
Jaro 2013

OBCHODY A SLUŽBY • MULTIKINO • DĚTSKÝ KOUTEK • RESTAURACE • MINIPIVOVAR
  KAVÁRNY • FITNESS CENTRUM • KASINO • KOMFORTNÍ PARKOVÁNÍ

www.ocbreda.cz

Najdete nás také

www.facebook.com/ocbreda

Rozhovor 
s Petrem Czudkem
Soutěž
Hledáme tvář Bredy
Jarní kolekce 
módních značek

POPELKA Z KRNOVA 
KRÁLOVNOU KRÁSY



2

FEBIOFEST Opava 5.–7. 4. 2013
Cinestar | OC Breda & Weinstein

hlavní mediální
partner

uvádí

Maminky a tátové pozor!
Pro všechny aktivní  holky a kluky chystáme vyžití v našem
 obchodním a společenském centru:

PRO DĚTI

ANGLIČTINA DÍLNIČKY DIVADÝLKA

Každou  posled-
ní neděli  
v měsíci budou 
od 15hodin pro-
bíhat na pódiu 
v  podlaží nula 
interaktivní po-
hádky, divadýlka 
a další aktivity 
pro děti. 
ZDARMA!

Každou první ne-
děli v měsíci,  vždy 
v 15 hodin  budou 
moci děti vytvá-
řet  pod vedením 
výtvarnic téma-
tické práce jako 
například masky, 
dárky pro mamin-
ky, ozdoby apod.  
ZDARMA!

Nenechte své děti nudit doma! Přiveďte je k nám!

Výuka bude pro-
bíhat  ZDARMA  
1x týdně  60 mi-
nut. Přesné místo 
a čas sdělíme 
na našich webo-
vých stránkách.



VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI,
naše obchodní a společenské cen-
trum BREDA & WEINSTEIN má 
za sebou několik úspěšných měsí-
ců. Věřím, že za tuto dobu se nám 
podařilo pro Vás vytvořit pohodlné 
a komfortní nakupování, které jsme 
spojili s nezapomenutelnými a po-
zitivními zážitky, a  to díky kultur-
ním a sportovním akcím. 

Také díky Vám a  ve  spoluprá-
ci s  Vámi jsme překonali větši-
nu porodních bolestí, odstranili 
některé kritizované maličkosti 
a  tvrdě pracujeme na  doladění 
ostatních. Děkujeme za Vaše při-
pomínky. Rozdali jsme 1000 líst-
ků do  multikina jako odměnu 
1000 návštěvníkům, kteří byli 
ochotni s  námi spolupracovat 
na námětech zlepšení a doplnění 
poskytovaných služeb a  značek 
v rámci dotazníku. 

Zima je téměř za  námi a  při-
chází jaro. Také ono bude bohaté 
na  atraktivní nabídku obchodů, 
kulinářské speciality a  spous-
tu zábavy pro děti, rodiny, Vás 
a  Vaše přátele. První námi po-
řádané společenské akce letoš-
ního roku nás přesvědčily o  zá-
jmu veřejnosti, a tedy o potřebě 
v nich nadále pokračovat. Na své 
si přijdou i  milovníci piva, kteří 
ocení otevření „Nové sladovny“ 
a  zahájení fungování vlastní-
ho minipivovaru. Náš magazín 
je tu od  toho, aby Vám pomohl 
se v  nepřeberné nabídce zboží 
a služeb zorientovat.

Nadále hodláme naslouchat 
Vašim připomínkám a podnětům. 
Buďte i nadále s námi v kontak-
tu prostřednictvím Facebooku, 
kde neustále sledujeme Vaše pří-
spěvky a doporučení, které nám 

pomáhají zlepšovat se a  vytvářet 
z  OC BREDA & WEINSTEIN sku-
tečné srdce Českého Slezska.

Za správu centra přeji, abyste si 
spolu s námi užili jaro, a při další 
společenské události se budu těšit 
na shledanou.

Vendula Kožiolová
Marketingový koordinátor
OC BREDA & WEINSTEIN
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Když o  někom uslyšíte, že 
říká skutečně, co si myslí, 

většinou se leknete,  že půjde 
o hulváta. O Petru Czudkovi lze 
říct, že říká, co si myslí, ovšem 
dělá to kultivovaně s nepochyb-
ným šarmem. Je typem člověka, 
kterého máte rádi, i když s jeho 
názory nemusíte souhlasit.
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ROZHOVOR

 PŘI NEDÁVNÉ VOLBĚ PREZIDEN-
TA JSTE SE OTEVŘENĚ POSTAVIL 
NA STRANU JEDNOHO KANDIDÁTA. 
TEN VŠAK VE DRUHÉM KOLE NEVY-
HRÁL. JAK JSTE SPOKOJEN S  VÝ-
SLEDKEM?
Jsem z toho trošku smutný, ale i pro 
tuto situaci platí to, co obecně plati-
lo vždy, že národ má takové politiky, 
jaké si zaslouží. Takže máme i  tako-
vého prezidenta, kterého ovšem re-
spektuji, protože jsme si ho demokra-
ticky zvolili sami. Za sebe jsem rád, že 
i ve druhém kole jsem měl koho volit, 
protože hrozilo, že se budu rozhodo-
vat mezi dvěma špatnými alternativa-
mi. Velice dobrou zprávou pro mne 
také bylo, že všichni mí blízcí a známí 
- až na jednoho - volili stejně jako já.

 ZAČAL JSEM S POLITIKOU, PRO-
TOŽE VY SE VEŘEJNĚ ANGAŽUJETE 
V OPAVSKÉM ZASTUPITELSTVU. 
Už od  doby, kdy se můj otec coby 
nezávislý zastupitel dostal do  rady 
města, mě lákalo vědět, jak je měs-
to spravované, co obnáší sestave-
ní městského rozpočtu a  další věci. 
A tak v roce 2010 jsem se jako nezá-
vislý na kandidátce ODS do zastupi-
telstva města Opavy dostal.

OPAVSKÝ 
PATRIOT 
PETR 
CZUDEK

 PAK JSTE ALE DO TÉTO STRANY 
VSTOUPIL. PROČ?
Připadlo mi to férovější vůči všem. 
Vůči těm, kteří mne nominovali, i vůči 
voličům. Nechtěl jsem hrát takovou 
tu dvojí hru, jakože jsem tady s touto 
partou, ale jsem vlastně „nezávislý“. 

