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24.12. zavřeno

25.12. a 26.12. otevřeno
31.12. otevřeno
1.1. otevřenoPremiéra 5. 11. Premiéra 27. 11.

Premiéra 11. 12. 
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dny se pomalu krátí, zima se neú-
prosně blíží a naše centrum již brzy 
oslaví své 2. narozeniny.

Přijďte si s námi ještě předtím než 
začne vánoční shon užít velkou na-
rozeninovou oslavu, která vypukne 
v pátek 14. 11. NIGHTSHOPPINGEM. 

V  sobotu 15. 11.  se můžete těšit 
na narozeninový program, koncert 
Dary ROLLINS a chybět nebude ani 
narozeninový ohňostroj. Neděle 
16. 11. bude patřit dětem.

Nejnovější zimní trendy Vám 
v  tomto magazínu představí naše 
bloggerka Míša Dihlová, která si pro 
Vás vybrala opravdu velmi zajíma-
vé kousky a skvělé tipy na vánoční 
dárky. 

Světem módy a  krásy Vás Míša 
provází také na našem fashionblo-
gu www.bredafashionblog.com.

  MILÍ ZÁKAZNÍCI, a pro milovníky zvířátek otevřeme 
prodejnu Zvěrokruh. Breda zkrát-
ka nikdy nespí a  snaží se pro Vás 
připravovat stále něco nového. Vě-
říme tedy, že nám zachováte přízeň 
i v roce 2015, který bude ve zname-
ní akcí, slev a VIP nakupování.

Připravujeme pro Vás totiž KLUB 
Breda & Weinstein, díky kterému 
za  své nákupy získáte vždy něco 
navíc! Staňte se držiteli karty na-

šeho klubu a užijte si ještě více 
výhod! Nezapomeňte sle-
dovat náš web a  facebook, 
kde Vás budeme brzy infor-
movat o všech podrobnos-
tech.

lu
ho
ov
e

mo
te

šešehoho kkšeho k
výhh
dooo
kd
mm
tt

Již brzy se u  nás můžete těšit 
na otevření pobočky cestovní kan-
celáře Exim Tours, prodejny Pepco 

Děkujeme za Vaši přízeň 
a přejeme příjemné nakupování.

Aneta Křibíková
Marketingová koordinátorka 

OC Breda & Weinstein.

Vánoční Krakow                                         6.12.              590 Kč
Předvánoční Vídeň                                    6.12.              790 Kč
Vánoční čas v malebném Salzburgu         13.12.          1 680 Kč
Adventní Praha s plavbou po Vltavě    13. – 14.12.      2 140 Kč
Vánoční Budapešť                                    13.12.          1 090 Kč
Adventní Bratislava                                  13.12.             790 Kč
Vánoční Wroclaw                                     20.12.             790 Kč

Letadlem z Ostravy Turecko • Bulharsko • Mallorca • Jižní Španělsko – Almería 
Jižní Itálie – Kalábrie • Korfu • Zakynthos • Kréta • Rhodos • Kos • Severní Kypr

Adventní zájezdy autokarem z Opavy

Letadlem k moři
léto 2015

Nejvýhodnější nabídka pobytových zájezdů v první minutě

Prodej zájezdů Vánoce, 
silvestr a zima 2014/15 
v plném proudu !!!

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 

Pojištění nebo
parkování ZDARMA

Snížená záloha 1 500 Kč

Dítě ZDARMA 
nebo jen za 1 000 Kč !

SLEVA AŽ 20%

Nepřehlédněte zájezdy označené:
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
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AKTIVITY

Máme za  sebou první závody MTB 
CROSS s OC BREDA & WEINSTEIN.
V pátek 3. října byl závod pro ZŠ a SŠ. 
Atmosféra byla perfektní. Nechybělo 
vzájemné povzbuzování a  vtipné hláš-
ky. Improvizačně se domluvil také zá-
vod štafet. Paní učitelky a  kantoři nám 
pomohli. Moc jim za účast na téhle akci 
děkujeme a doufáme, že příští rok se nás 
sejde ještě více!
V sobotu 4. října se do závodů registro-
valo celkem 174 závodníků.

V  11:15 byl odstartován závod 
nejmenších na  „odrážedlech“.  
Závod měl perfektní atmosfé-
ru. Radost neměly jen děti, ale 
i jejich rodiče.
Následoval závod juniorů v ka-
tegorii D,E. Tak si i tito nejmenší 
mohli vyzkoušet trať dospělých 
včetně u-rampy. Po nich vyrazili 
do boje junioři kategorie B a C.
Ve  14:00 se historicky poprvé 
odstartoval hlavní závod na 70 

minut v počtu 94 závodníků. 
Celé startovní pole doslova 
přiletělo k  brodu, kde byla 
velká část diváků, kteří mohli 
poprvé spatřit, jak se takový 
brod přejíždí v závodním tem-
pu. Atraktivita celé tratě stála 
právě na této překážce. 
Absolutním vítězem v mužské 
kategorii se stal Lukáš Hampl, 
mezi ženami zvítězila Alexan-
dra Olivová.

