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ayLETNÍ KOLEKCE 

MODNÍCH ZNAČEK

BALETKA, KTERÁ 

ROZDÁVÁ TVRDÉ RÁNY
Rozhovor s mistryní světa 
v thaiboxu Pavlou Stankeovou

RYCHLÝ NÁKUP
Paní Kateřina nakupovala 

za 100 000�Kč



OSOBNOST
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800 521 521
www.kb.cz

MůjÚčet
 možnost všech výběrů z bankomatů KB zdarma
 bezkontaktní karta s cestovním pojištěním
 moderní on-line služby
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právě držíte v  rukou letní vy-
dání magazínu obchodního 
centra BREDA & WEINSTEIN. 
Zalistujte, zasněte se, přeneste 
se do  období prázdnin a  vol-
ných dní….také už se těšíte? My 
v  Bredě určitě ano! A  proto-
že musíme být o  krok napřed, 
všichni prodejci již pro Vás mají 
připraveny nové letní kolekce 
a  samozřejmě i  tradiční let-

EDITORIAL

   VÁŽENÍ 
A MILÍ 
ZÁKAZNÍCI,
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ní slevy. V  našem obchodním 
centru si můžete udělat tako-
vou malou dovolenou už teď 
a na tu opravdovou se při tom 
naladit a  vybavit. V  magazínu 
jistě najdete  inspiraci, co nové-
ho si pořídit,  naplánujte si tedy 
den u nás a přijďte si pohodlně 
nakoupit. Děti si mohou pravi-
delně něco vyrobit v naší dílnič-
ce, pohrát si v dětském koutku, 

podívat na  pohádku nebo na-
učit anglická slovíčka.  Mamin-
ky si v klidu nakoupí, tatínkové 
ochutnají produkty místního 
minipivovaru na  nové letní te-
rase a  pak si všichni společně 
zajdete do  kina a  povečeříte 
v  jedné z našich restaurací. To 
už zní skoro jako dovolená, že 
ano? To vše ve Vaší  Bredě.  Tě-
šíme se na Vás a do budoucna 
připravujeme plno zajímavých 
akcí, výstav a soutěží tak, abys-
te se u nás cítili dobře, z nákupů 
odcházeli  spokojení a  rádi se 
do Vašeho srdce Opavy vraceli.

Těším se na setkání s Vámi.

Jaroslav Václavík, 
centre manager

OC Breda & Weinstein

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 

Paříž jako na dlani           5.6. – 8.6., 19.6. – 22.6., 26.6. – 29.6., 3.7. – 6.7.     12.990 Kč
Londýn pro individuální cestovatele                     termíny dle dohody          od   5.990 Kč
Normandie a Paříž                         27.7. – 31.7., 10.8. – 14.8., 21.9. – 25.9.     19.690 Kč
Egypt, Hurghada                     11/12 dní                  15.5. – 30.10.              od 14.990 Kč
Egypt, Marsa Alam                  11/12 dní                   19.6. – 2.10.               od 20.890 Kč
Rhodos                                    8/11/12 dní                27.5. – 30.9.               od 17.290 Kč
Turecko                                    8/11/12 dní               30.5. – 10.10.              od 16.490 Kč
Malý okruh Tureckem                                   10.6. – 20.6. a 23.9. – 3.10.         30.490 Kč
Kréta                                        8/11/12 dní                5.6. – 28.9.                od 15.990 Kč
Bulharsko                                8/11/12 dní                15.6. – 28.9.               od 10.990 Kč
Okruh Minotaurus (Kréta)                                         18.9. – 28.9.                    25.990 Kč
Korfu                                       11/12 dní                    9.6. – 22.9.                od 14.990 Kč
Kos                                          11/12 dní                    9.6. – 22.9.                od 20.390 Kč
Zakynthos                                11/12 dní                  10.6. – 23.9.               od 19.490 Kč
Mallorca                                   8/11/12 dní                11.6. – 24.9.               od 19.990 Kč
Lefkáda                                    11/12 dní                   12.6. – 25.9.               od 17.290 Kč
Jižní Itálie, Kalábrie                  8/15 dní                     17.6. – 23.9.               od 13.390 Kč
Španělsko, Almería                  11/12 dní                   7.6. – 20.9.                od 15.490 Kč

Letadlem z Ostravy          Zajistíme zvýhodněné parkování na letišti.
Termální lázně Harkány (Maďarsko)       10 dní         16.5. – 28.9.              od   3.790 Kč
Chorvatsko                                             10 dní         23.5. – 28.9.              od   6.990 Kč
Španělsko, pobřeží Costa Brava              10 dní          6.6. – 28.9.               od   6.990 Kč
Prodloužený víkend v Paříži                            15.5. – 18.5. a 19.6. – 22.6.          3.990 Kč
To nejlepší z pomezí tří zemí (Rak.,Švýc.,Itálie) 4.6. – 8.6. a 16.7. – 20.7.           8.990 Kč
Wieliczka, Krakow                                                         7.6. a 6.9.                        1.040 Kč
Krásy jižní Moravy s plavbou po Baťově kanále                14.6.                               660 Kč
Paříž s návštěvou Strasbourgu                        17.6. – 22.6. a 9.9. – 14.9.          6.390 Kč
Klasický Řím                                                   18.6. – 22.6. a 20.8. – 24.8.         5.290 Kč
Benátky, Padova, Verona                                26.6. – 29.6. a 21.8. – 24.8.        4.190 Kč
Jižní Morava s plavbou po Nových Mlýnech               28.6. – 29.6.                     1.550 Kč
Krajem pětilisté růže                                                     4.7. – 6.7.                       2.470 Kč
Známé, neznámé Krušnohorsko                                 11.7. – 13.7.                      2.980 Kč
Český ráj a Lužické hory s výjezdem do Budyšína      18.7. – 20.7.                      2.360 Kč
Kouzelná Bretaň                                                          20.7. – 26.7.                   11.590 Kč
Velká cesta za polární kruh                                          24.7. – 7.8.                    43.990 Kč
Normandie, zámky na Loiře a Paříž                            10.8. – 16.8.                     9.790 Kč
Řím s prohlídkou Benátek a Florencie    10.8. – 16.8. a 14.9. – 20.9.           8.690 Kč

pobyt až pro 2děti

ZDARMA
SLEVA pro juniory

a seniory až25%

S Čedokem na dovolenou
letadlem, autokarem nebo autem !