 A  JAK SE VÁM V  ZASTUPITEL-
STVU LÍBÍ?
Jsem toho názoru, že každý, kdo chce 
kritizovat poměry ve městě, by si měl 
aspoň ty čtyři roky v  zastupitelstvu 
„odsedět“. Já nemám žádné politické 
ambice, jsem rád, že se nám podařilo 
ve sportovní komisi prosadit poukáz-
kový systém, který do  značné míry 
otupil výtky týkající se neobjektivnos-
ti rozdělování peněz na mládežnický 
sport. Z toho mám radost.

 TEĎ K  VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNI ŽI-
VOTA, K BASKETU. JSTE OPAVSKOU 
LEGENDOU. ZÍSKAL JSTE PRO NI 
NĚKOLIK REPUBLIKOVÝCH TITULŮ, 
TEĎ TRÉNUJETE PRVNÍ MUŽSTVO. 
JE OPAVSKÝ BASKETBAL SKUTEČ-
NĚ VAŠÍ VELKOU LÁSKOU?
Je to tak. Přitom jsem byl dlouhá 
léta považován za  Brňáka, protože 
do Brna jsem odešel do  třetího roč-
níku gymnázia, potom jsem tam stu-
doval na  vysoké a  tím pádem jsem 
tam hrál v dorostu i v mužích, celkem 
osm let. S Brnem jsem taky získal tři 
tituly. Když jsem pak oznámil pře-
stup do Opavy, všichni v basketbalo-
vé branži se mě ptali: Proboha, proč 
do Opavy? A já jim s úsměvem odpo-
vídal: Protože jsem Opavák.

 JAKÉ TO JE PO  TAK DLOUHÉ 
A  ÚSPĚŠNÉ KARIÉŘE S  BASKETEM 
SKONČIT?
Je to velmi těžké. Když si představíte, 
že hrajete vlastně od dětství až třeba 
do  čtyřiceti let, nejdříve hrajete pro 
radost, pak toužíte po úspěchu a na-
konec se sport stane vaší obživou, 
kterou vyděláváte slušné peníze. Pak 
ale přijde ten den, kdy vám řeknou: 



že v  té době byl on mým hereckým 
idolem, moje manželka k mým naro-
zeninám zorganizovala v  Dejvickém 

divadle naše první setkání. Hodinu 
jsem pochleboval já jemu, hodinu on 
mně a od té doby jsme přáteli. 
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ROZHOVOR
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MGR. PETR CZUDEK 
Narozen 30. října 1971 v Opavě. Studoval na Gymnáziu v Opavě 
a Brně a na Masarykově univerzitě. Profesionální basketbal hrál 
18 let v Brně, Opavě, Bratislavě a Prostějově. Kariéru ukončil 
v Opavě, kde je trenérem prvního mužstva.  Byl kapitánem 
reprezentačního týmu, se kterým se zúčastnil ME 1999 
ve Francii. S manželkou Radkou má dvě děti, Emu a Pavla. 

tak zítra už nemusíš. Asi každý vrcho-
lový sportovec to rozloučení těžce 
nese.

 POSLEDNÍCH NĚKOLIK LET BYLO 
S OPAVSKÝM BASKETBALEM SPJA-
TO JMÉNO BREDA & WEINSTEIN.
S Radimem Bajgarem jsem se sezná-
mil přes kluky z  architektonického 
studia Quarta architektura, které na-
vrhovalo můj dům a také se účastnilo 
tendru na  projekt Bredy. Radim měl 
zájem sponzorovat v  Opavě někte-
rý ze sportů, tak jsem ho správně 
nasměroval. (smích) Z  toho vznikla 
tříapůlletá spolupráce, kdy pod ná-
zvem Breda & Weinstein se Opava 
vrátila do  nejvyšší soutěže, ve  které 
hraje a snad bude hrát i dál…

 OPAVÁCI JSOU NA  SVÉ MĚSTO 
NÁLEŽITĚ HRDÍ. JSTE TAKY TAKOVÝ 
PATRIOT PŘESTO, ŽE OBJEKTIVNĚ 
VÝZNAM MĚSTA ZA  POSLEDNÍCH 
20 LET DOST UPADL?
Podle čeho soudíte, že význam Opa-
vy upadl?

 NAPŘÍKLAD ZDE NEJSOU KRAJ-
SKÉ INSTITUCE. JIHLAVA A  ZLÍN SI 
SVŮJ KRAJ PROSADILY, MY PAT-
ŘÍME POD OSTRAVU. NEBO TADY 
NENÍ BISKUPSTVÍ.
Tak takhle já to vůbec nevnímám. 
Pro mne je Opava úžasné město, ne-
chtěl bych žít nikde jinde. Ostrava je 
mi protivná, nikdy jsem tam nejezdil 
rád, i když jejich patriotismus chápu - 
Baník, Nohavica, to jo. Ale já to miluji 
tady. V Opavě.

 UŽ LÉTA ZA VÁMI DO OPAVY JEZ-
DÍ JEDEN Z  NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH 
HERCŮ SOUČASNOSTI, IVAN TRO-
JAN. JAK JSTE SE SEZNÁMILI?
O  Ivanovi je všeobecně známo, že 
je velký sportovec a fanda fotbalové 
Bohemky. V mládí hrál slušně basket 
za Vyšehrad a Spartu, takže k němu 
má blízko. A kdysi v jakémsi rozhovo-
ru se o mě zmínil a složil mi malou po-
klonu, že jeho basketbalovým idolem 
je Petr Czudek. A vzhledem k tomu, 
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INZERCE

Více než 
250

kvalitních výrobků
značky
za příznivé ceny
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PREMIÉRY
v multikině

www.cinestar.cz

Dámská jízda 6. 3. Dětská neděle 17. 3.

Jurský park 3D 11. 4.

OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
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OSOBNOST

Je to příběh jako z pohádky. Tereza 
Chlebovská, obyčejná holka z nej-
chudšího regionu České republi-

ky - Osoblažska - se loni stala  králov-
nou krásy. O čem to vypovídá? Hned 
o několika pozitivních skutečnostech. 
Za prvé - řeči o tom, že o vítězce této 
prestižní soutěže rozhoduje protekce, 
jsou evidentně nesmysl. Rodiče, kteří 
se mají celý život co ohánět, zcela ur-
čitě žádnou protekci pro svoji dceru 
nedomluvili. Za druhé - pohádka, jak 
se z Popelky stane princezna, je mož-
ná i v dnešní době. Sice v trochu jiné 
podobě, ale všechny mladé krásné 
školačky jí rozumí. Tereza ukázala, že 
sen se může stát skutečností. A za tře-
tí? To, co víme všichni už dávno: nej-
krásnější holky na světě se rodí tady, 
ve Slezsku.