Ne 21. 12. 2014 9:00 - 21:00
Po 22. 12. 2014 9:00 - 21:00
Út 23. 12. 2014 9:00 - 21:00
St 24. 12. 2013 9:00 - 15:00
Čt 25. 12. 2014 Zavřeno
Pá 26. 12. 2014 Zavřeno*
So 27. 12. 2014 9:00 - 21:00
Ne 28. 12. 2014 9:00 - 21:00
Po 29. 12. 2014 9:00 - 21:00
Út 30. 12. 2014 9:00 - 21:00
St 31. 12. 2014 9:00 - 15:00
Čt 1. 1. 2015 Zavřeno
Pá 2. 1. 2015 9:00 - 21:00Vá

no
čn

í p
ro

vo
zn

í d
ob

a

má první medailisty
MTB Cross 

Prodej dárkových  poukazů BREDA 
v hodnotě   200�Kč, 500�Kč a 1000�Kč 

v Tourist centrum v podlaží -1
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AKTUÁLNĚ

Opavský minipivovar Nová Sladovna za-
čal vařit nový typ piva. K trojici tradič-

ních piv Škopek, Zlaťák a Čert, u nichž nový 
sládek změnil recepturu a vylepšil chuť, při-
bylo v polovině října patnáctistupňové pivo 
typu India Pale Ale (IPA) nazvané Chinook 
(čti činuk).
Nová Sladovna má od léta nového sládka Ja-
kuba Dobrovolného, který pracoval v  men-
ším pivovaru ve středních Čechách. „Během 
léta jsem postupně přebral pivovar a vrhnul 
se do práce.  Postupně jsem upravil recep-
tury všech našich stávajících piv (Škopek, 
Zlaťák, Čert). Naše piva jsou nyní zcela nová, 
mnohem lépe pitelnější a  chuťově čistší,“ 
vysvětlil Dobrovolný. Opavský minipivovar 
rozšířil kapacitu, nakoupil nové technologie 
a nově začal vařit také svrchně kvašená piva. 

„Na  rozdíl od  českého ležáku se vyznaču-
jí vyšším obsahem alkoholu, typicky nízkou 
pěnou, silnou drsnější hořkostí, doplněnou 
o výrazné aroma použitých chmelových od-
růd. Jako první jsme uvařili 15° speciál. Jedná 
se o pivo typu India Pale Ale,“ uvedl sládek. 
India Pale Ale je typ světlého piva, které bylo 
poprvé uvařeno v  19. století v Anglii. „Jeho 
vznik byl dán potřebou vyrobit takové pivo, 
které by bez újmy na  kvalitě vydrželo ces-
tu z  Evropy do  Indie, a  to i  ve  složitějších 
podmínkách. Proto se vařilo silnější a  více 
chmelené. Chmel totiž chrání pivo proti bak-
teriím,“ vysvětlil Jakub Dobrovolný. Do  bu-
doucna pak Nová Sladovna připravuje i další 
pivní speciály. 
Změnou prošla i  kuchyně restaurace, kte-
rou nově vede šéfkuchař Karel Mathias.  Ten 

připravil nový jídelní lístek. Při sestavování 
menu kladl důraz na použití kvalitních suro-
vin od  regionálních dodavatelů. V  nabídce 
naleznete vepřové a hovězí od pana Klemen-
se z Melče, hovězí z farmy Bernartice v Je-
seníkách, kohouty od pana Tichého z farmy 
Klokočí v Uhlířově a spoustu dalších.  Ochut-
nat tak můžete kohouta na víně, králičí rolá-
du se slivovicovou vůní nebo vepřová žebra 
připravená  ve vlastní udírně. K pivním speci-
alitám nabízí domácí chléb. Během roku bu-
dou do  jídelního lístku zařazovány sezónní 
speciality .

V Opavě se vaří 
nový typ piva

pa
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FASHION

Přichází sychravý a  studený čas, zima už 
nám pomalu klepe na dveře a je třeba si šat-
ník obohatit novými módními kousky. Butiky 
v OC Breda & Weinstein se už pomalu zaplňu-
jí zimním zbožím a my jsme pro Vás připravili 
malou ochutnávku z kolekcí pro tuto sezónu.

září ve výlohách
Zimní kolekce 

Košile 

549 Kč
Mikina 

799 Kč
Vesta 

899 Kč
Džíny 

899 Kč
Boty 

1199 Kč
Taška 

499 Kč

Čepice 

249 Kč
Rukavice 

249 Kč
Taška 

599 Kč
Svetr 

449 Kč
Bunda 

1599 Kč
Tepláky 

549 Kč
Boty 

1599 Kč

Lindex pokračuje ve spolupráci se světově známou
 modelkou Karen Elson, která je spolu s Liyou Kebedeovou, 
tváří letošní vánoční kampaně. 
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FASHION

Mikina

749 Kč
Košile

749 Kč
Kalhoty

699 Kč
Boty

1299 Kč

Svetr

999 Kč
Tričko

349 Kč
Legíny

449 Kč
Šál

349 Kč
Kabelka

999 Kč
Boty

2 199 Kč

Bunda

1149 Kč
Tričko

199 Kč
Kalhoty

699 Kč
Šál

199 Kč
Kabelka

229 Kč
Boty

799 Kč

Bunda

599 Kč
Šaty

249 Kč
Legíny

129 Kč
Šál

229 Kč
Taška

299 Kč
Boty

749 Kč

Reserved  přichází s  krásnou 
kolekcí nejen pro dospělé, ale 
také pro děti.
 