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst



RYCHLÝ NÁKUP

Největší marketingová  akce 

uspořádaná na Opavsku  v po-

sledních deseti letech zná svého 

vítěze. Odměnu v podobě nákupu 

za 100.000 korun si odnesla Opa-

vanka Kateřina Krausová. Ta spl-

nila všechny podmínky soutěže, 

probíhající od 14. února do 5. dub-

na,   vypsané pro každého návštěv-

níka centra, který zde nakoupil mi-

nimálně za 500 Kč v jedné obchodní 

jednotce. Pak už stačilo tipnout si, 

kolik bonbónů je rozmístěno v přista-

vené Fabii.....a byli jste ve hře! 

Šťastnou vítězku čekaly ještě dvě překáž-

ky: dvouhodinový limit k nákupu a pravidlo 

o možnosti utratit v jedné prodejně pouhých 

5000 Kč. Paní Kateřina však po  počátečních 

rozpacích se přes tyto překážky hravě přenesla 

a v limitu utratila 99.800 Kč. 

100.000 
VYHRÁLA  PANÍ  KATEŘINA!

SOUTĚŽ O NÁKUP ZA

Nicnetušící paní Krausová 
čeká na vyhlášení výsledků.

Z výherkyně zářilo štěstí i překvapení.

Důkaz: 10
se v Bredě

Doprovodný program 
si užívaly i děti.
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INFORMACE

Slučte si své půjčky 
do jedné

Poštovní spořitelna Vám 
nabízí  Era sjednocenou půjčku 

Ušetřete na splátkách 
i poplatcích

infolinka: 800 210 210

Era sjednocená půjčka

 

  

  

  

  

  

Poštovní spořitelna nabízí:

Půjčka určená ke sloučení několika 
půjček do jedné, která vám ušetří nejen starosti.

Díky Era sjednocené půjčce si sloučíte stávající půjčky, 
kreditní karty i kontokorenty do jedné půjčky.

Ušetříte na splátkách i poplatcích a zpřehledníte si 
splácení svých půjček.

V případě potřeby můžete získat i peníze navíc, 
které použijete na cokoliv (nedokládáte jejich použití).

Předčasné splácení stávajících půjček zajistíme za vás.

I

Ti kdo nevyhráli nebo se 

soutěže nezúčastnili  ale ne-

musí litovat.  V  příštím roce 

se souboj o  stotisícovou 

odměnu odehraje zno-

vu. „Oblíbená soutěž 

pochází ze sesterské-

ho obchodního centra 

Laugaricio v  Trenčíně, 

kde jeho návštěv-

níci absolvovali již 

4. ročník“, vysvětluje 

Tatiana Dávidková, 

marketingová  ředi-

telka skupiny MINT, 

provozující   obě ob-

chodní centra . „Bre-

da&Weinstein bylo 

první české centrum, 

kde jsme tento kon-

cept spustili a jsme ne-

smírně rádi,že i tady se 

soutěž setkala s  tak po-

zitivní odezvou,“ dodala 

Dávidková. 

S výběrem pomáhaly  
zkušené prodavačky.

00 000 Kč 
ě utratit dá.

Moderátor Petr Vojnar 
předává výhru.
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FASHION

CONVERSE 
TRIČKA DÁMSKÉ  

OD  490 Kč

RUSSEL ATHLETIC 
TRIKA PÁNSKÉ 

OD 199 Kč
Pánská obuv O´NEILL  
původní cena 1 790 Kč
nyní 899 Kč
Dámská obuv O´NEILL 
původní cena 1 490 Kč
nyní 1 043 KčDámská 

obuv

1 490 Kč

Pánské 
triko

290 Kč

Šaty

949 Kč
Kabelka

799 Kč

Šaty

1 199 Kč
Klobouk

449 Kč
Náramek

149 Kč

Šaty

1 199 Kč
Kabelka

949 Kč

Pánská 
obuv

1 790 Kč

Triko 

699 Kč
Opasek 

249 Kč
Kalhoty 

699 Kč

OD 16. 5. 2014 

BUDE 

PROBÍHAT 

KAMPAŇ

K plavkám O´Neill 
z nové kolekce 
žabky O´Neill 
zdarma 
pro všechny

Akce je platná 
do vyprodání zásob.

Prodejna Molo je situo-

vána v 1. patře naproti 

pivovarskému komínu.

www.molo-sport.cz

Dámské 
triko

490 Kč

Přivítejte ho ve velkém stylu 
a připravte se s námi na horké 

dny a večery plné zábavy na let-
ních terasách.

BREDA TIP:
Vsaďte na volné splývavé sukně 

a kalhoty z lehoučkých materiálů. 
Nezapomeňte, že vzory jsou 

hitem této sezony.

OD 490 Kč

RUSSEL ATHLETIC 
TRIKA PÁNSKÉ

OD 199 Kč
Pánská obuv O´NEILL
původní cena 1 790 Kč
nyní 899 Kčí

Dámská obuv O´NEILL
původní cena 1 490 Kč
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Plavky 

498 Kč

FASHION

Halenka 599 Kč
Sluneční brýle 349 Kč

Náramek stříbro 199 Kč
Sukně s všitými květinami 899 Kč

Peněženka 399 Kč
Lodičky 1 099 Kč

Náramek perly 249 Kč
Řetízek perly 349 Kč

Šaty z tkaniny 1 199 Kč
Kabelka 799 Kč
Lodičky 899 Kč

Šaty 

649 KČ
Š

6

Plavky 
Podprsenka 

398 Kč 
Kalhotky 

350 Kč

Plavky 
Podprsenka 

350 Kč 
Kalhotky 

350 Kč

Brýle 

125 Kč

Košile 

529 KČ

Kraťasy 

529 KČ

Lodičky 

399 KČ
Boty 

399 KČ

Kraťasy 

649 KČ

Halenka 

349 KČ

Baleríny 

249 KČ

ky 
prsenka 

Kč 
otky 

Kč

Plavky 
Podprsen
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FASHION

Šortky na pláž 

299 kc

Obuv

449 Kč 
Doplňěk 
sovička

129 Kč
Sako

749 Kč
Kalhoty

449 Kč
Triko s kr. 
rukávem

249 Kč

Šaty na pláž 

949 kč

Plavky 
David Beckham 

599 kč

Plavky 
David 
Beckham 

799 kč

Náušnice 

249 kč

Náhrdelník 

349 kč

Dívčí šaty 

399 kč

Pánská 
košile 

599 kč

Top 
dámský 

399 kč
Dámské 
plavky, 
jednodílné 

799 kč

Dámské plavky 
podprsenka

299 kč
Kalhotky 

249 kč

Boty 

949 kč

m

Vzory, vzory, vzory. Asi tak se dá 
charakterizovat pohled na letošní 

nabídku plavek. Ať už geometrické, 
jamajské nebo zvířecí vzory, každý si 

vybere podle svého vkusu.

BREDA TIP:
Plavky doplňte výraznými náušnicemi 
nebo náramkem, vlasy lehce sepněte 

do nedbalého drdůlku a na plá-
ži budete hvězdou.