Terezčiny krásné oči a neuvěřitelně 
bohaté vlasy okouzlily porotu loňské-

ho ročníku Miss. Zvítězila i přesto, že 
rok před tím neuspěla na  castingu 
a nedostala se ani do čtvrtfi nále. Oce-
nila ji i  nejoblíbenější Miss historie 
a  bývalá Miss Europe Monika Žídko-
vá. „Tereza je velmi hezká a  působí 
příjemným dojmem,“ řekla o ní kráska 
z Kravař. 

Život dvaadvacetileté adeptky uči-
telství  teď připomíná jízdu  po dlou-
hém prudkém toboganu. Kvůli svým 
missím povinnostem přerušila školu 
a  přesídlila do  Prahy, do  bytu, jehož 
roční užívání  bylo součástí odměny 
za  výhru. Před Vánoci se v  Las Vegas 
zúčastnila Miss Universe (foto viz titul-
ní strana), Štědrý den oslavila s  rodiči 
v  Krnově a  ještě mezi svátky vyrazila 

zpátky za prací. Stihla natočit na inter-
netu velmi populární klip k  písničce 
Tomáše Pastrňáka a zahrát si v roman-
tické komedii o mezilidských vztazích 
Martin a Venuše. 

Film se objeví v  kinech už v  břez-
nu a  krnovská kráska si zde zahraje 
po  boku takových hvězd, jako je To-
máš Matonoha, Jan Budař nebo Zuza-
na Stivínová. 

V  lednu a  únoru pracovala Tereza 
pro agenturu Respect Models v  Tu-
recku. Proto si ještě nenašla čas na slí-
benou schůzku v  obchodním a  spo-
lečenském centru Breda & Weinstein, 
domlouvanou v její krátké pauze o vá-
nočních svátcích. „Snad někdy příště“, 
vzkazuje krásná Tereza. 

POPELKA Z KRNOVA POPELKA Z KRNOVA 
SE STALA KRÁLOVNOU



 Směnárna TOURIST cent-

rum nabízí  nové exotické 

měny: Thajské bahty, emi-
rátské dirhamy, čínské juany 
a mnoho dalších.

 HVĚZDA NOVY ODHALILA 

 VŮZ FERRARI

 V polovině ledna se návštěv-
níci konečně dozvěděli, co se 
skrývá pod plachtou v kavár-

ně F40. Moderátor hlavních 
zpráv TV Nova Petr Suchoň 

a  vítězka soutěže StarDance 
Kateřina Baďurová spolu 
odhalili plně funkční a pojízd-
nou maketu slavného vozu 
Ferrari F40. 

 Aby se vůz do  centra dostal, 
musel zde být umístěn už při 
stavbě, a  to mohutným jeřá-
bem. 

 SLADKÝ SVĚT je moderní 
provoz sladkého občerstve-
ní, kde si můžete pochutnat 
na  několika variantách zmrz-
liny a  mraženého jogurtu 
a  francouzských palačinkách. 
V  jarním období se chystá 
překvapení pro všechny mls-
né návštěvníky. 

 Zmrzlinu pro každého! 

Těšíme se na návštěvu!
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KUPÓNY

SLEVA 30% 
TENTO KUPON LZE UPLATNIT POUZE V KADEŘNICTVÍ KLIER V OC BREDA. 

P L A T N O S T  K U P O N U :  1 5 .  3 .    3 1 .  3 .  2 0 1 3

DLE PŘÁNÍ
NA SLUŽBU 

NEJLEPŠÍ PÉČE O VAŠE OČI

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
Nechte si změřit zrak našimi specialisty přímo v prodejnách 

GrandOptical zcela zdarma, bez nutnosti nákupu.

CENY PRO KAŽDÉHO
Díky našim příznivým cenám jsou nyní kvalitní brýle dostupné

opravdu pro každého.

88

® 75Kč
UŠETŘÍTE 39%
8 ks Hot Wings™

a běžná porce hranolků

Platí pouze v KFC Opava do 31. 3. 2013.Platí pouze v KFC Opava do 31. 3. 2013.

Breda_kupon-8HW_90x50mm.indd   1 8.2.13   15:32
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Foto: Jan Hanousek
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DOBRÁ RODINA

 K čemu má Prostor pro dobrá řešení 

sloužit?

Vytváříme spolu se společností Mint In-
vestments a dalšími partnery Prostor pro 
setkávání lidí, kteří hledají pomoc či infor-
mace, s těmi, kteří je mohou poskytnout. 
Prostor je určen pro ty, kteří nehledají dů-
vody, proč věci nefungují, ale chtějí hle-
dat cesty pro řešení častých i  neobvyk-
lých situací, které se v  rodinách stávají. 
Zde by měli dostat kontakt na konkrétní 
pracovníky státních či regionálních insti-
tucí, odborníky či organizace poskytující 
služby zaměřené na  pomoc rodinám 
a dětem nebo se zde budou mít možnost 
přímo s těmito pracovníky setkat.

 Znamená to, že zde budou probíhat 

setkání s lidmi z různých organizací?

Rádi bychom, aby Prostor začal sloužit 
též jako nabídka regionálních služeb pro 
rodinu a děti. Pracovníci různých organi-
zací, státních institucí i odborníci zde bu-
dou moci představit svoji činnost a infor-
movat o ní veřejnost. Dotace na podporu 
rodin a  sociálních služeb pro děti jsou 
rok od  roku snižovány a organizace po-
skytující pomoc mají stále větší problém 
vůbec „přežít“. Jako východisko vidíme 
tedy spolupráci nejen mezi neziskovými 
organizacemi a  státními institucemi, ale 
i  se společensky odpovědnými fi rmami 
(CSR) a  podnikateli. Jako příklad může 
sloužit právě spolupráce Dobré rodiny 
a společnosti Mint Investments.

 Jakou formou budou setkávání pro-

bíhat?