Zimní trendy se hodně liší v ma-
teriálech. Na  řadu přicházejí 
pleteniny, hřejivé materiály, ko-
žešiny a také péřové bundy, bez 
kterých bychom si zimu ani ne-
dovedli představit.
V prodejně Reserved jsme našli 
nejen perfektní dámské a pán-
ské outfi ty, ale také dětská ko-
lekce je velmi rozmanitá a nabízí 
skvělé kousky pro naše ratolesti. 
Naším tipem jsou dětské válen-
ky, které jsou velmi pohodlné. 
Seženete je v několika barvách 
a za příjemnou cenu. 
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FASHION

Pokud hledáte módní svetříky, tma-
vé džíny, legíny nebo třeba kožené 
bundičky, New Yorker nikdy ne-
zklame. Tři krásné outfi ty, které si 
pro Vás připravil, připomínají blížící 
se Vánoce. Bílé a  červené odstíny 
v kombinaci s tmavě modrými dží-
nami nebo černým kožíškem jsou 
hitem této sezóny.
 
A  pozor, v  New Yorkeru najdete 
i  velký výběr šátků, čepic, rukavic 
nebo punčocháčů.

New Yorker 
je vždy připraven

Červené 
legíny 

399 kč
Košile 

399 kč
Vesta 

999 kč
Obuv 

799 kč
Kabelka 

249 kč
Šála 

349 kČ

Jeans 

529 kč
Košile 

449 kč
Svetr 

899 kč
Obuv 

399 kč
Kabelka 

399 kč

Košile

249kč
Jeans

999kč
Svetr

899kč
Obuv

799kč
Čepice

129kč



Pohodlně 
a hlavně 
trendy
 
V  butiku Cropp najde-
me sportovně elegantní 
módu a  hlavně kousky, 
které mají šmrnc a  bo-
dují především u  na-
šich teenagerů. Rize 
sportovní je pak značka 
Meatfl y, kde najdeme  
hlavně skateové oble-
čení  různých sportov-
ních značek. Meatfl y 
nabízí také obuv a  jiné 
doplňky. Pokud však 
ještě nemáte vybave-
ní na  zimní radovánky, 
mám pro Vás skvělý tip! 
V Meatfl y najdete zimní 
snowboardovou kolek-
ci, která je opravdu fa-
mózní.
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FASHION

Parka MEATFLY CROOKS 

Tričko FOX CONTENT

Kotníkové boty DC SPARTAN 
HIGH WC WNT

Kulich MEATFLY TREKAN

Dámská zateplená mikina 
MEATFLY FORTUNE 

Rifl e MEATFLY RIOT GIRL 

Stylová kabelka 
MEATFLY INSANITY 

Dámské boty 
ETNIES RAP CM MID

kabát

1.299 Kč
Šaty

499 Kč
Kabelka

899 Kč
Bižuterie

129 Kč

Bundu

2.199  Kč
Košili

449  Kč
Kalhoty

799  Kč
Boty

1.399  Kč
Čepice

299  Kč

ě 
ě
ěPohod
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FASHION

Svetr dámský

279 Kč
Svetr pánský

349 Kč

GANT – W10762 Kingstown
Cena:  5 590 Kč
Dámské módní hodinky  vhodné na běžné no-
šení i do společnosti.
Pouzdro i  řemínek jsou vyrobené z  kvalitní 
oceli. 
Osazení skleněné kamínky, antirefl exní tvrzené 
minerální sklo je odolné proti poškrábání, pohon 
řídí baterie Quartz, vodotěsnost 100m (vhodné 
pro vodní sporty), ukazatel dní v  týdnu, da-
tumovka.

 CASIO SHEEN - SHE 5020L-4AEF
Cena:  3 890 Kč
Dámské stylové chronografy s  originálními 
Swarovski krystaly osázenými indexy výrazné-
ho červeného ciferníku. Ve stejně výrazné čer-
vené barvě je pravý kožený řemínek s  leskem 
a luxusní trojzáhybovou sponou.
Luminiscenční prvky, časové funkce, stopky, mi-
nerální sklíčko, datumovka, quartzové baterie, 
WR, nerezové pouzdro, reliéfní ciferník