Sezona 
   plavek

Doplněk 
černozlatý

189 Kč
Šaty úplet

549 Kč
Kabelka

499 Kč
Obuv

749 Kč
Bunda

1 049 Kč
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FASHION

DÁMSKÁ BUNDA 
MEATFLY CHEEKY

Cena: 2 190 Kč
Dámská street bunda 
na zip s pevnou kapucí 
v klasickém střihu. Větru 
a vodoodpudivá - vodní 
sloupec 500mm s potis-
kem na hrudníku - logo 
MEATFLY. MEATFLY 
CHEEKY JACKET má 
na přední straně dvě kap-
sy na zip + jednu kapsu 
na zip na hrudníku.

Pánské tričko 
MEATFLY TONE

Cena: 580 Kč
Pánské triko s potiskem 
klasického „regular“ 
střihu.
Složení:100% bavlna
Gramáž: 180 gms/m2

MEATFLY ANTHRAX SHORTS

Cena: 1 190 Kč
Pánské kraťasy 

klasického střihu. 
U pasu najdete 

jednu kapsu 
na každé straně 

+ jednu zadní kapsu.
Složení: 100% bavlna

PÁNSKÉ ŽABKY 
MEATFLY FLIPPER

Cena: 450 Kč
Žabky MEATFLY Flipper jsou ideální volbou pro prožití letních 
dnů! Na modelu fl ipper najdete gumovou podrážku s jemným, 
protiskluzovým vroubkováním. Potištěná anatomická stélka je 
zárukou pohodlí!
Anatomická, potištěná stélka.
Gumová, protiskluzová podrážka s jemný vroubkováním.

DÁMSKÉ ŽABKY 
MEATFLY SAMBA

Cena: 350 Kč
Žabky MEATFLY SAMBA jsou ideální volbou pro prožití 
letních dnů! Na modelu samba najdete gumovou 
podrážku s jemným, protiskluzovým vroubkováním. 
Potištěná anatomická stélka je zárukou pohodlí!
Anatomická, potištěná stélka gumová, protiskluzová 
podrážka s jemný vroubkováním.

Čepice

249 Kč
Mikina

899 Kč
Triko 

249 Kč
Kraťasy

599 Kč
Obuv

799 Kč

Šaty

549 Kč
Boty

399 Kč

Vesta

699 Kč
Kabelka

549 Kč

9



FASHION

P OJETSOR V
AA OCNOIHSF YNAPM Prodejna 

Prostějov 
Fashion
Company 
nabízí široký výběr 
pánské konfekce a do-
plňků v přiměřené ceně 
a kvalitě. V těchto dnech 
zde naleznete obleky 
a některé další vybrané 
zboží se slevami až 40 %. 
Aktuální nabídka jarních 
a letních kolekcí osloví 
i náročné zákazníky. 

Na své si přijdou i ženy 
- část sortimentu tvoří 
dámská konfekce.

Pánské kalhoty 
Pánské světlé volnočasové kalho-
ty v jeans strihu

Cena: 1 790 Kč

Pánské letní polokošile
Pánská letní polokošile lněná, úpletový 
límec

Cena: 1 590 Kč

Pánské sako
Pánské volnočasové polopodšité sako, 
mírně vyslimované

Cena: 3 990 Kč

Platnost nabídky do 31.8.2014.

Top

398 Kč  

Tílko

128 Kč 
Jeans šortky

498 Kč

Košile

248 Kč 

Na chladnější večery jsou i v létě 
povoleny džínsy. Místo žabek nazujte 

balerínky, doplňte prodloužené tričko 
nebo minišaty a jste opět jednička.

BREDA TIP:
Jestli máte velmi štíhlou postavu, volte spí-

še světlejší barvy džínsů a nemusíte se bát ani 
našitých vzorů či rozpáraných kolen. 
V případě, že jste plnoštíhlá, sáhněte 

po jednolitějších barvách.

Džínsovina 
    v létě

Sluneční brýle  159 Kč
Tričko  399 Kč
Jeans  599 Kč
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FASHION

Vesta 

599 Kč
Kraťasy 
jeans 

599 Kč
velikost: 
128 - 170

Triko 

249 Kč
Kalhoty 
jeans

599 Kč

Bunda

799 Kč
Top

249 Kč
Kalhoty

599 Kč

Triko

149 Kč
Kalhoty

499 Kč

Košile

699 KČ
Triko pánské

349 KČ
Kraťasy

699 KČ
Pánské 
tmavomodré 
tenisky

399 KČ

Triko 

199 KČ
Sako

899 KČ

Jeans dámské 

599 KČ 
Kabelka

599 KČ 
Obuv černá 
dámská

699 KČ



FASHION

Dámská obuv 
TAMARIS, kůže

velikosti: 
od 36 do 41

1 390 KČ

Pánská obuv
JOSEF SEIBEL, 
kůže
velikosti: 
od 41 do 47

2 190 KČ

Dětské 
syntetika

549 KČ 

Dámské 
syntetika

1 099 KČ

Pánské kožené 
(Venturini)

1 599 KČ

Dámské 
LASOCKI 

899 KČ

Pánské 
LASOCKI 
FOR MEN  

1 199 KČ

Dámské JEN-
NY FAIRY

699 KČ

Dětské NEL-
LI BLU 

349 KČ 
Dámská obuv
RIEKER, 
syntetika
velikosti: 
od 37 do 42

1 390 KČ

L, 

L
F

1

8999999 KČKČKČČČČ

Dámské J
NY FA

6996

Děts

Dámské 
šaty

279 Kč
Boty

219 Kč

Pánské 
triko

139 Kč
Kraťasy

279 Kč

Dětské triko

75 Kč
Dětské 
kalhoty

105 Kč

Také letos frčí sandálky na níz-
kém podpatku nebo platformě. 

Samozřejmě i letos nemohou chybět 
veselé a barevné žabky.

BREDA TIP:
V létě si dejte záležet na dokonalé pedikúře. 

Ať budete mít boty sebekrásnější, suchá 
kůže na patách  nebo oprýskaný lak 

na nehtech celkový dojem ze 
svůdných nohou pokazí.