Mohou zde probíhat individuální kon-
zultace, neformální setkání či cílené 
prezentace jednotlivých organizací. Lidé 
zde budou moci zanechávat své dota-
zy, které budou postoupeny příslušným 
odborníkům. Zároveň chceme pořádat 

PROSTOR PRO DOBRÁ ŘEŠENÍ
DOBRÁ RODINA POMÁHÁ LIDEM 
UMĚT SI POMOCI

workshopy, odborné kurzy, semináře 
a  debaty se zajímavými hosty a  společ-
ně hledat možnosti pro účinnou pomoc 
konkrétním lidem. Prostor by měl být in-
spirujícím místem, které umožní sdílení 
myšlenek a informací a bude nabízet pro-
žitky, informace i dovednosti všem, kteří 
rodinu vytvářejí či v ní žijí nebo se na za-
ložení rodiny chystají či o něm uvažují.

 Čím se vlastně zabývá společnost 

Dobrá rodina?

Naším prvotním záměrem není pomáhat 
z  bezvýchodných situací, ale předchá-
zet jim. A  proto se zaměřujeme přede-
vším na  podporu a  rozvoj přirozeného 
rodinného prostředí,  které umožní dě-
tem plně rozvinout svou osobnost, aby 
mohly prožívat radost z  postupného 
přebírání odpovědnosti za svůj život. Na-
bízíme pomoc těm, kteří chtějí vzít život 
do  vlastních rukou a  umožnit to i  svým 
dětem. Začít je totiž třeba již od nejútlej-
šího věku, protože na  nápravu toho, co 
se pokazí na začátku života, mnohdy ani 
celý život stačit nemusí. 

 Jaký konkrétní projekt zde bude 

společnost Dobrá rodina nabízet?

Prostor pro dobrá řešení chceme otevřít 
podpoře dětí, které se nacházejí v situa-
ci, kdy žádnou rodinu, ve které by mohly 
vyrůstat, nemají. Společnost Dobrá ro-
dina zde bude mj. poskytovat informa-
ce a  odbornou pomoc všem zájemcům 
o náhradní rodinnou péči pro ohrožené 
děti z Opavy i z širokého okolí. Prioritně 
se budeme věnovat velmi důležité oblas-
ti pěstounské péče na přechodnou dobu 
pro novorozená miminka a  nejmenší 
děti, kterou je raná pěstounská péče.

 Co to vlastně je „raná pěstounská 

péče“?

Raná pěstounská péče umožňuje i opuš-

těným miminkům narodit se do  rodiny. 
Jde tedy o  speciální formu náhradní 
rodinné péče určenou pro opuštěné 
novorozence ihned po  jejich propuště-
ní z  porodnice, tj. ve  věku několika dní. 
Jejím základním smyslem je umožnit mi-
minkům vyrůstat v  rodinném prostředí 
po dobu, po kterou není dořešena jejich 
situace tak, aby mohla být vrácena zpět 
do původní nebo svěřena do péče nové 
defi nitivní rodiny.

 A to se v současnosti neděje?

Žel ne. Současná praxe umisťuje mimin-
ka v této situaci zcela automaticky do ko-
jeneckých ústavů, ačkoliv zákon jasně 
říká, že před nařízením ústavní výchovy 
je soud povinen zkoumat, zda výchovu 
dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou 
péčí. Většinou však nikdo nezjišťuje, zda 
je někde volná prověřená pěstounská ro-
dina, která by o dítě mohla v jeho nejas-
né situaci pečovat.

 A  opravdu jsou volné pěstounské 

rodiny pro taková miminka?

Takových rodin je stále žalostně málo, 
přesto se k nám z různých míst republiky 
dostávají informace od rodin, které jsou 
proškolené a zařazené jako rodiny vhod-
né poskytovat pěstounskou péči na pře-
chodnou dobu, a přesto čekají i několik 
měsíců neobsazené, a děti tak zbytečně 
putují do kojeneckých ústavů. A to je to, 
co bychom rádi změnili.

 Je něco, co byste rádi našim čtená-

řům vzkázali?

Rádi bychom vaším prostřednictvím 
oslovili všechny, kteří vnímají smysl naší 
činnosti a chtěli by s námi spolupracovat 
či se zajímají o  některé z  našich témat. 
Prostor pro dobrá řešení je stejně jako 
každý prostor pouze příležitostí, jeho 
smysl přijde až s jeho naplněním. 

PROSTOR PRO DOBRÁ ŘEŠENÍ se nachází v podlaží 1.



VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL 
UL. NÁKLADNÍ

VSTUP
UL. NÁKLADNÍ

Travelátory/Eskalátory

Výtahy

WC ženy

10

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

RESTAURACE
20  Pane ria

ZÁBAVA
13  FORTUNA

MÓDA A DOPLŇKY
7  Planeo Quick time
5  TOP TIME

SLUŽBY
16  Allianz
1  GE Money Bank
6  GECO TABÁK
12  Nail studio
11  O2 Prodejna
17  Oxalis
15  Směnárna Tourist 

centrum
10  VD Vinotéky

ZDRAVÍ A KRÁSA
3  GrandOptical
2  Lékárna
23  ROSSMANN
18  Yves Rocher

DOMÁCNOST
19  Oresi
9  Tescoma
14  Velkoobchod Orion

ELEKTRO
22  DATART
8  Space

SUPERMARKET
21  SPAR

39.90

 69.90

Silan koncentrovaná

aviváž, různé

druhy, 1 l

Akce platí do vyčerpání zásob. *DCD = doporučená cena dodavatele

4.90

 8.90

Propesko kapsička

pro kočky, 2 druhy,

100 g

59.90

*DCD 89.90

Elmex zubní pasta proti

zubnímu kazu, nebo

Sensitive pro citlivé

zuby, 75 ml

49.90

*DCD 94.90

Taft lak na vlasy, různé 

druhy, 250 ml

155.00

 *DCD 289.00

Max Factor 2000 Calorie 

černá řasenka pro větší 

objem řas

www.rossmann.cz

-1
SUPERMARKET
DROGERIE
ELEKTRO
SLUŽBY
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32
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VSTUP
UL. U FORTNY

VSTUP
UL. PIVOVARSKÁ

VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL 
UL. PIVOVARSKÁ

Travelátory/Eskalátory

Výtahy

11

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

MÓDA A DOPLŇKY
17   Argentinum
34   C&A
1   Cropp
18   Crystal Bijou
31   DECOLIFE
36   H&M
24   HOUSE
32   Klenoty Aurum
4   Lindex