CASIO Baby-G – BA 110-8AER
Cena:  3 290 Kč
Dámské módní hodinky jsou vyrobeny z plastu, mají 
konstrukci odolnou vůči vibracím a nárazům. Plasto-
vé pouzdro je kryté minerálním sklíčkem. 
Podsvícení zářivými led-diodami, konstrukční řešení 
pouzdra odolné nárazům a  vibracím, světové časy 
ve 29 časových pásmech, stopky na 24 hodin s přes-
ností 1/100 sekundy, timer nastavitelný po  minuto-
vých a hodinových krocích do maximální hodnoty 24 
hodin, 5 nezávislých alarmů a  možnost hodinového 
pípnutí, snooze - opakování buzení, plně automatický 
kalendář, možnost volby režimu 12/24 hodin, výdrž 
baterie až 2 roky

wn

Svetr dětský

219 Kč 
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RIEKER
Velikosti: 37 – 43

Cena 2.490 Kč

RIEKER
Materiál: kůže
Velikosti: 41 – 48

Cena: 2.190 Kč

RIEKER
Materiál: syntetika
Velikosti: 36 – 42

Cena 1.890 Kč

FASHION

Plánujete vyrazit na hory? 
Je třeba se dobře vybavit 
a  kde jinde než v  Inter-
sportu!
Najdete zde nové zimní 
lyžařské a  snowboardové 
kolekce, které  září nád-
hernými barvami. Tyto ko-
lekce se dají různě kombi-
novat a  ladit tak, abyste 
i na horách byli stále IN. 

Vybavte se 
na hory 
s Intersportem

Dámská lyž. bunda 
Etirel Snow Star Kosie
1 999 Kč
vodní sloupec
/prodyšnost 2000/2000

Lyžařské kalhoty Etirel 
Snow Star Kimmi
1 199 Kč
vodní sloupec
/prodyšnost 2000/2000

Mikina Etirel Safi ne 
Karmelle
899 Kč
Čepice Etirel Lola
549 Kč
Obuv Loap Cool
1099 Kč

Dětská zimní souprava 
Etirel Habibi,  vodní 
sloupec/prodyšnost 
3000/3000mm

1499 Kč 
Lyž. helma Giro Slingshot
1 499 Kč
Mikina fleecová
279 Kč
Obuv Loap Cool Kid
799 Kč



Značky jako Mohito, 
Samsara nebo Molo
 
jsou samozřejmě také připra-
veny a  vybaveny exkluzivním 
zbožím pro podzim a zimu. Mo-
hito oslňuje zajímavými střihy 
a výraznými barvami.  V butiku 
Samsara najdeme jedinečnou 
italskou módu, která představu-
je nejnovější kolekce podzim-
ních a  zimních bund za  skvělé 
ceny. Na pány zase nezapomněli 
v obchodě MOLO, kde naleznete 
streetovou módu  pro volný čas 
i na běžné nošení do práce.
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FASHION

Triko

399 Kč
Kabelka

799 Kč
Boty

899 Kč
Jeans

1099 Kč
Kabát

1999 Kč

Náramek

129 Kč
Náhrdelník

249 Kč
Svetr

599 Kč
Sukně

899 Kč
Boty

1699 Kč

elezne
volo ný č
ráce.é noš



Nová kolekce 
v Orsay
nás přímo oslnila. Vládnou jí 
barvy jako šedá, blankytně 
modrá, světle růžová a  bílá. 
V  těchto barvách můžete 
vše navzájem kombinovat, 
protože k  sobě perfektně 
ladí. Najdete zde také novou 
kolekci lodiček a  kotníko-
vých kozaček. 
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FASHION

Parka 

1 999 Kč
Mikina 

549 Kč
Kalhoty

699 Kč
Boty 

1 060 Kč

Kabát

1 699 Kč
 Svetr

799 Kč
Kalhoty

699 Kč
 Čepice

299 Kč
 Rukavice

349 Kč

ce
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FASHION

Pánský svetr  

599 kč
Overal 

899 kč

Bundička 

1299 kč

trávíme spolu
Vánoce 



Připravit by se na ní měly nejen 
ženy, ale nesmíme zapomenout ani 
na pány, kteří by určitě měli navští-
vit obchod Friends & Rebels, který 
nabízí elegantní  módu pro muže 
včetně nejnovější kolekce košil.
Velmi pěkná je zde také nabídka 
pánských svetrů. Pánskou italskou 
konfekci nabízí butik Max Tara.

ejejejenenen 
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FASHION

Kupte košili zn. Brighton 
a na druhou košili 
zn. Brighton máte 
slevu 30% 
(platí na košile v hodnotě 
od 890�Kč - dlouhý i krátký rukáv)

Kupte svetr zn. Ria 
a na šálu zn. Fraas 
máte slevu 30%

Kupte set - košile a svetr 
nebo vestu a dostanete 
slevu 250�Kč
(Platí na košili nad 500�Kč 
a neplatí na zboží ve slevě 
a v Akci)

Plesová sezóna 
se neúprosně blíží
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KRÁSA

Snadná domácí 
manikúra
Upravené ruce jsou naší vizitkou. Jak 
na to, ať si nepokazíte první dojem 
ve společnosti?