Letní 
   bot ičky
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Náušnice rhodiovaná bijou

Dříve 500 KČ
Nyní 250 Kč

Pearcing Banán
Chirurgická ocel 
+ bijou

Dříve 500 KČ
Nyní 250 Kč

Omaki

Dříve 1 200 KČ 
Nyní 600 Kč

HODINKY, KLENOTY

Náhrdelník 
ze stříbra rhodium

1 590 KČ
Náušnice 
ze stříbra rhodium

2 190 KČ

SWISS MILITARY 
SMA34025.08

13 500 Kč
• hodinky švýcarské výroby
• pozlacené pouzdro hodinek 

o průměru 39 mm
• automatický pohon
• analogový čas, datumovka
• kožený tah černé barvy
• vysoce odolné safírové sklíčko
• vodotěsnost 10 BAR - umožňuje 

plavání
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BOCCIA 3215-01

4 290 Kč
• německá výroba, pohon baterií
• celotitanové  antialergické hodinky
• kulatý tvar pouzdra s průměrem 

35 mm
• analogový čas s datumovkou
• keramické prvky bílé barvy v tahu 

i pouzdře
• safírové sklíčko je odolné vůči 

poškrábání
• vodotěsnost 10 BAR umožňuje 

s hodinkami plavat
• díky titanu jsou hodinky lehoučké 

avšak stále pevné

CASIO PRG 240-1A

6 990 Kč
• japonský výrobek známé značky
• sportovní hodinky - odolné 

pryskyřicové pouzdro i řemínek
• digitální zobrazení času
• solární napájení, indikátor 

stavu baterie
• minerální sklo
• vodotěsnost 10 BAR umožňující 

potápění bez dýchacího přístroje
• funkce: světlo, světový čas, budík, stop-

ky, odpočítávání s opakováním (Yacht 
Timer), kompas, barometr/teploměr, 
výškoměr, východ/západ slunce

Náušnice Au     

2 390 KČ

Snubní prs-
teny Ag    

1 000 KČ

Hodinky Da-
niel Klein  

1 630 KČ

Krabička 

45 KČ
Krabička 

60 KČ 

ice Au    

Č

a

Náu

2 39

Da-
n 

rabi

5 KČ
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45Klenotnictví
DARA

s.r.o.

Silikonové 
hodinky

Dříve 600 KČ
Nyní 300 Kč

Hodinky 
DKNY

7 750 KČ 
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Poctivý sirup z  přírodní šťávy. Černý rybíz je mimořádně bohatý 
na vitamín C a antioxidanty, posiluje organismus. Sirup je skvělý pro přípravu domá-
cích limonád a dochucení koktejlů.  
 Cena 129 KČ
Zvláčňující tělové mléko s  cenným rybízovým a  mandlovým olejem, 
bambuckým  máslem a vitamínem E se postará o hebkou, pružnou a nádherně pro-
voněnou pokožku. 
 Cena 165 KČ
Sprchový gel & šampon s přírodními výtažky z rybízu, oliv a obilných 
klíčků a  panthenolem poskytne Vaší pokožce i  vlasům jemnou péči,  hydrataci 
a ochranu. Ideální na cesty. 
 Cena 139 KČ
Zjemňující krém na  ruce s  rybízovým, hroznovým, makadamovým 
a bambuckým olejem regeneruje, hydratuje a chrání pokožku před nepříznivými vlivy 
vnějšího okolí. 
 Cena 149 KČ
Osvěžující & posilující ovocný čaj s jablky, bezinkami a plody a lis-
ty černého rybízu, bohatého na  přírodní vitamín C a  antioxidanty. Báječně chutná 
i ve formě ledového čaje. 
 Cena 99 KČ

Cena 129 KČ
Zvláčňující tělové mléko s  cenným rybízovým a  mandlovým olejem, 
b b ký á l i í á h bk ž ádh ě

 Cena 165 KČ
voněnou pokožku.

Sprchový gel & šampon s přírodními výtažky z rybízu, oliv a obilných 
ů ů

 Cena 139 KČ
a ochranu. Ideální na cesty.

Zjemňující krém na  ruce s  rybízovým, hroznovým, makadamovým 

 Cena 149 KČ
vnějšího okolí. 

Osvěžující & posilující ovocný čaj s jablky, bezinkami a plody a lis-
č éh bí b h éh ří d í i í C i id Báj č ě h á

KRÁSA

Monika radí

www.misscosmetic.cz

Léto už klepe na dveře, teploty stou-
pají, proto odkládáme vrstvy oble-

čení a při tom odhalujeme i části těla, 
které bychom na veřejnosti raději moc 
neukazovaly. Taky se Vám do toho let-
ního odhalování a opalování vlastně moc nechce? Jen žádnou pa-
niku, dopřejte pokožce ochranu zevnitř i zvenku a přitom získejte 
odstín, o kterém jste snila celou zimu. A jak začít?

První dávku opalovacího krému nanášejte ještě doma, klid-
ně před zrcadlem, třicet minut před tím, než svůj obličej a tělo 
vystavíte slunci. Nejlépe je aplikovat krém na suché tělo (bez soli, 
písku, potu). Nevynechejte ani chodidla či podkolenní jamky. Neza-
pomínejte se znovu a znovu natírat krémem každé dvě hodiny, ale 
také po každém plavání či utření ručníkem.

Nezůstávejte na přímém slunci déle než 20 minut a vyhněte se 
opalování mezi 12-15 hodinou. Kůže totiž nezapomíná! Na povr-
chu se ze spálenin vždycky vzpamatuje, ale uvnitř jsou změny způ-
sobené UV zářením trvalé. Pokud je Vám více než třicet let, pečlivě 
si své krémy na opalování vybírejte. Působením slunce stárne po-
kožka (oproti přirozenému vývoji) dvakrát rychleji. Investujte pro-
to do výrobků označených jako „anti-age“. Obsahují antioxidanty 
a chrání tak zralou pleť před zbytečným vysušováním.

Nikdy během své letní dovolené nedělejte peeling. Vaše pokožka 
bude potřebovat všechny vrstvy epidermu na ochra-
nu proti slunci. Peeling by pokožku zbytečně ztenčil 
a tím ji udělal náchylnější ke spálení.

Po celodenním opalování by mělo následovat 
sprchování a následné ošetření pokožky celého 
těla speciálními přípravky, které sluncem na-
máhanou pokožku hydratují a vyživují. Zkuste 
třeba tělové mléko Aegis s panthenolem a be-
takarotenem (Miss cosmetic), udržující opále-
ní a svěžest pokožky a navíc příjemně voní.

Bronzová pokožka sluší všem. A bez výjim-
ky! Ať už se letos chystáte navštívit tropické 
končiny nebo strávíte volné dny na chalupě, 
nezapomeňte, že důležitější než dobrá knížka 
a dobrá svačina jsou kvalitní sluneční brýle 
a opalovací přípravky na tělo, tvář a rty.

