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MULTIKINO                 UVÁDÍ

U Fortny 49/10, Opavawww.cinestar.cz

Premiéra 24. 9.
Premiéra 24. 9.

Premiéra 1. 10.
1. přenos již 3. 10.
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nový školní rok už je zase tady a právě 
proto je čas vyrazit na nákupy do Bre-
dy, kde si můžete pořídit nejen novou 
školní výbavu, ale také nové módní 
vychytávky, které si pro tento podzim 
připravily naše módní značky. Chtě-
la bych poděkovat SILESIA GOLF 
RESORTU v Kravařích, který nám k fo-
cení tohoto podzimního magazínu po-
skytl své prostory a  také krásné ros-
ničce Terce Juščíkové, která se na Vás 
usmívá nejen z titulní strany, ale společ-
ně s naší blogerkou Míšou Dihlovou pro 
Vás nafotila nové podzimní trendy nadcházející sezóny.

Léto bylo krásné a  já věřím, že jste si ho příjemně 
užili. My v  Bredě jsme nezaháleli a  připravili pro Vás 
spoustu novinek. V  1. podlaží naproti dětského centra 
Hopsálkov jsme pro všechny maminky otevřeli kojící míst-
nost. Milovníci módy určitě ocení nové prodejny Fashion 
Brand (originální móda světových značek), Private Mem-
ber (kvalitní mladá móda) a Belle Femme (prodejna se 
značkovým spodním prádlem, která bude otevřena od 1. 10). 

MILÍ ZÁKAZNÍCI, Na své si příjdou i ti, co mají rádi luxusní 
designové produkty. V  1. podlaží jsme 
pro ně otevřeli prodejnu MAXIDESIGN, 
která se specializuje na designový ná-
bytek a doplňky. A v neposlední řadě 
plánujeme také otevření nové kavárny.

Nakupovat u  nás se skutečně vy-
platí. Za  každou účtenku v  minimál-
ní hodnotě 200�Kč, můžete vyhrát 
skvělé ceny v  naší velké spotřebitel-
ské soutěži jejíž 3. kolo jsme spusti-
li 2.  9.  2015. Hlavní cenou jsou dár-
kové poukázky Breda v  hodnotě 
50�000�Kč. Podrobnosti najdete na 
www.ocbredaklub.cz.

Kromě výhodných nákupů a nových 
jednotek jsme pro Vás připravili také zábavný program 
s  iQLANDIÍ – inteligentní výstavou pro celou rodinu 
a spoustu dalších eventů.

Nezapomeňte proto sledovat náš facebook, který Vás 
denně informuje o všech novinkách, aktualitách a plá-
novaných akcích.

Přeji Vám příjemné nakupování
Aneta Křibíková

Marketing coordinator OC Breda & Weinstein 

Široká nabídka pobytů vlastním autem: Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Itálie…| Dovolená v České republice, Lázeňské a relaxační pobyty, Dovolená na chatách a chalupách. 
Okružní plavby na výletních lodích: rádi Vám pošleme nabídku. | Čedok nabízí: letenky, autobusové a železniční jízdenky, lodní lístky, víza, směnárnu, Western Union, vstupenky…

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

Letadlem z Prahy     zvýhodněné parkování na letišti
Madeira                                   8 dní                     21.9. – 21.4. 2016         od 23 990 Kč
Emiráty s let. spol. Emirates        8/10 dní               29.10. – 21.4. 2016        od 27 790 Kč
Kuba (Čedok Expres na letiště)     12/13 dní             30.12. – 24.4. 2016        od 44 990 Kč
Dominikánská rep. (Čedok Expres na letiště) 10–14 dní  30.12.–19.4. 2016   od 47 590 Kč
Mexiko                                     9 dní                     4.11. – 25.5. 2016         od 43 790 Kč
Seychely                                  10 dní                   5.11. – 20.10. 2016        od 61 590 Kč
Vietnam                                   10 dní                   6.11. – 21.10. 2016        od 46 990 Kč
Srí Lanka s let. spol. Emirates     10 dní                   6.11. – 14.10. 2016        od 36 390 Kč
Jamajka                                   9 dní                      7.11. – 30.4. 2016         od 48 490 Kč
Izrael, Mrtvé moře                   8 dní                      26.11. – 8.4. 2016         od 37 790 Kč
Keňa                                        9 dní                      4.12. – 4.4. 2016          od 39 690 Kč
Zanzibar                                   8/10/11/12 dní      27.12. – 4.4. 2016         od 37 490 Kč
Mauritius                                 12 dní                      6.1. – 4.4. 2016           od 46 990 Kč
Thajsko                                    10/13/14 dní         6.1. – 21.10. 2016         od 39 490 Kč
Maledivy                                  9/11 dní               18.12. – 16.3. 2016        od 58 490 Kč
Indie-Srí Lanka                        24.1. – 7.2., 7.2. – 21.2., 28.2. – 13.3. 2016  75 990 Kč
To nejlepší z Číny                                           11.4. – 21.4., 20.9. – 30.9.      49 690 Kč
To nejlepší z Kuby a Varadero  20.1.– 31.1., 10.2.– 21.2., 23.3.– 3.4. 2016  56 990 Kč 
Velký okruh Kubou                                                 22.2. – 3.3. 2016              67 990 Kč
Okruh po Dominikánské rep. s pozorováním velryb 16.2. – 26.2. 2016           89 990 Kč

Paříž jako na dlani                                                    24.9. – 28.9.                   12 590 Kč
Kréta                                        8/11/12 dní                17.9. – 1.10.             od 16 190 Kč
Turecko                                    8/11/12 dní               18.9. – 3.10.             od 15 990 Kč
Malý okruh Tureckem                                               22.9. – 2.10.                   31 990 Kč
Egypt, Hurghada                      11/12 dní                  17.9. – 29.10.            od 15 490 Kč
Egypt lodí po Nilu                    11/12 dní                 17.9. – 29.10.            od 18 990 Kč
To nejlepší z Egypta                                                  28.9. – 8.10.                   22 990 Kč