20   MOHITO
33   NEW YORKER
37   ORSAY
9   PRIMOSSA
5   RESERVED
13   Tally Weijl
14   Kabelky a módní 

doplňky

MINIPIVOVAR
29   Ka-Varna

RESTAURACE
38   Nová sladovna
21   Tchibo 

0
MÓDA
OBUV 
KNIHY 
PIVOVAR

HRAČKY, KNIHY
22   Neoluxor Books

OBUV
19   CCC
35   RENO

ZÁBAVA
27 28  Architekt. výstavy

SLUŽBY
23   FOTOLAB.cz
30   Kadeřnictví KLIER

ZDRAVÍ A KRÁSA
3   FAnn parfumerie

26   Marionnaud



Eskalátory

Výtahy

Bankomat

WC
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ORIENTAČNÍ SYSTÉM

y

Výtahy WC

21 22
23

25

29

30

31

32

33

3

4
7

9
11

12 15

17

19

20

18

26

MINIPIVOVAR
26    Ka-Varna

RESTAURACE
19    Sladký svět

SLUŽBY
11    Česká spořitelna
22    Dobrá rodina o.p.s.
12    Komerční banka

SPORT
31    Intersport
30    Molo sport & life

ZÁBAVA
20    Art Gallery
9    Erotic City
29    Výstavní sál A
25    Výstavní sál B
15    Výstavní sál C

MÓDA A DOPLŇKY
17    GATE
32    H&M
3    KIK 
4    RESERVED

SPACE Opava – SC Breda&Weinstein
Mobilní telefony, GSM příslušenství

Tel.: 553 820 100
E-mail: opava@setos.cz

Otevírací doba:
Po-Ne: 9:00-21:00

3,5"
displej

5 Mpx
foto

• 3,5" dotykový displej 
• 5Mpx fotoaparát  
• OS Android 2.3 Gingerbread 
• paměť 4GB • USB

ddotyotykovk ý displej 
x fotoaparáarátt 

Gingerbreadd3 Gi b dd 3.990,-
4.990,-

Inzerce_Opava_103x120.indd   1 2/18/13   2:52 PM

1
SPORT
MÓDA
HRAČKY
BANKY

OBUV
23    Dr. KUBBA

HRAČKY, KNIHY
33    Dráčik

DĚTSKÝ KOUTEK
18   Hopsálkov

DOMÁCNOST
21    SCANquilt

ZDRAVÍ A KRÁSA
7    MANUFAKTURA 

Partner



Eskalátory

Výtahy

Dětský koutek

WC
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ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Výtahy WC

3

7

8

10 11

12

13

14

4

1
2

RESTAURACE
4   Červené jablko
2   Dragon
12   Kavárna F40
7   KFC
10   Mangaloo 

freshbar
1   SUSHI
3   U Babičky

MULTIKINO
13   CineStar

2
MULTIKINO
RESTAURACE
FITNESS
ZÁBAVA

ZÁBAVA
14   KAJOT INTACTO

DĚTSKÝ KOUTEK
11   Dětský svět

SPORT
8   Fitness PEPA

Lepší cenu nehledejte!
Každý den porovnáváme naše ceny s konkurencí.

Zákaznická linka 810 DATART (810 328 278) www.datart.cz
Opravdový elektrospecialista
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MÓDA

Obuv 
1 199 Kč

Kabelka 
899 Kč

Bunda 
1 399 Kč

Šaty  
1 099 Kč

Svetr   
999 Kč

Triko 
s krátkým 
rukávem

399 Kč

Vesta   
1 099 Kč

Bunda    
899 Kč

Džíny   
999 Kč

Hodinky 
OMAKI   

990 KČ

Swarowski sada 
srdíčka  

Přívěsek 790 KČ
Náušnice 690 KČ

Stříbro 
sada  kuličky  

925/1000  

990 KČ

Jaro je tady!
A s ním – jako každý rok – vtrhne do našich šatních skříní 

čerstvý vítr v podobě jarních kolekcí módních značek.  
Na následujících stranách představíme nové trendy, harmo-
nické outfi ty i jednotlivé kousky, které jsou k dostání  
v oblíbených prodejnách obchodního a společenského centra 
Breda & Weinstein. Barevná sáčka, kožené bundičky, cigare-
tové kalhoty v pastelových barvách. Retro styl i zvířecí vzory! 
Vše je dovoleno, tak vzhůru za nákupy!
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Vesta
velikost: XS-L

999 Kč
Top
velikost: XS-XL

249 Kč
Kalhoty
velikost: 34-44

499 Kč

BREDA PLNÁ MÓDY 

Vesta
velikost: 34-44

1 299 Kč
Svetr
velikost: XS-L

799 Kč
Kalhoty
velikost: 34-44

499 Kč

Šaty
999 Kč Boty

1 399 Kč

Jeans
999 Kč

Jeans
899 Kč

Boty
1 399 Kč

Sako
999 Kč

Kabelka
949 Kč

Šátek
299 Kč

Sluneční 
brýle
299 Kč

 

 

Nová kolekce hojně využívá  

splývavé látky a svěží, veselé 

barvy. Inspirovala se klasikou 

60. let a snoubí  v sobě 

jednoduché ženské střihy 

s moderními barvami a potisky. 

Dominují cigaretové kalhoty, 

vypasovaná sáčka a šaty. 

Nová kolekce ORSAY přináší 

eleganci pro každý den, šik 

vzhled pro sebevědomé ženy, 

které jsou náročné a baví je 

zabývat se módou.

s
Kč
s 15

Boty
1 399 Kč
Boty

299 Kč

t se módou.

Jea
99
Jea

Blůza
velikost: 34-44

399 Kč
Kalhoty
velikost: 34-44

799 Kč
Taška

799 Kč
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Kalhoty 
z recyklovaného 
polyesteru

899  Kč

Top z recyklovaného 
polyesteru

599 kč

Mikina 
modrá   

398 Kč

Triko pruhované   
198 Kč

Triko šedé   
198 Kč

Tílko růžové  
98 Kč

Brýle 
růžové

78 Kč Hodinky 
srdce

98 Kč

Vše je z kolekce 

Conscious, která 

používá organické 

a recyklované materiály. 