                                  Vaše Monika Žídková

LETNÍ KAMUFLÁŽ

i ti

598 Kč 
Akce platí
od 1. 6. 
do 31. 7. 2014

Cena 99 

Schwazkopf BC SUN 

Při koupi šamponu a kondicionéru nebo 
šamponu a ochranného oleje získá zákaz-
ník vyživující masku a plážovou tašku.
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KRÁSA

Pánský parfém
Hugo Boss 
Unlimited EdT 50�ml 

Marionnaud BB 
cream
Sjednocující péče 6 v 1
30�ml 

Dámský parfém
Bvlgari Omnia Indian 
Garnet EdT 40�ml

ACQUA di GIOIA
Osvěžující, uklidňující 
a vyzývavá vůně na léto 
od Giorgio Armani 50�ml 

ARMANI
Nová sofi stikovaná 
kořeněná vůně pro muže 
50�ml 

Fig plum
Osvěžující sprchový 
krém
250�ml 

1 789 Kč 

1 551 Kč 1 559 Kč 179 Kč 389 Kč 

1 729 Kč 

CLE MINCEUR 
Zeštíhlující peeling

199 Kč 
místo 290 Kč 
Akce platí 
do 29. 6. 2014

235 Kč 
místo 340 Kč 
Akce platí 
do 29. 6. 2014

SAMOOPALOVACÍ PÉČE 
Expresní samoopalovací 
voda ve spreji 

349 Kč 
místo 580 Kč 
Akce platí od. 26.5.
do 29. 6. 2014

PROTECTYL VEGETAL 
Sprej na opalování 
nezanechávající 
stopy OF 15

333330300000000300mmmmmmmmmmmlmmmlmmmmmlmlmlmlmmmmmmmlmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmlod Giorrgio Ao Armmaannniini 5550550505 mmml 5505 mml 25025050mlmml 
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ROZHOVOR

 Každé dítě má své sny. 
Jaké byly ty vaše?
Jako dítě jsem do deseti let nebyla vyhraně-
ná. Sport mě bavil tak napůl, ale byla jsem 
hodně soutěživá a  to rozhodlo. Stále více 
jsem inklinovala ke sportu a hledala jsem si 
odvětví, které mě bude naplňovat. Zpočát-
ku to byla gymnastika, bavilo mě běhat, líbil 
se mi balet, ale nebylo to ono. Velmi důle-
žitým momentem bylo, když jsem v  dese-
ti letech viděla fi lm „Karate“. Hodně se mi 
líbil, nadchnul mě a  snažila jsem se doma 

  BALETKA, KTERÁ 
ROZDÁVÁ TVRDÉ RÁNY

Na  pohled křehká blondýna 
s nesmělým úsměvem se doká-
zala prosadit v  jednom z  nej-
tvrdších kontaktních sportů 
na  světě, v  thaiboxu. Během 
své sportovní kariéry se stala 
mistryní světa a  Evropy, zví-
tězila několikrát na  olympij-
ských hrách bojových sportů 
a triumfovala na nejprestižněj-
ším klání v thaiboxu na turnaji 
Poháru královny, tzv. Queen‘s 
cupu, v  Thajsku. Po  skončení 
sportovní kariéry, kdy doká-
zala jako málokterý sportovec 
odejít na vrcholu, předává své 
zkušenosti a  lásku ke  sportu 
jako trenérka svým mladším 
následovníkům. Povídali jsme 
si o  cestě za  naplněním jejích 
snů, radostech, prožitcích, 
o lidech, kteří jí pomohli v  její 
sportovní kariéře a životě. 

ROZHOVOR S MISTRYNÍ SVĚTA 
V THAIBOXU PAVLOU STANKEOVOU

napodobovat různé prvky, které jsem tam 
viděla. Úplně mě to pohltilo a má mysl zača-
la spřádat velké sny. Ve  svých představách 
jsem se viděla jako bojovnice, která dokáže 
být nejlepší. Tak jsem se rozhodla karate vy-
zkoušet. 

 Jak dlouhá a složitá byla cesta 
k thaiboxu?
Když jsem začala chodit do karate, okamži-
tě jsem tomu propadla. Líbilo se mi, že tento 
sport má řád, smysl, fi lozofi i, jistým způso-
bem mě to vychovávalo. Podmínkou členství 
byl dobrý prospěch, to bylo také důležité 
z  hlediska formování osobnosti. Do  karate 
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ROZHOVOR
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jsem chodila od  deseti do  svých šestnácti 
let. Oddíl se pak rozpadl, což bylo způsobe-
no i nástupem nových kontaktních bojových 
sportů. Stále více se mi líbilo kumite, chtěla 
jsem zápasit, a když k nám přišel kickbox, tak 
to byla pro mne další pobídka. Moje nejlepší 
kamarádka mě přivedla do oddílu kickboxu, 
ale zpočátku mě tam nechtěli přijmout. Bra-
li jenom kluky, ale kamarádka trenéra pře-
svědčila, aby to se mnou zkusil. Uspěla jsem 
a po nějaké době, když jsem se rozzápasila, 
jsem zkusila light contact, full contact a ná-
sledně přešla k thaiboxu. Důvodem také byla 
skutečnost, že jsem měla hodně tvrdé údery. 
To vedlo k  přestupům k  tvrdším stylům, až 
jsem skončila u thaiboxu. Tam jsem nakonec 
zůstala, protože mě naplňoval nejvíce.

 Čím to je, že křehká dívka se 
prosadila v tak tvrdém sportu?
Já jsem zvláštní typ. Od dětství mě hodně lá-
kaly odvážnější a bojovnější hry, přitahovaly 
mě tvrdší typy a tíhla jsem spíše k chlapským 
sportům. Můj sport sice hodně bolí, ale za ten 
pocit naplnění, uspokojení to stojí. Je v tom 
hodně adrenalinu a nějaké ty modřiny nebo 
odřeniny mi nikdy nevadily. 

 V čem se lišilo vaše dětství 
a mládí od vrstevníků?
Nikdy jsem to nevnímala jako handicap. 
V  dětství mě spíše kamarádky obdivovaly 
a fandily mi. V mládí jsem už hodně sportova-
la a nezbýval čas na různé radovánky. Neměla 
jsem ani čas chodit do tanečních a přátelství 
ve  škole bylo spíše povrchní. Je pravda, že 
mě to od  vrstevníků izolovalo, ale sport mi 
to mnohonásobně vrátil. Poznala jsem díky 
němu spoustu úžasných lidí, procestovala 
kus světa a zažila věci, které bych bez sportu 
neprožila. 