Chorvatsko, střední Dalmácie                 10 dní         18.9. – 26.9.             od  7 990 Kč
Maďarsko, termální lázně Harkány          10 dní         18.9. – 26.9.             od  3 890 Kč
Paříž od A do Z                                       7.10. – 11.10., 27.10. – 1.11.   od  5 390 Kč
Paříž a zámky na Loiře                                         20.10. – 25.10.                7 490 Kč
Litomyšl - starodávný jarmark a Loštice                           19.9.                           760 Kč
Řím-Neapol-Capri-Ischia                                            23.9. – 28.9.                   6 990 Kč 
Paříž a Disneyland                                  25.9. – 28.9., 25.10. – 28.10.       3 990 Kč
Historické město Wroclav                                                 26.9.                           890 Kč
Výstava květin Flória a Kroměříž                                      10.10.                          490 Kč

Letadlem z Ostravy     zvýhodněné parkování na letišti

CK Čedok, Horní náměstí 3, Opava CK Čedok, 30. dubna 2b, Ostrava                                          CK Čedok Avion Shopping Park Ostrava
✆ 553 711 202, 553 716 928 | cedok-opava@cedok.cz  ✆ 596 124 087, 596 121 384 | cedok-ostrava@cedok.cz    ✆ 595 782 648, 595 782 642 | cedok-ostrava-avion@cedok.cz
provozní doba: Po – Pá: 9,00 - 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 

Žádejte si naše nové katalogy!

POBYT PRO DÍTĚ
ZDARMA

PPOOBBYYTT PPRROO DDÍÍÍÍTTĚĚĚĚ

SLEVA za včasný nákup
do 30.9. až 16 %

SLEVA pro seniory
od 55 let 25 %

Čedok exotika, lyžařské zájezdy... 
2015/2016 !!! Prodej v plném proudu !!!
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AKTIVITY

Opavský vinný trh symbolicky uzavírá turistickou sezo-
nu v regionu Opavské Slezsko. Letos ji ve spolupráci 

s OC BREDA, Magistrátem města Opavy a Slezskou uni-
verzitou organizuje Změna pro Opavu již druhým rokem. 
Opavský vinný trh se snaží upozornit na opavské prodej-
ce vín preferující českou a moravskou kvalitu. Návštěv-
níci mohou ochutnat vzorky špičkových tuzemských vín 
s doplněním o informace o vinařstvích i samotné výrobě, 
stačí si u vchodu zakoupit degustační skleničku s logem 
v hodnotě 70 Kč. Vzorky vín jsou již za symbolické ceny 
10 a 20 Kč. Přijďte v pátek 30. 10. nebo v sobotu 31. 10. 
od 15 h a dobře se bavte.  

Opavský vinný trh
Letošní jízdy populární Blade Nights 

byly opět tema tické. 9.5. proběhla 
„květinová“ jízda, 13.6. „balónková“, 
25.7. „rocková“ a 12.9. „závodní“ jízda.

Dne 16.9.2015 proběhne v garážích 
OC Breda&Weinstein „Den na koleč-
kách“ - podzimní Školní inline pohár 
v Opavě.

Jedná se o závody pro děti z mateř-
ských, základních i středních škol. 
Bližší informace jsou k dispozici na každé 
škole. 

XII. Ročník
· Módní show
· Profesionální focení
· Zkušení kadeřníci a vizážisté
· Castingem provází Jitka Válková

SOUTĚŽ PRO DÍVKY 
OD 15 DO 25 LET
A MUŽE OD 17 DO 25 LET
Patronem soutěže je Jitka Válková

PŘIJĎ NA CASTING 
A STAŇ SE MODELKOU!
zaregistruj se na 
WWW.LOOK-BELLA.CZ!

CASTING
15. 10. 2015 / 14:00 - 18:00 hod.
OC Breda & Weinstein, Opava

WWW.LOOK-BELLA.CZ
WWW.PRESTIGEMODELS.CZ

FOTO: zbynek@maderyc.cz

Foto: Nikola Bílková

look bella inzer 185x75 opava.indd   1 24.8.2015   21:01:08

15.10. 

Den na kolečkách
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AKTIVITY

Výstava MALÝ PÁN
Unikátní výstava z dobrodružného lout-
kového fi lmu Malý Pán. Výstava nadchne 
svojí jedinečností a nápaditostí malé 
i velké.

Můžete zde vidět hlavní hrdiny z fi lmu 
v reálném prostředí, ve kterém se natá-
čelo a nejen to. Ve velíně Drzého Zmetka 
a laboratoři Mistra Drobného objevíte ku-
kátka, které vám prozradí kus z příběhu. 

Co teda Drzý Zmetek chystá na Malého 
Pána a jak si s ním poradí Mistr Drobný, 
to a mnohem víc uvidíte již brzy u nás 
v Bredě.  (12. - 25. 10. 2015)

Svět ohromujících experimentů a chytré zábavy! 
Jedná se o velkou interaktivní výstavu vybraných exponátů 

Science centra iQlandia Liberec.
Výstava přináší na 200 čtverečních metrech celkem 25 uni-

kátních exponátů, které se mohou stát netradiční pomůckou 
zpestřující výuku přírodních věd. Planetární stůl pro test znalos-
tí planetárního systému, názorné potvrzení Pythagorovy věty, 
ukázka viskozity různých kapalin a další exponáty přinášejí in-
teraktivní a zábavnou formou nové poznatky z matematiky, pří-
rodovědy, fyziky, chemie a zeměpisu.

Výstava se v OC Breda&Weinstein uskuteční v termínu od 7. 
do 27.9. každý den od 09:00-21:00. Vstup na výstavu je pro 
všechny zdarma.

Navíc v termínu 25.9. od 17:00 a 26.9. od 14:00 a 16:00 
proběhne v rámci výstavy speciální vědecká show aneb expe-
rimenty, které doma rozhodně nezkoušejte!