1 Nejdůležitější je výběr odlakovače. Měl by být bez obsahu acetonu 
a určený na přírodní nehty. Nešetřete a pořiďte si opravdu kvalitní vý-

robek. Moderní odlakovače nehty zbytečně nevysušují, naopak o ně šetrně 
pečují a ještě příjemně voní. Odlakovač naneste na vatový tampon a ten 
na několik sekund přitiskněte k nehtu. Tím se lak rozpustí a půjde lépe 
odstranit. Pokud máte na nehtech barevný lak, tamponků použijte více, 
aby se nezbarvilo okolí nehtů a kůžička, což pak nevypadá dobře.

2 Nehty nestříhejte, ale tvar upravujte pilníkem. Stříhání je totiž 
může poškodit. Volte raději papírové pilníky s povrchem podle svého 

typu nehtu. Pilujte vždy jedním směrem. Někdy je vhodné použít i speciál-
ní minerální pilník, který slouží k tzv. „uzavření nehtů“.

3K dokonalým nehtům patří i upravená kůžička. Nikdy ji však ne-
stříhejte! K jejímu odstranění slouží přípravky, které ji změkčí a pře-

rostlou kůžičku snadno zatlačíte pomerančovým dřívkem, což je dřevěná 
tyčinka, zkosená na koncích. Nebo můžete použít gumovou špachtličku. 
Do okolí nehtů pak vmasírujte krém nebo olejíček. Vyživíte tak nehtové 
lůžko a prokrvíte pokožku v okolí nehtů. Budou lépe růst a předejdete tím 
i vzniku záděrů.

4Pokud nechcete, aby ruce prozradily Váš věk, zjemňujte pokožku 
a dopřejte jí pravidelnou regeneraci. Když máte nehty upravené, je 

na čase vyživit kůži, která je tenká a náchylná k tvoření vrásek. Ideální je 
peeling a pořádná dávka výživného krému. Já jsem si 
oblíbila krém na ruce od Miss Cosmetic s konopným 
olejem, medem a propolisem.

5 Lámou se a třepí? Potřebují pravidelnou péči 
a regeneraci. A můžete jim dodat výživu zevnitř 

a začněte pravidelně užívat speciální potravinové 
doplňky a minerály.

Teď už Vám, milé dámy, stačí, když si pořídíte lak 
podle nálady a můžete vyrazit 
vstříc podzimnímu nečasu.

A nezapomeňte, že s úsmě-
vem jde všechno líp.    

Monika Žídková

Monika radí
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Dárková kazeta Quelques notes d’Amour 
799 Kč
Parfémová voda 50�ml 
+ parfémová voda do kabelky 5�ml

Vánoční balíčky s profesionální vlasovou 
kosmetikou Schwarzkopf Professional

v cenách 349 Kč a 499 Kč.
Akce platí od 15. 11. 2014 do 15. 1. 2015 
nebo do vyprodání zásob.



Krémový sprchový gel
Gurmánská koupel 
s vůní hrušky a karamelu
Flakón  750�ml - 219 Kč
 400�ml - 119 Kč
 50�ml -   49 Kč

Bvlgari Omnia Coral 
EdT 25ml 
běžná cena 1 329 Kč
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Davidoff  Cool 
Water Man 
EdT 75ml 
běžná cena 1 250 Kč

Chloé L´eau de Chloé 
EdT 30ml 
běžná cena 1 190 Kč

Tělové mléko
Bohatá textura mléka obo-
hacená o mandlový olej
Flakón 400�ml  - 149 Kč

Vonná svíčka
70�g - 145 Kč

GIORGIO ARMANI 
parfum 100ml

3599 Kč

Sprchový 
šampon

149 Kč

Sprchový 
peeling

149 Kč

Paleta 
očních stínů

479 Kč

Boss Bottled No.6 
EdT 30ml 
běžná cena 1 279 Kč

Lacoste Eau 
de Lacoste Blanc
EdT 30ml
běžná cena 1 159 Kč

DKNY Be Delicious 
EdP 30ml 
běžná cena 1 200 Kč

Lancôme Trésor In 
Love 
EdT 30ml 
běžná cena 1 160 Kč

Versace Bright 
Crystal 

EdT 30ml 
běžná cena 1 299 Kč

Paco Rabanne 
Lady Million 
EdP 30ml 
běžná cena 1 300 Kč

CK Downtown 
EdP 50ml 
běžná cena 1 790 Kč

Nabídka platí do vyprodání zásob. Slevy se nesčítají.

Akční parfémy
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Žehlička 
PHILIPS GC4918/30 

- kvalitní napařovací žehlička která pracuje na základě technologie 
OptimalTemp. Jedná se o kombinaci teploty a páry pro co nejlepší 
výsledek. Žehlička nabízí 100 procentnost ve více oblastech. Napří-
klad v bezpečnosti pro všechny tkaniny na žehlení, v rychlosti při 
všech druzích tkanin, v lehkosti používání bez zbytečných nastavo-
vání.  Automaticky se vypne, když ji necháte chvilku bez dozoru. 
Při koupi žehličky získáte jako dárek žehlicí prkno (akce je platná 
do vyčerpání zásob).