 Splnily se vám 
vaše sny?
V dětství ze mě chtěli mít 
baletku, ale mým snem 
bylo sportování. V  oka-
mžiku, kdy jsem začala dě-
lat thaibox a stala se nej-
lepší na světě, a dokonce 
jsem zvítězila v  Thajsku, 
se mi sny splnily. Poznala 
jsem Thajsko, jeho kul-
turu, navíc ve  chvíli, kdy 
jsem u  nich vítězila, byla 

jsem oslavována jako bohyně. Je to země 
úsměvu, který má vliv na všechny vaše smys-
ly a  ovlivňuje vás jak po  sportovní stránce, 
tak vás také formuje jako člověka. Byla jsem 
tam desetkrát a  kromě turnajů jsem si tam 
udělala trenérské školy, kurzy rozhodčích 
a kurzy rituálních tanců, ve kterých jsem také 
mistryní Evropy. U nás je povědomí o tomto 
sportu minimální. Vrcholem popularity bylo 
druhé místo v roce 2004 v Anketě o nejlep-
šího sportovce okresu Opava. Přednost u nás 
dostávají jiné sporty. 

 Zažila jste okamžiky, kdy jste 
chtěla skončit?
Takové chvíle potkávají každého sportovce. 
Já jsem si tím taky prošla, ale rychle jsem se 

z  toho vždy do-
stala. Někdy to 
bylo hodně složi-
té, když jsem byla 
po  turnajích zbi-
tá, měla modřiny 
a  celé tělo bolelo. 
Zkoušela jsem 
v  některých ob-
dobích také lezení 
na  skalách, body-
fi tness, ale vždy 
jsem se k thaiboxu 
rychle vrátila. 

 Jaká byla vaše sportovní fi loso-
fi e?
Bojovat, nevzdat se, překonat všechny pře-
kážky a vítězit. Tím jsem se vždy řídila a sna-
žím se to vštěpovat i svým svěřencům. Thai-
box mě taky bavil proto, že je to skloubení 
fyzické a psychické stránky. Není pravda, že 
úspěšný bojovník má jen fyzickou sílu a  je 
agresivní. Bez mentální síly a  rozumu se 
v  současnosti žádný sportovec neprosadí. 
Hodně pro mě také znamenal vždy trenér. 
Byla to pro mě jistota. Když mi bylo nejhůře, 
tak mě trenér vždy podržel, poradil a v těž-
kých chvílích mě dostal do pohody. 

 Sportovní kariéra skončila. 
Jaké jsou v současnosti vaše sny? 
Pracuji jako fyzioterapeutka, což mi pomá-
há v trenérské profesi. Dodělávám si také 
věci, které jsem kvůli sportování nestihla 
a  které souvisí s  mojí prací. Thaibox mě 
baví nadále a trenérská profese mě uspo-
kojuje. V oddíle Thaibox Opava předávám 
společně s Jozefem Pröschlem zkušenosti 
nastupující generaci a věřím, že se objeví 
talent, který to dotáhne tak daleko jako 
já. S Jozefem Pröschlem se společně také 
snažíme zpopularizovat náš sport. To se 
nám, myslím, podařilo díky OC Breda Cup 
v thaiboxu a boxu, který měl letos již dru-
hý ročník.  

S trenérem Josefem Pröschlem.
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V okamžiku, kdy jsem začala 

dělat thaibox a stala se 
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se mi sny splnily.



ZÁBAVA

Chcete se bavit a nejste si jisti, kde to bude stát za to? 
U nás ve světě Funny World Vám zaručujeme spoustu zábavy a adre-
nalinu. Můžete si vyzkoušet hru na různých simulátorech a automa-
tech a k tomu snadně získat skvělé ceny. 
Ale mužete se dostat i do opravdového Westernu v 7D Saloonu, kde 
mimo jiné pořádáme turnaje a pokud nastřílíte vysoké skóre získáte 
další volné vstupy. 
Máme na VÝBĚR Z OSMI HER RŮZNÉHO ŽÁNRU, z kterých si určitě 
nějakou vyberete, např. dobrodružné Eldorado jízda v džungli a nebo 
akční westernovku. 
Čekají vás různé nástrahy a vy máte za úkol se tím vším probojovat 
a získat poklad. Kdo si troufne?

SLEVOVÝ KUPÓN

HRY SE SLEVOU 10% ( netýká se her v akci)

 + GAMER PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1 + 1 ZA POLOVINU 

(druhé levnější příslušenství GAMER za polovinu) 

Platnost od 15.5 - 26.5.2014

SLEVU 2+1 každé pondelí, úterý a středu 
až do 4. června 2014

PC DIABLO III 
REAPER OF SOULS
skladem PC 1 099 Kč

WATCH DOGS 
-  datum vydání 27. 5. 2014

předobjednávka 

PC - 1 299 Kč
PS3, Xbox360 - 1 499,- Kč

PS4, XbONE - 1 699 Kč

SKYLANDERS 
SWAP FORCE

skladem cena od 249 Kč
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PRO VÁS

Domácí výrobník perlivých nápojů sodastream 

SOURCE White new sada

•  nový systém uchycení lahve - bez šroubování 
• indikace nasycení zobrazená pomocí LED diod 
• elegantní vzhled • jednoduché ovládání

Info o ceně v prodejně

Gril SEVERIN RG 2341 

•  luxusní multifunkční stolní raclette gril 
• elektronické topné těleso s příkonem 1500 W 
• plynulá regulace teploty 
• dvě grilovací plochy (litina a přírodní kámen) 
• 8 raclette pánviček • stabilní nízké provedení

Info o ceně v prodejně

Sušička ovoce a hub CONCEPT SO 1030 

+ sušící plato na bylinky

•  devět sušících sít 
• tři plata pro sušení bylin 
• 5stupňové nastavení teploty
• ventilátor pro rovnoměrné sušení 
• pojistka proti přehřátí

Info o ceně v prodejně

Termokošík skládací 
COOLBAG

599 Kč

Lapač vos
akční cena 199 Kč 
běžně 299 Kč

Letní inspirace

Ze světa do  světla
Jan Paul - Výběr z tvorby 2004 - 2014

Galerie KUPA
12. 6. - 31. 8. 2014

Džbán do lednice 
TEO 1.0�l

249 Kč

Jan Paul, ak. mal. (nar. 1956) se v opav-
ské Galerii KUPA představí tvorbou 
vzniklou po roce 2004, kdy se rozhodl 
malovat prsty bez použití štětců.  
     V prvních obrazech malovaných prs-
ty (cyklus deseti obrazů Mezi životem 
a  smrtí, 2004 ), zachytil jednotlivé eta-
py a  stavy umírajícího člověka, bolest, 
strach, beznaděj, vzepření a  prosbu, 
přijetí a smíření, naději a duchovní pře-
sah smrti. Pokusil se v nich vyjádřit pro-
měnu duše odpoutané od těla, snažil se 
zachytit i tvář, proměňující se fyzickou 
nezvratností smrti, destrukci těla, ztrátu 
vitality, úmrtí a  výraz očí, odrážejících 
duševní stav umírání.
     Cyklus obrazů Mezi životem a smrtí, 
který bude v Galerii Kupa vystaven celý 
otevřel Janu Paulovi dveře k zobrazení 
smrti jako možnosti osvobození člově-
ka. „Stojím do budoucna před velkým 
úkolem  namalovat světlo, které nevr-
há stín, odnikud nikam nesměřuje, ale 
věčně trvá, které se v malbě uskuteční 
vlastní kvalitou. Světlo ne jako stopa 
barvy zanechaná na  plátně, ale jako 
duchovní energie vyzařující z prostoru 
malby“, poznamenal si Jan Paul k umě-
leckým záměrům tohoto období. 
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GASTRO

vemena.cz
Už i v Opavě!   ...tak to mě teda podoj!

OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, Opava

10%
SLEVA

na všechny sýry
(po předložení tohoto  letáku)

Slevy se nesčítají.

Sýry
Dárkové

košeObložené
mísy

Vína

Sýry z Holandska, Itálie, Francie, Švýcarska,
vína Gerarda Depardieu a Pierra Richarda,
moravská a biodynamická vína ze Španělska,
čerstvý kváskový chléb z Hradce n/Mor.,
maďarské klobásy, sušená rajčata, olivy,
paštiky, gurmánské omáčky 
a jiné delikatesy...

STÍREJTE MILIONY
Velkým trendem letošního léta jsou stírací losy od FORTUNY. 
Nejenže můžete vybírat z  pestré palety cenově i  tematicky 
různých losů, ale žhavou novinkou  nedávné doby je unikátní 
Druhá šance. Fortuna myslí i na nevýherní losy! Ty se mohou 
zaregistrovat do losování Druhé šance o super ceny. Příkladem 
může být los Divy světa: kromě okamžité výhry až 6 milionů 
korun, si můžete ve  slosování přijít na exotickou dovolenou 
v hodnotě 100 tisíc korun dle vlastního výběru. Přijďte si vybrat 
svůj los do pobočky FORTUNY a setřete si i vy pěknou výhru. 
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GASTRO

Tapi Tea je bláznivý nápoj, jehož základ tvoří pr-
votřídní sypaný čaj. Dále se přidává ovocná složka 
ve formě přírodních šťáv nebo mléko. 
Hlavní ingrediencí nápoje jsou tapiokové 
či boba koule, které se sosají pomocí 
speciálního brka.
Tapi Tea je ryze česká značka 
založená Prudem Gulesajem. 
Velký boss a majitel společ-
nosti se spolu s celým týmem 
snaží, aby nápoj nejen skvěle 
chutnal, ale přinášel i spoustu 
zábavy.

Tak doraž ještě dnes 
a přesvědč se, že 
   Tapi Tea má koule!

ommooccí í 

es

Veltlínské zelené 
pozdní sběr 2012
polosuché

dříve 199 KČ
nyní 149 KČ

FRIZANTE
Mediterran, Rose, 
Cuveé, M-Bleu 2012
Lehké šumivé víno, vyrá-
běné tradiční 
metodou Champe noise

dříve 189 KČ
nyní 149 KČ

EXKLUZIVNĚ 

PRO VD 

Frankovka  
pozdní sběr 2012
polosuché

dříve 199 KČ
nyní 149 KČ
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Akční ceny kloubních výživ.

P OJETSOR V
A OCNOIHSF YNAPM

Soutěž 

o japonské hodinky 

při nákupu 

nad 250	KČ.  

Velký výběr opalovacích 

přípravků značek Eucerin, 

Bioderma, Arene 

za výhodné ceny.

LÉKÁRNA

PRO VÁS

Josef Bernard 
Prokop: 
Karel IV. 

- Tajný deník

299 Kč

Josef BernaOwen 
Laukkanen: 
Profesionálové

349 Kč

Jamie 
Masonová: 
Mrtvol 

na tři 

hroby

348 Kč

Povleceni Saten Plus 

cena 2.190Kc
rozmer 70x90 / 140x200
material: 100% dlouhovlákná 
česaná bavlna s permanent-
ní nežehlivou úpravou. 
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MASÁŽNÍ OLEJ 
BODYGLIDE MIXED
Cestovní sada - luxusní masážní olej - 
koncentrát na tělo. Dopřejte si čistý luxus 
v podobě wellness masáží. Je hypoalergenní, 
vhodný i pro velmi citlivou pleť.

495 Kč

50 ODSTÍNŮ ŠEDI 
– VIBRÁTOR CHARLIE TANGO
Klasický vibrátor Fifty Shades of Grey 
Pleasure Collection s hladkým tvarem a za-
kulacenou špičkou. Výrobek je dodáván se 
saténovým sáčkem pro nenápadné uložení.

1 295 Kč

SPOLEČENSKÁ HRA 
ROMEA A JULIÁN
Klasická stolní hra na motivy divadelní 
hry, ale tak jak ji neznáte. Cílem hry je pro 
„milence“ být spolu, pro „rodiče“ rozdělit 
milence od sebe.

595 Kč

AFRODISIAKÁLNÍ TABLETY 
- EXXTREME LIBIDO WOMAN
Afrodiziakální tablety pro ženy, které 
pomáhají zkvalitnit prožitek při milování 
a povzbuzují touhu. Napomáhají zlepšit 
prokrvení zevních pohlavních orgánů. Díky 
vyrovnanému obsahu vitamínů a minerálů 
rovněž pomáhají navodit celkovou pohodu.

1 195 Kč

VENUŠINY KULIČKY 
- SINFIVE EMIGI
Pro efektivní trénink dna pánevního a více 
potěšení při milování. EMIGI je možno 
nosit při všech běžných aktivitách, kdykoliv 
a kdekoliv uživatelka chce. Při chůzi, běhu 
a jiných tělesných pohybech se obě kulovitá 
závaží uvnitř EMIGI rozkmitají a stimulují 
tak dle intenzity pohybu těla svalovinu dna 
pánevního.

1 995 Kč

DÁMSKÉ MINIŠATY 
RED CORNER
Atraktivní, velmi krátké černé šaty, ve kterých 
krásně vyniknou ženské křivky.

1 595 Kč

PRO VÁS

Využijte zaváděcí ceny

běžný metr od 3 999 Kč (s DPH)

uvádí:

v hlavních rolích:

Kvalita, Design, Nejnižší cena

www.oresi.czNajdete nás vedle prodejny SPAR

-40 %
Kupón a slevu
Tento kupón můžete uplatnit na nábytek z nabídky Oresi do 31. 5. 2014. 

Pouze v kuchyňském studiu Oresi v Opavě OC Breda&Weinstein.