Inteligentní výstava pro celou rodinu



Nové prodejny

Nebaví Vás náku-
py v  neosobních 
velkých řetěz-
cích? Chcete být 

originální a nepotkávat na ulici lidi v úpl-
ně stejných šatech? Nechcete, abyste si 
říkali, že tu Vaši vysněnou kabelku bude 
mít za chvíli každý? Tak jste u nás správně! 
Naší prioritou je osobitý přístup k  našim 
zákazníkům. Baví nás nové neokoukané 
světové značky, podporujeme začínající 
návrháře, přivážíme do naší země značky, 
které nikdo jiný nemá, ale prodáváme i za-
vedená jména. Značky, které však respek-
tují požadavek na nejvyšší kvalitu.

Značka PRIVATE MEMBER byla založena 
v roce 1976 v Kanadě ve frankofonní oblas-
ti Quebeck v městě Montreal. Tato Značka 
se specializuje na  kvalitní mladou módu 
určenou pro muže a  ženy široké věkové 
kategorie. Jednotlivé sezonní kolekce jsou 
navrhovány týmem mladých kanadských 
módních návrhářů a  designerů, kteří vel-
mi pečlivě sledují veškeré trendy světové 
módy a vytvářejí moderní styly s důrazem 
na výběr nových materiálů a kvalitu těch-
to módních trendů.Restaurace SUBWAY ® nabízí nejoblíbenější 

sendviče na  světě, které jsou připravované 
přímo před Vašima očima a dle Vašeho přání. 
Sendviče, které jsou složeny z křupavé zele-
niny a masa v čerstvém pečivu, které denně 
připravujeme v naší restauraci, si v průběhu 
let získaly řadu milovníků z celého světa.

 Akce - ke  každému nákupu nad 999 Kč 
tričko s herním motivem dle vlastního vý-
běru zdarma!

 Akce - konzole Playstation 4 + hry zdarma .
 Akce - přístup do BETY Call of Duty Black 

Ops III ke každému nákupu zdarma.

Podzim s příchutí zakázaného ovoce
Oddejte se touze a  fantazii, splňte si tajná 
přání a podlehněte temné touze, která dří-
me v každém z nás. Inspirujte se produkty 
z  nové kolekce Fifty Shades of Grey. Více 
nápadů a informací naleznete v prodejnách 
nebo na e-shopu Erotic City.

Aktuality

6

AKTUÁLNĚ

MAXIDESIGN.CZ Vám nabízí luxusní desig-
nové produkty špičkové kvality, a to za zvý-
hodněné ceny i naprosté cenové hity v rám-
ci týdenních slevových akcí. V naší prodejně 
můžete vybírat z  široké nabídky bytových 
doplňků, z nichž každý kousek promění Váš 
interiér v originální a stylový prostor. Mimo 
to zde najdete také designový nábytek, kte-
rý v sobě snoubí pohodlí a design v jednom. 
Hledáte-li kreativní design, kvalitu a  do-
stupnou cenu, jste u nás zcela správně.
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AKTUÁLNĚ

www.mtbcross.cz

CHCEŠ ZAŽÍT 
ATMOSFÉRU CYCLOCROSSU 

NA MTB KOLE ?
Přihlas se na závod o opravdovou

PRIZE MONEY !

Závod na horských kolech

3. října 2015

37.ROČNÍK GRAND PRIX PEPA OPAVA
a 6. ROČNÍK SPORTOVNÍ VÍKEND PEPA OPAVA
SOBOTA 24.10. 2015

Francin ALE 12% EPM
Obsah alkoholu: 5 % objemových 
Světlý svrchně kvašený ležák
Pivo, při jehož výrobě jsme použili výhradně 
tuzemské suroviny. Francinova jemná hořkost 
vznikla použitím vyššího podílu Žateckého polo-
raného červeňáku.

Opavské pšeničné 12% EPM 
Obsah alkoholu: 5 % objemových 
Světlý svrchně kvašený ležák
Pšeničné pivo charakteristické svou chuťovou 
a aromatickou odlišností od klasických ležáků. 
Jeho chuť je nasládlá. Ve vůni převládají banány.

Grand Canyon IPA 14% EPM 
Obsah alkoholu: 6,2 % objemových
Světlý svrchně kvašený speciál
Speciál načervenalé barvy s vůní po tropickém 
ovoci. 5x chmelený severoamerickými chmelový-
mi odrůdami.

Opavský korbel 11% EPM 
Obsah alkoholu: 4,5 % objemových 
Spodně kvašený světlý ležák 
Uvařený z tuzemských surovin klasickou metodou 
na dva rmuty. Korbel kvasil v otevřených spilkách 
a následně zrál více než 30 dní v ležáckém sklepě. 

Každý měsíc nová piva ! 

www.nova-sladovna.cz
tel. 553 820 130

37.ročník GP PEPA OPAVA v kulturis-
tice a fi tness proběhne ve Slezském 
divadle v Opavě a 6.ročník Sportovní 
víkend PEPA proběhne v prostorách 
OC Breda & Weinstein a jeho oko-
lí. Můžete se těšit na velmi zajímavé 
sporty jako jsou strongmani, arm-
-wrestling, závod v běhu na 10 000 
metrů, orientační běh.

Vstupenky k zakoupení 
ve Fitness PEPA.
info: www.pepasport.cz



Léto sice ještě není úplně u konce, ale módní domy 
jsou vždy o krok vpřed a nedávno představily ko-
lekce pro sezónu podzim/zima 2015. U nás v Bredě 
tomu není jinak a my jsme si pro Vás připravili žha-
vé módní trendy, které nabízí naše prodejny. Nyní 
už všichni netrpělivě čekáme, co nám nová pod-
zimní a zimní sezona přinese.
Budeme se oblékat do nedbalé elegance, sportov-
ního pohodlí nebo rebelské anarchie? Chladné ob-
dobí bude ve znamení různých přírodních materiá-
lů jako je bavlna a hřejivý fl anel a co se střihů, barev 
a vzorů týče, můžete tuto sezonu narazit na coko-
liv. Stálým hitem ve vzorech jsou zvířecí, květinové 
a hlavně geometrické tvary.