FullHD televizor 
SAMSUNG UE32H5500 
- Smart televizor Samsung v  atraktivním designu za  výbornou 
cenu. Nabízí navíc chytré funkce nové generace. Technické para-
metry: 32“ , Wide Colour Enhancer Plus, funkce SmartTV , Režim 
Fotbal, rozlišení 1920 × 1080 pixelů,   100Hz technologie obra-
zu,  tuner DVB-T2/C,  3× HDMI,  2× USB,  WiFi, ethernet port,  1× 
SCART,  zvukový výstup 20 W,  energetická třída A+. 

Digitální zrcadlovka 
NIKON D3200 + 18-55 AF-S DX VR II 
- Malá, lehká a velmi výkonná 24Mpix digitální zrcadlovka. Pro začáteč-
níky je připravený obrazový průvodce, který je provede všemi základy 
fotografi e, pokročilé fotografy naopak dostanou maximální možnosti 
kontroly expozice. Technické parametry: displej s 921 000obrazovými 
body a  cca 100% pokrytím obrazu, hledáček 0,8× s  95% pokrytím 
obrazu, dioptrická korekce -1,7 až +0,5 , 24.7Mpix čip velikosti APS-C 
(23,2 × 15,4 mm), efektivní počet pixelů 24,2 Mpix , crop faktor 1,5×, 
citlivost od ISO 100 do 12 800. 

Info o cenÁch v obchodě 

Lekárna
Vánoční balíčky WALMARK, GS, HARTMAN 
(tonometry, dermokosmetiky za velmi výhodné ceny.

Vánoční promoakce kosmetiky 
EUCERIN, AVÉNE, BIODERMA  
s výraznými slevami

Pokračuje soutěž o mobilní telefony 
SAMSUNG ACE 3

Thermal Spring WaterZdarma

GS Eladen 
60 kps

329 Kč

Prostenal Forte 
90 + 30

599 Kč  

Bioderma 
balíček

335 Kč

Avéne balíček  
865 Kč

ek  k  k
KčKčč



19

PRO VÁS

Dezinfekce – LOVE IS PERFECT 
Passion fruit and orange 150ml
Dezinfekční a čisticí 
prostředek bez alkoholu 
s vůní mučenky 
a pomeranče.

795 Kč

Diář Filofax Saffi  ano
Elegantní a praktický diář 
s jemnou strukturou desek, 
která dodává jeho barvě 
dvoutónový efekt. 
Cena od 1.090 Kč

Dárková sada Parker
Luxusní  kuličkové 
pero a roller Parker 
I.M. Premium v dárko-
vé krabičce. 
Cena 2.490 Kč

Masážní gel  - LOVE GEL 
Vanille 200ml
Masážní a lubrikační 
prostředek s vůní 
na silikonové bázi.

995 Kč

Školní aktovka 
Midi Herlitz 
s výbavou
Cena 1.790 Kč

ka 

Jogurtovač
249 Kč

Sada na sýr
249 Kč

Šunkovar 
nerez
399 Kč
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Kybliky_Opava_A4.indd   1 17.10.14   14:10

REVOLUCE

Betlémské světlo ... 
delikátní chuť sladkého 
moučníku s dotekem 
mandlí a skořice

Yogi čaj Pomeranč s kořením 
... vyjímečná kombinace koření 
a šťavnatých pomerančů

Zimní 
hvězdy 
dárkové 
balení

Vločka 
dárkové 
balení 

0

Sobí spřežení ... neoby-
čejné spojení pomerančů, 
ostružin a koření

Rumová štola ... hřejivá chuť 
rumu, skořice a sladkého ovoce

Vážení přátelé a milovníci dobrého vína, sektů a champagne. Po 15 letech zkušeností s prodejem 

vína a destilátů a neustálým rozšiřováním naší sítě vinoték V&D si Vám dovolujeme představit 

výjimečnou řadu sektů z rakouského vinařství Szigeti a moravského vinařství Dufek. Tyto sekty 

jdou plně v duchu našeho hesla „špičková kvalita za  rozumnou cenu“ a uspokojí každého mi-

lovníka těch pravých „bublinek“. Revoluční je nejen způsob výroby metodou kvašením v  láhvi 

po dobu 12 - 36 měsíců, ale také výsledná chuť a výjimečná kvalita hroznů, ze kterých se tyto 

sekty vyrábí. Ochutnejte tedy šumivý zázrak z Rakouska od mistra Norberta Szigetiho a typicky 

moravské odrůdové sekty od výjimečného vinaře Josefa Dufka a budete velmi mile překvapeni. 

Ať žijou bublinky, ať žije revoluce!!!

