčany, Teplice 
(od 21.11.2013) a na www.interspar.cz.

  Časové omezení výdeje karet a samolepek od 6. 11. 2013 
do 28. 1. 2014.

  Časové omezení výdeje produktů od 6. 11. 2013 do 11. 2. 2014.
  Sbírejte body, nalepte je na kartu a při nákupu odevzdejte 
u pokladny.

10x   

+ 14990 Kč
*Běžně 599,90 Kč
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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. listopadu 2013.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Foto na titulní straně: Hana Kuncová

Tajenka skrývá vánoční slogan OC Breda & Weinstein.
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 16. 12. 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:
Renata Benchová - Vítkov, Kamila Zhánělová - Bruntál, Petr Krupa - Darkovičky. Gratulujeme!
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Prodej dárkových  poukazů BREDA 

v hodnotě   200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč 
od 15. 11. ve směnárně Tourist centrum v podlaží -1

Prodej dárkových poukazů BREDA 

v hodnotě   200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč
ooodo  15. 11. ve směnárně Tourist centrum v podlaží -1

chh pppppoooouukkkkkaazzůůůůů BBRREEDA