Nové kolekce jsou zde

LEE jeans 
Jade 
2 799 Kč
Wrangler 
jeans 
košile 
1 770 Kč

Wrangler Arizona 
strech jeans 1 999 Kč
Wrangler jeans 
košile 1 299 Kč
Wrangler jeans 
bunda 2 199 Kč

Tílko 

129 Kč
Košile 

399 Kč
Jeans 

599 Kč
Kabelka 

699 Kč
Boty 

469 KčJeans 

799 Kč
Triko 

199 Kč
Sako 

1 199 Kč
Boty 

1 099 Kč

Kabelka 

599 Kč
Jeans 

549 Kč
Košile 

599 Kč
Bunda 

899 Kč
Boty 

399 Kč

Jeans 

699 Kč 

Sako 

1 199 Kč
Svetr 

449 Kč
Košile 

599 Kč
Boty 

999 Kč
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FASHION



Z léta plynule do podzimu
S  létem se ale úplně nerozloučíme ani 
v nové kolekci ORSAY pro podzim/zima 
2015. Můžeme se těšit na květinové vzory. 
Kolekci zkrášlí indonéské květiny, v kom-
binaci s  etno vzory a  džínovými šaty. 
Černo-bílá mřížka, známá jako „window 
check“, ozdobí především oversize mo-
dely. Kolekce bude plná nejrůznějších 
struktur a vzorů jako jsou například kraj-
ka, tvíd, satén, lakovaná kůže nebo ne-
nahraditelná kožešina, která se představí 
v podobě huňatých vestiček či kabátků.

Bunda 

1 199 Kč
Šaty 

949 Kč

Halenka 

649 Kč
Kalhoty 

999 Kč
Kabelka 

949 Kč

Jeans 

899 Kč
Halenka 

699 Kč
Vesta 

1 199 Kč
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FASHION

Dámská 
syntetická 
obuv 
Young Spirit

1699 Kč

Kotníčková
obuv
LASOCKI

1 699 Kč



 Móda pro mladé
V  prodejnách Molo Sport, Meatfl y nebo 
Samsara si vyberete stylové kousky pro 
váš volný čas. Krásné barevné kombina-
ce, pohodlné materiály a  cool vzory, to 
vše skrývá nadcházející kolekce v  Molo 
Sport. Meatfl y má novou nabídku batohů, 
kterou jistě potěší všechny školou povin-
né. Do podzimního počasí se vám budou 
určitě hodit i stylové softshellové bundy. 
Pokud hledáte léžérnější styl sportovní 
elegance, v  Samsaře si vyberete z  nové 
kolekce džín a triček.
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FASHION

Jeans 599 Kč
Halenka Bra-
mante Donna 
699 Kč 
Dříve 999 Kč
Sako Joshua 
2 500 Kč 
Dříve 4 900 Kč
Baleriny TWIN 
SET 999 Kč 
Dříve 4 400 Kč
Kabelka Marina 
Galanti 799 Kč 
Dříve 999 Kč

Batoh Meatfl y 

Basejumper 1 190 Kč
Bunda Meatfl y 

Sofi e 2 190 Kč
Rifl e Meatfl y 

Riot 1 040 Kč
Boty DC Tonik Mid 
Dříve 2 150 Kč 

sleva 20% 1 720 Kč
Sluneční Brýle 

Meatfl y 290 Kč

Pánský model 
Batoh Basejumper-Rasta 
1 190 Kč
Kšiltovka Meatfl y 
20 Anniversary 350 Kč
Bunda Nugget Nut 
2 090 Kč

Kšiltovka Vans 

550 KČ
Triko  Lotto 

dříve 549 KČ 
nyní 299 KČ
Mikina Lotto 

dříve 1 699 KČ 
nyní 1 190 KČ
Legíny Nike 

dříve 1 190 KČ
 nyní 890 KČ
Batoh Oneil 

dříve 1 890 KČ 
nyní 890 KČ
Obuv Converse 

dříve 1 790 KČ 
nyní 1 490 KČ

Kšiltovka Vans 

550 KČ
Triko Vans 

dříve 550 KČ 
nyní 390 KČ
Košile Vans 

1 450 KČ
Batoh Oneill 

1 990 KČ
Obuv Vans 

1 590 KČ



 Sportovně naladěni 
 s INTERSPORTEM
Na  řadu přichází i  podzimní sportovní výbava. 
Nově Vám představujeme značku Under Armour, 
která nabízí zajímavou kolekci mikin, šortek 
a spoustou dalších věcí na cvičení nebo na spor-
tovní výlet s rodinou. Předností této kolekce jsou 
zářivé barvy, v  kterých Vás nikdo nepřehlédne. 
V INTERSPORTU najdete také spoustu skvělých 
věcí, které se budou hodit Vašim školákům a na-
víc je pořídíte za výhodné ceny.
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FASHION