Velká sektová revoluce
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Chocol aterie Jordi´s vyrábí pravou poctivou čo-
koládu -  od kakaového bobu až po tabulky čo-
kolády  - v jediné české manufaktuře. Používané 
kakaové boby jsou dovezeny z Ekvádoru a Mada-
gaskaru. Dále jsou ručně tříděny, praženy, mlety 
až do hladké hmoty, která je doplňována různými 
příchutěmi: vanilkou, zázvorem, chilli, kandovanou 
růží. solí aj. Zveme vás na ochutnávky různých 
druhů této čokolády, kakaových bobů, pralinek, 
horké čokolády - třeba i s likérem.

Náš další sortiment pochází z malých manufaktur 
s tradičními recepturami. Můžete 
u nás mj. koupit likéry, absint, 
čaje, víno a malé dárkové před-
měty.

Připravili jsme pro vás dár-
kový poukaz na horkou čo-
koládu 1+1 zdarma.

Nově otevřená 
chocolaterie 

produktů Jordi´s 

a design shop

Těšíme se na vás!

CAFISSIMO LATTE

 Vydání a první rok správy zdarma. 
 Bezúročné období až 55 dnů, které můžete využít 

i u výběru z bankomatu. 
 Zdarma prodloužená záruka o 1 rok nad rámec záruky 

i na mobily a tablety. 
 Zdarma pojištění proti poškození, zničení nebo 

odcizení 6 měsíců od nákupu i na mobily a tablety. 
 Karta je bezkontaktní a můžete si vybrat i vlastní design. 

 Era kreditku si můžete založit na pobočce České 
pošty v 1. patře OC BREDA & WEINSTEIN

Užívejte si nákupy bez starostí s Era kreditkou!

Pak se nezapomeňte zastavit za námi do restaurace Subway®. Sendviče jsou pro vás připravovány z čer-
stvě upečeného pečiva, lahodného masa, zeleniny a jedné z mnoha omáček. Dále v nabídce naleznete 
pestrou nabídku salátů, wrapů a dalších pochoutek.

• Cappuccino, latte macchiato a všechny kávové speciality 
pouhým stisknutím tlačítka

• Vyjímatelný zásobník na mléko s objemem 0,5 l můžete 
umístit do lednice – pro perfektní mléčnou pěnu 
z čerstvého mléka

• Čištění stisknutím tlačítka
• 3 stupně tlaku přípravy kávy pro dokonalé espresso, caff é crema 

a překapávanou kávu
• Každá kapsle se 100% Tchibo Arabica kávou 

ze 100% certifi kované produkce
• Vyjímatelná nádrž na vodu o objemu 1 l
• Energetická úspornost díky automatickému vypínání
• Integrovaný zásobník až na 10 použitých kapslí
• 4 barevné varianty
• 40měsíční záruka

Zaváděcí cena: 

5.555 Kč 
(do 31.12.2014)

Běžná  cena: 5.999 Kč 
(od 1.1.2015)

PRO VÁS

oblíbenou zeleninu
a omáčku 

přidejte maso,
sýr a slaninu,Vyberte si z 5

druhů pečiva,

...a nechte si sendvič zapéct k dokonalosti.

zvolte si
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Nokia Lumia 530 Nokia Lumia 630

3.590,-

MOBILNÍ TELEFONY CZ

2.590,-

iSPACE.cz Nejrychlejší cesta k mobilu

4" 4"5 MPx 5 MPx
dual SIM

Sada ULTIMA, 
10 dílů

Pánev i-PREMIUM Stone 
Ø 24�cm

Michael Fry: 
Povedená partička 2:
Nulová tolerance

Cena: 229 Kč

Jo Nesbø: 
Přízrak 

Cena: 399 KčHelen Fieldingová: 
Bridget Jonesová 
- Láskou šílená

Cena: 349 Kč

Razítko 
na sušenky 
DELÍCIA, 
6 dekorů

Ø 24�cm
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AKTUALITY

AKTUALITY
Vánoční pohoda 
před Bredou
V termínu 17. - 24. 12. bu-
dou před našim centrem vá-
noční stánky s občerstvením, 
vánoční tématikou, stánky 
s vánočními stromky a také 
prodej kaprů (17. - 23. 12.).
Prodej stromků už od 29. 11.
Přijďte si k nám vychutnat tu 
pravou vánoční atmosféru.

SUBWAY
Restaurace SUBWAY® Vám 
přinášejí nejoblíbeněj-
ší sendviče světa. Peče-
me denně 5 druhů pečiva 
a  sendviče Vám připravuje-
me na míru, přímo před Va-
šima očima a  podle Vašeho 
přání.
Restauraci naleznete ve 
2. patře OC Breda & Weinstein. 
Přejeme dobrou chuť! 

KLIER
Využijte na-
šich speciál-
ních dopo-
ledních cen 
v Kadeřnictví 
KLIER. Stříhání strojkem 
60,- Kč, stříhání páni 130,- Kč, 
střihání dámy vlasy po ra-
mena 160,- Kč, střihání dámy 
vlasy pod ramena 230,- Kč. 
Platí každý den do 11h.