Bunda 
s kameny

899 Kč

Mikina šedá   
248 Kč

Kalhoty 
kl éh

MÓDA

Mikina
puntík

398 Kč
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Sako 

749  KČ
Triko   
329  KČ
Kalhoty   
990 KČ
Bižuterie  
179  KČ
Kabelka  
379 KČ
Boty   
619 KČ

Sako   
498  KČ

Kalhoty   
498  KČ

Tričko   
225  KČ

Šátek  
225  KČ

BREDA PLNÁ MÓDY 

Bunda   
749  KČ
Košile   
379  KČ
Jeans   
990 KČ
Boty  
379 KČ

Mikina   
379  KČ

Tílko   
129  KČ
Sukně   

619  KČ
Náramek  

159  KČ
Náhrdelník

249  KČ
Kabelka   

499  KČ
Boty   

619 KČ

Zajíc  
55 Kč

Ovce 
29 Kč

Dětské 
kalhoty  

279 Kč

Dětská bunda  
429 Kč



Náhrdelník 

1 490 kč

Náušnice

1 290 Kč

Prsten 

1 190 Kč

18

Čepice  
269 Kč

Mikina 

999 Kč

Svetr  

649 Kč

Džíny 
649 Kč

Tričko  
319 Kč

Kraťasy  
599 Kč

Boty  
599 Kč

MÓDA
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Boty  
549 Kč

Džíny 
749 Kč

Dámská 
bunda 

949 Kč

Dámská 
košile 

499 Kč

Tenisky CONVERSE - MEN  CHUCK TAYLOR

místo 1 590�KČ

1 190 Kč

D

7
Dámská 
bunda 

949 Kč

mská 
le 

Kč

sky CONVERSE - MEN  CHUCK TAYLORTenisky CONVERS

Bo

54

Boty ADIDAS - LADY SUPERSTAR

místo 1 999�KČ

1 349 Kč

Mikina ADIDAS 
- LADY LONG HOOD

místo 1 899�KČ

1 299 Kč

Čepice 
NEW ERA - MEN

CENY OD 499  Kč

BREDA PLNÁ MÓDY 
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Kotníčkové boty   
899 KČ

ototKotníčkové bo

899 KČ

Inline brusle Freeq/Rave
Sportovní inline brusle, kolečka 84 mm/80A, 

ložiska ILQ7, hliníkový rám.
Pánský model: vel. 42-48

Dámský model: vel. 37-42

Místo 4 999�KČ   3 299 Kč
Platí od 7. 3. do 17. 3. 2013 
nebo do vyprodání zásob.

Dámská a pánská softshellová bunda Hinton
Windprotector 3 000 zajišťuje ochranu proti větru, odpuzuje vodu, 
celopropínací s odepínací kapucí, suchý zip na rukávech, 2 boční 
kapsy na zip.

Místo 1 499�KČ   799 Kč
Platí od 7. 3. do 17. 3. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Dámské a pánské strečové kalhoty Gibbon
Funkce Dry Plus zajišťuje maximální pohodlí při aktivní tělesné zátěži a optimální odvod vlhkosti od těla, 
úprava proti žmolkování, rovný střih, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s  patkou, refl exní potisk, pásek, 
94�% polyamid/6�% elastan.

Místo 1 599�KČ   999 Kč
Platí od 7. 3. do 17. 3. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Polobotky   

299 KČ

Lodičky  
499 KČ

Polobotky   
599 KČ

MÓDA

Náušnice 
Swarowski

399 KČ

Přívěsek 
Swarowski

495  KČ

Náramek
799 KČ

Bižu - sada
450 KČ

Ocelový náramek   
místo 890�KČ  
626 KČ 30% sleva   
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Only Pink 

799 Kč

Only Pink 

799 Kč
Only Pink

999 Kč

Only Pink

949 Kč
Only Pink 

1 299 Kč

Venturini Milano

1 299 KčEsprit

2 199 Kč

Young Spirit

999 Kč Venturini Milano

1 299 Kč

Tamaris

1 699 Kč

Bama

1 799 Kč
Sansibar

1 299 Kč

Young Spirit

1 299 KčYoung Spirit

1 299 Kč

Dámské boty  

1 390 KČ
Pánská cukle  
1 390 KČ

Pánská bota  
1 890 Kč

Dámské tenisky  
1 790 KČ

BREDA PLNÁ MÓDY 



Monika radí
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KRÁSA - VŮNĚ - ČISTOTA

Fázi vánočního přejídání máte zdár-
ně za sebou a ovládl vás pocit, že 

byste se měla téměř rituálně „pročis-
tit“. Začínají na vás magicky působit 
slůvka „detoxikace“, „očistný“, „úna-
vový“, „bylinkový“. Jaro je ten správný 
čas pro velký úklid. Venku už je všech-
no v pořádku, ale co my?  Nekoukají 
na vás náhodou ze všech koutů smut-
né pozůstatky letošní nekonečně dlou-
hé zimy? Milé dámy, nezbývá, než se 
do toho opřít a na jaro se vydatně při-
pravit. A tak mám pro Vás pár rad, jak 
mít jaro už teď…

V zimě nám svědčí spánek delší ( 8-9 
hodin), ale na jaře a v létě nám stačí 
spát o hodinu méně. Pokud i tak trpíte 
na kruhy pod očima a spánek nepomá-
há, osvědčil se jednoduchý recept: 
obalte plátek syrové brambory 
vlhkým papírovým ubrouskem 
a položte ho na oči. Bram-
bory totiž obsahují enzymy, 
které mají schopnost tmavé 
kruhy zesvětlit.

Aby obličej znovu získal 
zdravou barvu, pomůže ma-
sáž. Zvládnete ji sama a ne-
zabere více jak minutu: krou-
živými pohyby si konečky 
prstů jemně masírujte tváře. 
Můžete použít oblíbený krém 
nebo kapku olivového oleje.

Nepodceňujte  ochranu před slun-
cem a používejte přípravky s UV 
iltry po celý rok. Mnohé ženy se do-

mnívají, že je to důležité jen v létě, 
ale škodlivé paprsky na nás působí 
i v jarním období, nebo i když je pod 
mrakem. Dobrá zpráva je, že větši-
na kvalitních denních krémů nebo 
make-upů již UV iltr obsahuje. Ide-
ální jsou ty s faktorem číslo 15 a vyš-
ším. Jejich používáním se vyvarujete 
předčasného stárnutí buněk a vzniku 
pigmentových skvrn.