Beck Basic 
gymnastická 
obuv pryžová 
podešev 
dětské balerínky 

279 Kč
Energetics Young 
Motion Body 
Talma Dry Plus 

259 Kč

Under Armour 
Micro G Engage 
– běžecká obuv

2 299 Kč
Under Armour 
Play up 
– šortky

699 Kč
Under Armour 
Eclipse Bra 
– sportovní 
podprsenka

949 Kč

Nike 
Revolution 
2PSV 
– běžecká obuv

699 Kč
Nike dívčí 
tříčtvrťové 
přiléhavé 
kalhoty 
s potiskem

799 Kč
Nike Swoosh 
dětské tričko 
100%bavlna

399 Kč

Nike Dart 11 
– běžecká obuv

1 599 Kč
Under Armour 
Printed Capri 
– kalhoty 
s potiskem

1199 Kč
Under Armour 
Perfect Pace 
– dámské 
běžecké triko

849 Kč
UA Big Logo 
Applique 
Storm – mikina

1 599 Kč

Adidas 
Revenergy 
Boost TF 
– běžecká obuv

2 899 Kč
Under Armour 
Fleece 
– tepláky

1 199 Kč
Under Armour 
Tech 
– tričko

699 Kč
Under Armour 
Storm Cotton 
– tréninková 
bunda s kapucí 
(mikina)

1 499 Kč



Svetr 

449 Kč
Triko 

229 Kč
Sukně 

349 Kč
Boty 

199 Kč

Sako

499 Kč
Šaty

599 Kč
Boty

89 Kč

Vesta 

999 Kč
Košile 

699 Kč
Triko 

199 Kč
Kalhoty 

699 Kč
Boty 

399 Kč

Sako 

799 Kč
Triko 

449 Kč
Jeans 

699 Kč
Lodičky 

899 Kč
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FASHION Overal 

1 149 Kč
Bunda 

1 299 Kč
Kabelka 

949 Kč
Boty 

799 Kč



Podzim ve městě
Nejde si nevšimnout, že podzim s sebou přináší také bar-

vy tohoto období. Ve  vašem šatníku by neměla chybět 

béžová, tmavě modrá, hnědá a samozřejmě v zimě nej-

více černá, šedá a bílá. Pohodová móda do města na vás 

čeká snad ve všech obchodech. Pokud sháníte elegantní 

kousky do práce nebo na  jiné důležité události, v Mohi-

tu si určitě vyberete. Díky širokému výběru sak, kabátků 

a  nejrůznějších doplňků budete vypadat zaručeně skvěle 

a  IN. V prodejnách Gate, Reserved a New Yorker je tomu 

stejně tak. Stačí navštívit naše obchodní centrum Breda 

a vaše šatníky budou zářit novými kolekcemi pro podzim 

a zimu 2015. Každý si vybere :)

Blůzka 

348 Kč
Náhrdelník 

118 Kč
Trenchcoat 

1098 Kč
Kalhoty 

548 Kč
Boty 

698 Kč

Kalhoty 

698 Kč
Boty 

548 Kč
Košile 

448 Kč
Bunda 

1 298 Kč 
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FASHION

Jeans 799 Kč
Obuv 799 Kč
Vesta 799 Kč
Tričko 199 Kč

Obuv 399 Kč
Halenka 499 Kč
Vesta 399 Kč
Jeans 799 Kč
kabelka 399 Kč



Boty

1799 Kč

Kožená 
kabelka

3999 Kč

Kožené 
rukavice

899 Kč

Top

949 Kč

Denimové 
kalhoty

999 Kč

Náušnice

299 Kč

Opasek

349 Kč

Dámská jeansová košile 
ve dvou barvách 

1 290 Kč

Pánské tričko Alcott 
ve dvou barevných 
provedeních

790 Kč
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FASHION

FRIENDS & REBELS

Košile 
zn. Brighton 
dl. rukáv 
- dvojlímec

890 Kč
Svetr 
zn. Ria - zip

990 Kč

Košile 
zn. Nat!ve 
dl. rukáv 
slim
100% bavlna

1190 Kč



ADIDAS BTS CLASS 4 CF K
dětská tréninková obuv
590 Kč

NIK E CLASSIC 
TURF batoh
440 Kč

ADIDAS VARIAL LOW
pánská módní obuv
1 590 Kč
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Zuzu náramek pozlacený 
původní cena 690�Kč 

cena po 50% slevě 345 Kč

Set Top time
původní cena 1�920�Kč
cena po 50% slevě
960 Kč

Pánské analogové 
hodinky Daniel 
Klein Exclusive
1 585 Kč

Casio Sheen SHE

-4804D-1AUER

2 890 Kč
Dámské stylové hodinky analogové

Středně velké, průměr pouzdra 
32 mm-nerezové, černá barva 
ciferníku, ciferník s římskými čísly-
-reliéfní, minerální tvrzené sklíčko, 
datumka, Swarovského originální 
krystaly, náramek ocelový, 
WR 5 BAR-vodotěsnost, quartzové 
bateriové

Katherine 
Pancolová: 
Muchachas 
(MUČAČAS) 
II.

298 Kč

Pravidelné pití čerstvých ovocných 
a  zeleninových šťáv je pro lidské 
tělo blahodárné a  k  nezaplacení. 
Kniha pomůže i  úplným „džuso-
vým“ začátečníkům stát se mistry.

Sarah 
Cadji: 
Čerstvé 
šťávy 
z ovoce 
a zeleniny

299 Kč

Muchachas jsou zpět! A  s  nimi 
i známé postavy z minulé trilogie, 
jejichž osudy se odehrávají v New 
Yorku, Londýně i Paříži.

Náramek 
3 290 Kč

Naušnice
2 090 Kč

Přívěsek 
1 490 Kč

Jaká je povaha prostoru a  času? 
Kde se vzal vesmír a  kam směřu-
je? Mohl se na jeho vzniku podílet 
Bůh? Dá se cestovat časem? Co se 
stane astronautovi v černé díře?

Stephen 
Hawking: 
Stručná 
historie 
času 
(edice 
Neoluxor)

198 Kč
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PRO VÁS

babateteririovovéé

Značková ocel 
Len. nox-náramek

499 KČ 

Značková ocel 
Len. nox-náhrdelník

499 KČ



Byla viditelně nachlazená, přesto se trpělivě několik hodin převlékala 
z outfi tu do outfi tu podle toho jak to bylo třeba kvůli focení pro náš 
magazín. „Nesmíte se zlobit, neumím pózovat,“ omlouvala se skromně 
populární moderátorka, označovaná jako nejkrásnější rosnička TV Nova 
každou chvíli. A ještě si našla čas na náš rozhovor.