RENO
Darovat módu je prostě IN ! 
Nabij dárkovou kartu Reno 
obuv na libovolnou hodnotu 
a udělej radost svým blízkým
Reno obuv nabízí dárkové 
karty pro radost, k narozeni-
nám, Vánocům a sv. Valen-
týnu
Zákazníci O2 nakupují 
v Reno obuv levněji !
Sleva 20% na libovolný pro-
dukt pro zákazníky O2
10. 11. - 30. 11. 2014

Šťavnaté UGO
Už jste ochutnali 
čerstvé ovocné 
šťávy a koktejly 
v novém UGO baru 
ve druhém patře? 
Na podzim si tu 
totiž můžete kromě 
stálé nabídky nechat připravit 
slaďoučké hrušky a v prosinci 
pak Mikuláš UGO bar zasype 
super šťavnatými mandarin-
kami. Jak hrušky, tak man-
darinky si můžete dát jako 
čistou šťávu nebo si je nechat 
namíchat do vyladěných 
ovocných koktejlů. Všechno 
čerstvé, stoprocentní a připra-
vené před vašima očima.

STUDIO ORESI
ZDE V PŘÍZEMÍ OC

NĚMECKÉ
KUCHYNĚ
S GARANCÍ
NEJNIŽŠÍ CENY Těšte se na autodráhu

V podlaží 1 se děti mohou 
nově těšit na autodráhu, 
na které si budou moci zařá-
dit společně se svými rodiči.
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Kupon vystřihni a předlož na prodejně. Kupony nelze sčítat a kombinovat s jinou slevou.

ZIMNÍ MÓDNÍ SAFARI

SLEVA 150 KČ  
PŘI NÁKUPU NAD  
990 KČ
Platnost do
30.11.2014

UŽIJ SI MÓDNÍ  
LISTOPADOVÝ LOV !

nabídka platí do:

31. 12. 2014
Po odevzdání tohoto kuponu získáte 
k zakoupenému 15 cm sendviči 
a nápoji druhý 15 cm sendvič ve stejné 
nebo nižší hodnotě zdarma! Tuto 
nabídku nelze kombinovat s Menu 
nebo jinou zvýhodněnou nabídkou. 
Platí na standardní 15 cm sendvič bez 
extra přísad, nevztahuje se 
na snídaňové a WOW sendviče. Platí 
v restauraci Subway® 
v OC Breda & Weinstein. 

Platí pouze v restauraci 
KFC Breda Opava do 31. 12. 2014. 

Nelze kombinovat s dalšími 
akčními nabídkami a slevami.

Platí pouze v restauraci 
KFC Breda Opava do 31. 12. 2014. 

Nelze kombinovat s dalšími 
akčními nabídkami a slevami.

Platí pouze v restauraci 
KFC Breda Opava do 31. 12. 2014. 

Nelze kombinovat s dalšími 
akčními nabídkami a slevami.

2× Strips 
ZDARMA

3× Hot Wings 
ZDARMA

Coleslaw 
ZDARMA

ke každému menu, 
kyblíku a boxu

ke každému menu, 
kyblíku a boxu

ke každému menu, 
kyblíku a boxu

KFC_Opava_kupony_90x50mm.indd   1 17.10.14   14:07

Chocolaterie Jordi ś
& design shop

KUPÓNY
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KŘÍŽOVKA

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.

 Odpovědný pracovník: Aneta Křibíková.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s.
 Vychází 10. listopadu 2014.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

 Foto na titulní straně: David Horejsek
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

Tajenkou křížovky je vánoční přání magazínu Breda & Weinstein. 
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 12. 2014 na adresu „Správa cent-
ra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na soutez@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:
Eva Zorková - Opava, Emil Peterek - Kravaře, Alžběta Malíková - Bruntál. Gratulujeme!

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a s sídlo: Nádražní 762/32 150 00 Praha 5
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PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá:  3 hodiny parkování zdarma, při předložení vstupenky 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

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. 

m

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

 ALBERT: Po–Ne: 700  – 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

Internet: WiFi v obchodním centru zdarma
KONTAKT

a

So - Ne:  ZDARMA

Breda & Weinstein ONLINE

PRO ŘIDIČE
Stojany pro kola u všech vstupů pro pěší. 

E-mail: info@ocbreda.cz, Telefon: 553 820 121

OTEVÍRACÍ  DOBA

Kajot Intacto: Po Ne:  nonstop

Obdarujte své blízké na jejich svátek. Potěšte je dárkovou poukázkou 
na nákup v OC Breda & Weinstein. Prodej dárkových poukázek ve smě-
nárně Tourist centrum na podlaží „-1“.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kuchyňské spotřebiče
Guzzini, 

nyní v prodejnách Albert.

 až70 %
 sleva

200 Kč =1 bod
12 bodů =

Akce platí v prodejnách Albert od 15. 10. 2014 do 3. 2. 2015 nebo 
do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Pro získání bodů platí 
cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti 
na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

TCC_Albert_Guzzini_inz_93x225.indd   1 20.10.14   17:21
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AKTUÁLNĚ

Narozeniny