Přemýšlejte nad tím, co jíte… Svůj 
jídelníček obohaťte o potraviny 
s omega-3 mastnými kyselinami, 
které obsahuje třeba losos, vlašské 
ořechy či vejce. Nezapomínejte ani 

na ovoce a zeleninu, nejlepší je 
listová.  Pro detoxikaci je výborná 

i aloe vera. Díky ní vaše tělo líp 
vstřebá  vitamíny a minerály 
a vyplaví vše škodlivé. A v prá-
ci si zkuste udělat přestávky 
a dvakrát denně se na deset 
minut projít. 

Žádné zalézání za kamna. 
Začíná nejhezčí období roku. 
Ten správný čas být zdravá 
a pořádně si užít jara. Ať se 
nám to všem parádně daří.

Vaše Monika Žídková

Jarní 
úklid 
těla

Hugo Red
EdT 40�ml 1190 Kč
EdT 75�ml 1 390 Kč
EdT 150�ml 1 890 Kč

Eau de Lacoste Femme
EdP 30�ml 1 149 Kč
EdP 50�ml  1 599 Kč
EdP 100�ml 2 099 Kč

Escada Cherry In The Air
EdT 30�ml 1 010 Kč
EdT 50�ml 1 310 Kč
EdT 100�ml 1 710 Kč

Zippo Into the Blue
EdT 30�ml 900 Kč
EdT 50�ml 1 200 Kč
EdT 100�ml 1 600 Kč
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www.misscosmetic.cz



Týdny vlasové terapie 
Schwarzkopf BC Bonacure 
za speciální cenu!

Balzám po holení 
z řady Homme 
Fraîcheur
Flakon 100�ml

Regenerační olej 
na poškozené vlasy 
z řady Rostlinná 
péče o vlasy
Flakon 150�ml

Chladivý gel 
na unavené nohy 
s přírodními výtažky z máty, kaštanu 
a citrusů osvobozuje nohy od tíhy, napě-
tí, bolestí a otoků. 

Pečující šampon 
MOJITO 
s panthenolem, mátou a obilnými klíčky. 

Pečující sprchový 
& koupelový gel MOJITO 
s mátou, obilnými klíčky a panthenolem.

místo 79�Kč

69 Kč 
Akční cena platí 
od 4. 3. do 24. 3. 2013.

místo 598�Kč

449 Kč 
Akční cena platí 
od 1. 3. do 15. 4. 2013.

Balzám po holení 

místo 289�Kč

199 Kč 
Akční cena platí 
od 4. 3. do 24. 3. 2013.

egenerační olej ej Re

místo 189�Kč

149 Kč 
Akční cena platí 
od 4. 3. do 24. 3. 2013.

Sprchový gel 
Grapefruit z Floridy 
z řady Jardins 
du Monde
Flakon 200�ml
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Kosmetická řada

MOJITO 
je založena na příznivých účincích mátového 

esenciálního oleje, kterých využívali hojně již 

Řekové a Římané. Mátový výtažek má osvě-

žující a čisticí účinky na pokožku, povzbuzuje 

mozkovou činnost při únavě a nervozitě, tiší 

bolesti hlavy, působí antidepresivně a pomá-

há uvolnit dutiny při nachlazení. Jedinečná 

vůně máty doprovázená citrusovými tóny li-

metek Vás osvěží, povzbudí a báječně naladí.
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KRÁSA - VŮNĚ - ČISTOTA

Ze zdravých surovin 
a nejlepších plodů 

denně šťavíme čerstvé 
koktejly - freshe a smoothie.
Od poloviny února do konce března 
vyrážíme do boje proti chřipce a baci-
lům a pomáháme posilovat 
vaši imunitu. Šetrně, bez 
prášků a chemie si tak 
v kategorii Fresh můžete 
pochutnat na osvědčené 
klasice Pomeranči, limet-
ce, citronu a zázvoru, 

případně se posílit Jabl-
kem, citronem a zázvo-

rem. Ostřejší povahy 
pak zaručeně protáh-

ne Jablko, řepa, citron 
a křen a zeleninomilce 
už nic neporazí, pokud 
sáhnou po Řapíkatém 
celeru, mrkvi, jablku 
a limetce. Ze smoothie 
pak nabízíme přírodní 

sílu Kiwi, jablko, citron, 
limetka a med. 

CHŘIPkOBIJCI nasazeni! Mangaloo freshbar 

Dámská 
toaletní voda 
ROBERTO 
CAVALLI Just 
75�ml 

Dámský 
poloparfém 
CHLOÉ SeeBy  
50�ml 

By  

Sprchový 
gel 
250�ml 

Mýdlo 
na ruce 
240�ml

Koupelnová řada MARIONNAUD 
Green Tea

Tělový 
peeling 
150�ml 

Sprchový 
gel 
250�ml 

Koupelnová řada MARIONNAUD
Čokoláda

Pánská toaletní voda 
DAVIDOFF The Game 
100�ml  

50�ml

1 599 Kč

nská toaletní vodPán aletní vod

1 749 Kč

Sprchový 
gel

179 Kč

Sprchový
l

179 Kč 149 Kč

Mýdlo

124 Kč

75�ml

1 799 Kč

Novinka

Novinka

Novinka
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PRO VÁS

CEWE FOTOKNIHA XL 
za cenu A4
Sleva platí na 
CEWE FOTOKNIHU XL 
v tvrdé vazbě, tištěnou 
nebo ve vysokém lesku 
(www.fotolab.cz) 
s využitím slevového 
kódu: 959224 

(platnost online kódu do 31. 5. 2013)

Cena: od 799 Kč

Ke každému kompaktu nad 
3 000�Kč získáte poukaz 
v hodnotě 500
Kč 
na CEWE FOTOKNIHU, 
ke každé zrcadlovce získáte 
poukaz v hodnotě 1 000
Kč 
na CEWE FOTOKNIHU. 