 Prozraďte našim čtenářům, jak to přišlo, 
že tady fotíte podzimní kolekce v OC Bre-
da&Weinstein?
Potkalo se hned několik výjimečných věcí na-
jednou: Předně mám 4 dny za sebou volno. To 
je situace, která nastane jednou za rok. Zrovna 
v tuto dobu slavil můj tatínek narozeniny a tak 
jsem ho jela navštívit. A vzhledem k tomu, že 
bydlí v Petřkovicích a moje kamarádka Aneta 
mne o to požádala, spojila jsem to i s návště-
vou a focením pro váš magazín.
 Začněme tedy legendární historkou, jak 
se holka z  Petřkovic stala moderátorkou 
v TV Nova. Prý jste jela v metru a oslovila 
vás kouzelná babička.
Jela jsem v metru a celou dobu na mne hle-
děla starší paní. Pak vstala a já si říkala: No ko-
nečně vystupuje! Ale přišla ke mně a zeptala 
se: Nechtěla byste zkusit pracovat v  televizi? 
Po absolvování kurzů a kamerových zkoušek 
mne ale nakonec nevzali. To se povedlo až 
za několik let, na druhý pokus.
 Říká se, že jste o to ani nijak zvlášť ne-
stála.
Ale ano. Chtěla jsem jít na práva, dějepis mi šel, 
ale jednou jsem z testu dostala čtyřku a profe-
ror mi řekl ať se na  ty práva raději nehlásím. 
Tak jsem se rozhodla pro studium masmédií. 
A v  televizi nebo rádiu jsem pracovat chtěla. 
Jiná věc byla, že jsem v době, kdy jsem uspěla 
v konkurzu na moderátorku, měla velmi dob-
rou práci a nějaký čas jsem tak dělala oboje.
 Co to bylo za práci?
Pracovala jsem v  obchodním oddělení časo-
pisu Marianne bydlení a  poté v  Elle. Bylo to 
velmi dobře placené a bavilo mne. Těžko jsem 

Jsem asi trochu jiná

mám. Spíš by se dalo říct, že obdivuju všech-
ny. Každý z těch lidí kolem mne je něčím velmi 
zvláštní a  originální, od  každého se mám co 
učit. Třeba Emma Smetana…je tak mladá 
a přitom vzdělaná a tolik věcí v životě už stih-
la…Já se musím přiznat, že každé ráno, když 
vstávám, těším se do práce hlavně kvůli lidem, 
které tam zase potkám.
 Máte nějaké svoje fanoušky?
Fanclub mám na Facebooku, založil mi jej je-
den fanoušek a lidé mi tam píšou.
 Prý velkými kritičkami jsou vaše babičky.
To ano. Mám takové moderní babičky, které 
mi na facebook píšou třeba to, že mi ta sukně 
nesedí nebo že černá mi nesluší. Ale to nepí-
šou jenom mně. Píšou i jiným.
 Máte nějakou fi ntu na nakupování?
Předně, nakupuju docela nerada. A tak jsem 
si u obchodu, který jsem si oblíbila vypěsto-
vala takový systém, že do něj zajdu s obráz-
kem z  internetu a  zeptám se, jestli to zboží 
nemají.
 Počkejte, většina lidí to dělá opačně. 
Jde si něco vyzkoušet do obchodu a pak 
si to objedná levněji na internetu…
No…vždyť jsem vám říkala, že jsem asi trošku 
jiná. 

se toho vzdávala, ale samozřejmě modero-
vat na Nově je splněný sen, takže jsem nako-
nec dala přednost televizi. I  tak dělám ještě 
zpravodajství v rádiu Frekvence 1.
 Vy jste prodávala inzerci do časopisu?
Ano. Když jsem studovala, chtěla jsem se do-
stat do  nějakého vydavatelství a  tehdy jsem 
objevila inzerát na  toto místo. Šla jsem tam 
a chytlo mne to. Myslím, že jsem byla docela 
úspěšná a jsem za tu zkušenost velmi vděčná.
 Na Novu je asi velká tlačenice. Čím mys-
líte, že jste lidi z komise zaujala, že vybrali 
právě vás?
To nevím. Na to se mne ještě nikdo nezeptal. 
(Přemýšlí) Ale asi jsem trochu jiná než ostatní.
 Jak jiná?
No…jak to říct…myslím, že působím tak ně-
jak zodpovědně a  ukázněně. Lidi, kteří mne 
vybrali si asi říkali: Ta je taková klidná a vážná, 
bude určitě spolehlivá a všechno se rychle na-
učí. A to si myslím, že se nemýlili. 
 Co je na  práci moderátorky nejtěžší? 
Prý nemáte žádné čtecí zařízení a všechno 
říkáte z hlavy?
Mě ta práce nepřipadá nějak těžká nebo stre-
sující. Pravda je, že musíme mluvit spatra, ale 
já se vždycky dobře připravím, jsem taková ta 
poctivka, co si den dopředu všechno zjistí, se-
píše a pak se text přesně našprtá, aby neudě-
lala chybu. Někteří moji kolegové - třeba Mi-
chal Jančařík - si udělají pár poznámek a pak 
mluví a mluví. To bych ještě nezvládla.
 Máte nějaké oblíbené kolegy nebo vzory?
Z  kolegů si asi nejvíce rozumím se Zorkou 
Hejdovou a Martinou Nášelovou ze zahranič-
ního oddělení. Ale nějaký vyložený vzor ne-

Rozhovor s úspěšnou moderátorkou TV Nova Terezou Juščíkovou
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V  našem malém kosmetickém okénku 
se dnes zaměříme na  kouzelné účinky 

rostliny aloe vera.
Na světě rostou skoro tři stovky druhů aloe. 
Mají různá zabarvení, velikost, ale i  léčivé 
účinky. Nejznámějším a  nejrozšířenějším 
druhem je právě aloe vera, čili Aloe bar-
badensis. Používat ji můžete nejen v  kos-
metických přípravcích, ve formě gelu nebo 
stoprocentní šťávy, ale pokud máte doma 
přímo rostlinu v  květináči, můžete použít 
přímo dužninu z jejích listů.

Aloe vera má mnoho léčivých a kosmetic-
kých účinků a  já se pokusím přiblížit Vám 
některé z nich:
Má kladný účinek proti vypadávání vlasů 
a výskytu lupů

Při mytí vlasů můžete používat šampony 
s aloe vera nebo přímo 100�% gel, který při-
mícháte do  kondicionéru. Gel dodává vla-
sům pružnost a posiluje je, zároveň urychluje 
jejich růst. Vlasy jsou pak silnější a zdravější 
a zastaví se i jejich vypadávání.