Tuto slevu není možné kombinovat  s ostatními kupóny a dalšími slevovými 
akcemi prodávajícího.
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AKTUALITY Z CENTRA FASHION

Windows Phone 8

MOBILNÍ TELEFONY
www.ispace.cz

OF

ICIÁLNÍ

D I S T R I B U

CE

• 100% záruka reklamace
 autorizovaném

 aktualizace Neblokované

NOKIA LUMIA 520 NOKIA 206
4" 2,4"5

Mpx
1,3
Mpx

2.990,- 1.490,-
SLEVA
800 Kč

Více než 
350

kvalitních výrobků
značky
za příznivé ceny

WWW.INTERSPAR.CZ

Značka Crussis klade již od počátku výroby vysoký důraz na jedinečnost každého modelu, proto jsou jízdní 
kola kompletně sestavována přímo v České republice pod přísným dozorem profesionálních techniků. 
Používáme pouze značkové komponenty světových výrobců, které zaručují dlouhodobou životnost a pře-
devším skvělý pocit z  jízdy. Každé jízdní kolo je proto nejprve kompletně sestavováno a  seřízeno. Až 
poté výrobek opět rozkládáme a vkládáme zabalené do přepravního boxu. Zákazníkovi tedy stačí pouze 
odstranit přepravní obal, jednoduše sestavit a ihned může vyjet s novým kolem na svoji první vyjížďku. 
Nedílnou součástí moderního jízdního kola je i dokonalý vzhled. Snažíme se proto vytvořit jedinečné 
designy, které ocení nejen majitel kola, ale i ostatní cyklisté, které budete potkávat na svých výletech. 
Podstatnou a nedílnou součástí výbavy každého elektrokola je kvalitní baterie. Všechny modely elek-
trokol Crussis proto využívají vysoce kvalitní lithiové Li-ion baterie renomovaných výrobců Samsung 
a Panasonic. Plynulou a komfortní jízdu zajišťují kvalitní motory 8 FUN o výkonu 36 V, 250 W. Pohodlné 
ovládání kola nabízí LCD panely s 5 stupni motorové asistence a řadou dalších ukazatelů a nastavení pa-
rametrů elektrokola. Rámy elektrokol jsou vyrobeny ze směsi hliníku ALU 6061. Dokonalé jízdě přispívají 
přední odpružené vidlice SR Suntour a RST, které patří mezi špičku ve své třídě. Převody elektrokol Crussis 
zajišťují komponenty Shimano. 

 CRUSSIS 
ELEKTROKOLA
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KUPÓNY

Kupte dvě balení zrnkové kávy a třetí obdržíte jako dárek.* 

Objevte tajemství
nezaměnitelné chuti kávy Tchibo

FITNESS

50% SLEVA
na jednorázový vstup

pro 1 osobu v době od 8:00 - 13:00
platnost kupónu do 30. 8. 2014

více na www pepasport.cz
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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: Tatiana Dávidková.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s.
 Vychází 15. května 2014.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

 Foto na titulní straně: Letní kolekce Orsay.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

Tajenkou křížovky je letní reklamní slogan OC Breda & Weinstein. 
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 6. 2014 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:
Anna Šímová – Hněvošice, Ilona Hamplová – Opava, Vlasta Jirásková – Rýmařov. Gratulujeme!

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a s sídlo: Nádražní 762/32 150 00 Praha 5
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá:  3 hodiny parkování zdarma, při předložení vstu-

penky do Cinestar prodloužení o 3 hodiny. Každá 
další hodina 20 Kč.

So - Ne:  ZDARMA
Breda & Weinstein ONLINE
Webové stránky: www.ocbreda.cz
Facebook: www.facebook.com/ocbreda
Fashion blog: www.bredafashionblog.com
Stáhněte si pomocí 
QR kódu mapku 
našich obchodů 
a služeb:
Internet
WiFi v obchodním 
centru zdarma

KONTAKT
OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10, 746 01  Opava
E-mail: info@ocbreda.cz
Telefon: 553 820 121

DÁRKOVÉ 
POUKÁZKY

JAK SE K NÁM DOSTANETE

 Pěšky
Dva vstupy z centrální pěší zóny 
přes ulici U Fortny a z jižní části ulice 
Pivovarská, třetí vstup z ulice Nákladní 
(vnitřní městský okruh).

 Autobusem
Zastávka městské a regionální 
dopravy „Divadlo“: linka č. 201, 203, 
204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 
215, 216, 217, 218, 221, 228, a 229.
Zastávka městské a regionální 
dopravy „Nákladní“: linka č. 247, 
248, 249, 250, 260, 191101, 910129, 
910131, 930201, 940058, 950110.

 Autem
Dva vjezdy do podzemních garáží 
z ulice Nákladní a ulice Pivovarská. 

 Na kole
Stojany pro kola u všech vstupů pro 
pěší. 

í 

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

 Česká pošta:  Po-Pa: 800  – 1900

  So:  800  – 1300

 Cinestar:  Po–Pa: 1400  – 2400

  So–Ne: 1200  – 2400

 Supermarket Spar: Po–Ne: 800  – 2100

 Dětský koutek:  Po–Ne: 1000  – 2100 
 Hopsálkov:   Po-Ne: 1000  – 1900

 Fitness Pepa:  Po–Čt: 630  – 2230

  Pa:  630  – 2100

  So–Ne: 800  – 2000

 Kajot Intacto: Po–Ne:  nonstop
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JAK SE K NÁM DOSTANETE

Pěšky

TEVÍRACÍ  DOBA
Nákupní galerie:  Po-Ne: 900  – 2100
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Obdarujte své blízké 
na jejich svátek.
Potěšte je dárkovou poukázkou 
na nákup v OC Breda & Weinstein. 
Prodej dárkových poukázek ve směnár-
ně Tourist centrum na podlaží „-1“.

OUKÁZKYPO
bdarujte své blízké Ob

MULTIKINO                 UVÁDÍ

U Fortny 49/10, Opavawww.cinestar.cz

Premiéra 22. 5.

Vánoční otevírací doba
24.12. zavřeno

25.12. a 26.12. otevřeno
31.12. otevřeno
1.1. otevřenoDětská neděle 18. 5.

Dětská neděle 15. 6.

Dámská jízda 11. 6.



AKTUÁLNĚ
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1.-4.5. 

5.-11.5. 

12.-18.6. 

19.-25.5. 

26.-30.5. 

31.5. 

31.5. 

1.6. 

Malujeme 
rozkvetlé stromky

Vyrábíme zapichovátka 

Pracujeme 

GLOBAL VILLAGE
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ÚTERÝ, 
SOBOTU 

a vyhraj
29.6. 

SOBOTU
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9.-15.6. 

16.-22.6. 

23.-29.6. 

7.6. 

2.-8.6. 

dárkovou tašku s rodinným 

27.5.

17.6. 