Pokud gel použijeme jako masku, kterou 
necháme na vlasech minimálně hodinu pů-
sobit, dosáhneme výborných výsledků v boji 
s lupy a vysychající pokožkou. Musíme ho ale 
používat pravidelně a dlouhodobě.
Sníží riziko zubního kazu i zápach z úst

Aloe vera najdete také v zubních 
pastách a gelech, nebo v ústních 
vodách. Dokáže vyléčit i  pro-
blémy se záněty dásní, snižu-
je riziko vzniku zubního kazu 
i  zápachu. Samozřejmě ale 
nenahradí pravidelnou dentální 
hygienu.
Uleví unaveným očím

Gel z  aloe vera můžeme použít 
také do  obkladů, které zklid-
ní a  ochladí unavené 
a  zarudlé oči po  kaž-
dodenní dlouhodobé 

námaze nebo jsou-li vystaveny nepříznivým 
účinkům prostředí. Nebo použijte kapky 
s obsahem aloe vera, které pomáhají od po-
citu suchého oka, nebo proti zánětu očí.

A něco pro ženy, které se chtějí líbit: ob-
klad očních víček a  okolí očí s  aloe mohu 
doporučit i  jako velmi účinnou hydratační 
masku proti vzniku vrásek.
Pomáhá při pálení žáhy

Aloe vera neutralizuje žaludeční kyseliny 
způsobující pálení žáhy a  její účinek je až 
překvapivě rychlý. Stoprocentní šťávy z aloe 
vera pomáhají také pro zklidnění zažívání, 
proti nadýmání, nechutenství, zácpě nebo 
průjmu.

Dnes je možno zakoupit v  obchodech 
aloe vera přímo v květináči a používat duži-
nu z jejích listů jako hojivou „náplast“ na růz-
né odřeniny, popáleniny a drobné ranky, a já 
sama mám s tímto použitím výbornou zku-
šenost. Rány se hojí velice rychle a nezane-
chávají po sobě žádné jizvičky.

Na druhé straně můžeme využívat kosme-
tické přípravky jako jsou krémy, pleťová mlé-
ka a další. Výrobků s obsahem aloe vera je 
nepřeberné množství, samozřejmě v  různé 
kvalitě a dle odborníků je nejlepší používat 
výrobky v  bio kvalitě. Velmi známé je také 
využívání aloe vera v balzámech na rty, které 
používá většina z nás.

S kosmetikou obsahující aloe vera se 
setkáváme na  každém kroku, ale ne 

každý ví o jejích léčebných 
účincích. Proto jsem dnes 

trochu odběhla a  věnovala 
se více této oblasti. Snad jsem 

v  dnešním příspěvku alespoň 
trochu rozšířila Vaše znalosti 
o této zázračné a rozmanitě 
použitelné rostlině, abyste 
je mohli využít ve  Vašem 
běžném životě.

Zdraví Míša Dihlová

Zázračná
A L O E  V E R A

PÉČE O VLASY 
S PROFESIONÁLNÍMI 

PRODUKTY KÉRASTASE
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Revitalizační 
šampon 

Revitalizační 
maska

Šampon Balzám 
na vlasy 
Balzám

620 Kč525 Kč

585 Kč

965 Kč



1 899 Kč
489 Kč

79 Kč

KOSMETICKÉ PRODUKTY 

S ČERNÝM HROZNEM

Pánská vůně 
Boss The Scent 
EdT 50�ml

Toaletní revoluce 
POO-POURRI 
Original 118�ml

Balzám na rty 
Lip Smacker 
Coca-Cola

Dámský parfém 
BOUCHERONN 
QUATRE, 
50�ml

Pánský parfém
BOUCHERONN, 
QUATRE, 
50�ml

Denní liftingový 
krém FOREVER, 
50�ml 

POSLEDNÍ ŠANCE
STIHNOUT LÉTO...

OC Breda & Weinstein Opava, Tel.: 595 229 070, www.eximtours.cz

využijte příjemného počasí a cen 
dovolených u moře v září a říjnu

Akční nabídka platí 
do 1. 11. 2015

Sprchový 
gel

135 Kč

Koupelová 
sůl

135 Kč

Olejová 
lázeň

145 Kč

Tělové 
mléko

125 Kč

Experimentujte s doteky, 
nechte se hýčkat. Erotic-
kou masáží prodloužíte 

milostnou předehru, 
užijete si vzájemnou 
blízkost  a potěšení. 

Lady Dreams Mini 
Masážní Hlavice
- Chloe White

Lovegel 
Masážní gel
- Jasmin 
100�ml

Christine 
Nr.3 Masážní 
svíčka 
- Aqua Rose 
115�ml

LLady Dreams Mini
M áž í Hl i
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1 699 Kč

579 Kč
Dříve 840 Kč

149 Kč
Dříve 189 Kč

2 499 Kč

1 599 Kč

ROSTLINNÁ 
PÉČE O VLASY, 
Zpevňující sérum 
na vlasy, 
Flakon 30�ml 

SÉRUM VÉGÉTAL, 
Obnovující noční 
péče, 
Flakon 30�ml



Čtyři roztomilé motivy vám 
přinesou plno zábavy a zají-
mavé výhry. Za pouhých 
20 Kč máte šanci setřít hlavní 
výhru 500 000 korun a dal-
ších téměř 600 tisíc výher 
v hodnotě 20 milionů.
Navíc VČELKA nabízí Druhou 
šanci pro nevýherní losy. 
V ní můžete hrát o 16x 
25 000 Kč. Los je k dostání 
v pobočce Fortuny.

Povlečení FINO
Materiál: 100% 
dlouhovlákná 
česaná bavlna
Rozměr: 
140 x 200 / 70 x 90�cm

Sleva40%Dříve 1 490 Kč
Nyní 894 Kč

Povlečení KLASIK
Materiál: 100% bavlna
Rozměr: 
140 x 200 / 70 x 90�cm

 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - datum vydání 1. 9. 2015

 (Xbox One, 360, PS4, PS3) a 15. 9. 2015 (PC)

 Pro Evolution Soccer 2016 - datum vydání 16. 9. 2015

 (Xbox One, 360, PS4, PS3, PC)

 Assassin’s Creed Syndicate - datum vydání 23. 10. 2015

 (Xbox One, PS4)

Sleva
30%

Dříve 990 Kč

Nyní 693 Kč

Pain - datum vydání 1. 9. 2015

2015 (PC)

vydání 16. 9. 2015
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Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky ČSOB.

Pořádně nabitý dárek 
k Online nebo Osobnímu účtu!
Zveme vás na Dny Poštovní spořitelny 
na pobočkách České pošty ve dnech 

Online účet nebo Osobní účet si snadno zřídíte 
na poště v  OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, Opava.

Díky dárku 
k účtu vám 

nikdy nedojde 
v mobilu šťáva

Sleva 21 %
na celý sor  ment

včetně již zlevněného
Sleva je platná od 18.9. do 20.9.2015

a nelze jí kombinovat se slevou
z věrnostního programu
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Sleva 30% na granule pro psy 
a kočky všech značek.



NAKUPTE V NAŠÍ LÉKÁRNĚ
V OC BREDA & WEINSTEIN

ZA KAŽDÝCH 100 KČ ZÍSKÁTE 1 BOD.

ZA 20 BODŮ OD NÁS DOSTANETE
JAKO DÁREK ZNAČKOVÉ HODINKY!

Rozdáváme 800 kusů
kvalitních hodinek FUJI TIME

OC BREDA & WEINSTEIN, U Fortny 49/10, Opava 746 01
telefon: +420 553 820 118, e-mail: bredalekarna@seznam.cz NÁKUPNÍ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN

Lékárna
-1
patro

AVINUT 3-forte
60 + 10 kapslí ZDARMA

WEEIEIIIIIIINNNNNNNSNSNSNSNSTTTETTEIIN U

10% SLEVA na celou řadu
HYALURON-FILLER

dermakosmetiky
EUCERIN

v akci také AVILUT GINK60 1+1, 80 + 10 kapslí  329 Kč1 1 80 10 k lí 329 Kč

Ro
kvZDARMA

T GINK60 1 1 80 10 k lí 329 Kč

359 Kč1+1
ZDARMA

A
kc

e 
tr

vá
 d

o 
„r

oz
dá

ní
“ 
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Novinka

Novinka

Novinka

TCHIBO FOR TCHIBO FOR 
BLACK ’N WHITEBLACK ’N WHITE

200�g 
instantní káva

179,90 Kč 

2 x 250�g 
pražená 
mletá 
káva

179,90 Kč

250�g 
pražená 
mletá káva

99,90 Kč

TCHIBO FOR BLACK ’N WHITE
má silné a vyvážené aroma. Je ide-
ální jak pro přípravu silné a energe-
tizující černé kávy, tak pro přípravu 
kávy s  mlékem. Během pomalého 
pražení rozvinou kávová zrna své 
jedinečné aroma, a  vy si tak vy-
chutnáte plnou chuť této kávy.

-20%

sleva při nákupu 
nad 500,-

na celý sortiment 
výrobků značky TESCOMA

11. 9.-20. 9. 2015

* Neplatí pro akční položky a dárkové poukazy, slevy nelze sčítat.
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NOVINKA
Pánev grilovací
i-PREMIUM STONE
O efektní mřížku se postará speciálně profi lované dno, 
rovnoměrné a šťavnaté propečení zabezpečí unikátně 
zvrásněný „kamenný“ povlak pánve. 999 Kč



KFC_DELUXE_BOX_148x105mm.indd   1 18.08.15   16:40

Hrnec 
kyseláč, 
zelák

599 Kč

Termoska 
v neonových 
barvách, 0,75l

299 Kč

Keramický pekáč 
s vnitřní glazurou

499 Kč

Budha 
– porcelánový 
hrnek, obsah 0,6�l

309 Kč

Západ slunce 
– ovocný aro-
matizovaný čaj 
s hřejivou příchutí 
sladkého ovoce 
a špetkou skořice

78 Kč / 80 g 
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CONCEPT SM3350 - 
shake and go 
- stolní mixer
– info o ceně v obchodě

CONCEPT SO-1061 
exkl. sušička hub a ovoce
– info o ceně v obchodě

CONCEPT SO 1030 
+sušící plato na bylinky 
sušička ovoce a bylinek
– info o ceně v obchodě

CLATRONIC 
EKA 3338 
zavařovací hrnec
– info o ceně v obchodě

CONCEPT 
ZH 0020 

zavařovací hrnec
– info o ceně v obchodě



Kavarna Babička

Sladovna Tapi Tea

Klenoty 
Aurum
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KUPÓNY

Boty,
díky kterým zářím

štěstím
Kupon nelze kombinovat s jinou akcí a 
neplatí na nákup dárkové karty.
Platnost 18. 10. 2015

*Sleva
20%
na 1 produkt 
dle vlastního 

výběru!*
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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. září 2015.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

 Foto na titulní straně: Jiří Matýsek, foto outfi tů: David Horejsek.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

„Ať je babí léto nebo podzimní plískanice, vždycky si můžete zlepšit náladu…“(dokončení 
v tajence) . Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 10. 2015 na adresu 
„Správa centra“, 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, které si mohou vyzvednout přímo v knihkupectví.
Výherci krásných knížek z minulého čísla:
Magda Jasinská - Strahovice, Libuše Langová - Rýmařov, Lucie Divišová - Velká Polom. Gratulujeme!

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

Magda Jasinská  Strahovice, Libuše Langová  Rýmařov, Lucie Divišová  Velká Polom. Gratulujeme!



Mohito

Reserved

House

Cropp

26
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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
Breda klub: www.ocbredaklub.cz
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. 

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

InInteternrnetet:: WiWiFiFi vv oobcbchohodndnímím ccenentrtruu zdzdararmama

KONTAKT

SoSo - NNe: ZZDADARMRMAA

Breda & Weinstein ONLINE

PRO ŘŘIDIČČE
StStojojany pro kkolla u všše hch v tstupůů pro ěpěšíší. 

E-E-mamailil:: iinfnfo@o@ococbrbrededaa.czcz, TeTelelefofon:n: 555353882020112121

OTEVÍRACÍ DOBA

KKajajotot IIntntacactoto:: PoPo N–Ne:e: nnononststopop

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 A KUPÓNY





AKTUÁLNĚ