Šikovné zadělávací mísy pro přípravu „hrk hrk“ 
moučníků, na zadělávání těsta, přípravu salátů...

cena: již od 199 Kč

CASIO   ECW 
M300E-1AER   

6 990 KČ
- rádiem řízené, solární 
účinek, světový čas, stopky, 
timer, 5x alarm, funkce Snooze, 
vodotěsné WR 100�m, 
luminiscenční ručičky, minerální 
sklo, ocelové pouzdro, PVD 
povlak, osvětlení LED diodou, 
full Auto LED light, gumový 
řemínek

ze,

ální

u, 

í 

GANT  W10901   

3 890 KČ
- poháněny baterií, 

minerální sklo, ocelové 
pouzdro, analog, vodotěsné 

WR 100�m, ukazatel data, 
kožený řemínek

pouzd
WR

LEN.NOX
L L568S-7   

3 390 KČ
- poháněny baterií, 
minerální sklo, ocelové 
pouzdro, multifunkční, analog, 
ukazatel data, dne v týdnu, 
formát 24  h, vodotěsné WR 
50�m, švýcarský strojek

alo
u, 

WR

og, 

 

Rozdáváme poukazy na CEWE FOTOKNIHU

Více informací přímo v prodejně FOTOLAB.cz

Cena: Zdarma (pouze cena fotoaparátu)

ad 

áte 
KKččč 

y nnaa CEEWWEE FFOOTTOKNIHU

prodejně FOTOLAB.cz
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PRO VÁS

Paulo Coelho Rukopis 
nalezený v Akkonu
Nejnovější kniha brazilského spisovatele Paula 
Coelha je dalším dílem, v  němž se fi kce pro-
dchnutá univerzálními hodnotami prolíná se sku-
tečnými historickými událostmi. Vychází z  ob-
jevení akkonského rukopisu archeologem sirem 
Walterem Wilkinsonem v roce 1974 a děj přenáší 
čtenáře do  okamžiku, kdy se Jeruzalém připra-
vuje na útok křižáků - 14. července 1099. V tento 
nelehký okamžik, večer před útokem, svolává 
řecký učenec setkání lidí všech věkových skupin 
a různých vyznání. Neudílí jim však válečné rady, 
jak ubránit město, ale snaží se je podnítit, aby 
v nelehké situaci a tváří v tvář blížící se porážce 
pátrali po hodnotách a vědomostech, jichž nabyli 
v každodenním životě.
Autor se znovu zabývá otázkou, jaké hodnoty 
zůstávají, když vše bylo zničeno.

Cena: 198 Kč

E. L. James Fifty Shades Darker 
- Padesát odstínů temnoty
Druhý díl erotického románu o temných touhách 
v každém z nás…
Poté, co Anastasia Steeleová na  vlastní kůži 
pocítí, jak temná jsou tajemství Christiana 
Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi nimi 
stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když jí 
tedy Christian předloží novou smlouvu, nemůže 
odolat a vrací se k muži, kterého miluje. Postup-
ně odhaluje všechna tajemství a zjišťuje, že jeho 
padesát odstínů šedi je temnějších, než si kdy 
dovedla představit.  
A  zatímco Christian bojuje se svými démo-
ny, Ana musí učinit nejdůležitější rozhodnutí 
ve svém životě…   

Cena: 449 Kč

Doris Kearns Goodwinová

Lincoln
Abraham Lincoln se narodil v  rodině chudého 
farmáře, matka mu brzy zemřela a  číst a  psát 
se naučil sám vlastními silami. Ve  čtrnácti 
opustil domov, vystřídal řadu zaměstnání jako 
dřevorubec, lovec či obchodník a  díky své 
houževnatosti, lásce ke  knihám a  v  neposled-
ní řadě řečnickému umění se vypracoval až 
na samotný vrchol. Ve své době však měl nejen 
věrné přátele a  obdivovatele, ale i  nesmiřitel-
né nepřátele. První vydání biografi e obdrželo 
šest literárních cen včetně ceny kritiků, získalo 
americké ocenění Kniha roku a prodalo se jí přes 
milion výtisků.
Životopisný fi lm z  dílny Stevena Spielberga 
o legendárním prezidentovi přichází 24. 1. 2013 
do českých kin.

Cena: 259 Kč

Jo NesbØ Netopýr
První díl krimi série o detektivu HarrymHoleovi. 
V Austrálii je nalezena mrtvá norská dívka. Vše 
poukazuje na  to, že byla znásilněna a  zavraž-
děna. Oddělení vražd osloského policejního 
ředitelství vysílá do  Sydney kriminalistu Har-
ryho Holea, jehož úkolem je sekundovat místní 
policii při vyšetřování. Zároveň si zde má Harry 
odpočinout od problémů s alkoholem i psychic-
kých potíží. Při autonehodě totiž jeho vinou 
zemřel mladý kolega. Pasivně přihlížet a  jen 
radit však Harry neumí, a  tak se ve  vyšetřová-
ní začíná silně angažovat, zvláště poté, co vy-
jde najevo, že nejde o  jedinou vraždu a že má 
policie patrně co do činění se sériovým vrahem. 
Harry se postupně dostává do prostředí pasáků, 
drogových dealerů, prostitutek, transvestitů, cir-
kusáků i boxerů a seznamuje se se světem a s le-
gendami původních Austrálců. 

CENA: 369 Kč

Pohoda pro mladé 
s neomezeným voláním na jedno číslo 
od 180 Kč

Chytré tarify pro náročné 
s neomezeným voláním, SMS a internetem 
od 800 Kč
s n
o

Chytrý NEON S pro nenáročné
s voláním, SMS a internetem pro chytré telefony
za 350 Kč

Chytré tarify pro každého 

Pohoda pro mladé 
s neomezeným voláním na jedno číslo 
od 180 Kčo

y ý pp
s voláním, SMS a internetem pro chythytréré teltelefoe ny
za 350 Kčz

Navštivte naši O2 Prodejnu 
v OC Breda & Weinstein

E L James FiFiFiFiftftftftyyyy ShShShShadadadadeseseses DDDDararararkekekekerrrr

o s Ø NNeettooppýýrr
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PRO VÁS

Privat Kaffee African Blue 
od Tchibo
 Plná a aromatická

Privat Kaffee Brazil Mild 
od Tchibo 

Jemná a sametová

Káva Guatemala Grande, novinka z řady Pri-
vat Kaff ee, pochází z horských oblastí Gua-
temaly. Na  strmých horských svazích jsou 
plody kávovníku sklízeny ručně s  velkou 
opatrností jeden po  druhém. Kávová zrna, 
která byla vybrána pro Privat Kaff ee, jsou 
pražena odděleně, aby se zvýraznilo aroma 
dané jejich jedinečným původem. Vychut-
nejte si tuto elegantní kávu s jemným náde-
chem čokolády.

Privat Kaffee Guatemala 
Grande  od Tchibo 

Elegantní a vyvážená

500�g 

199,90 Kč
500�g 

199,90 Kč
500�g 

199,90 Kč

Káva African Blue, novinka z řady Privat Kaf-
fee, pochází ze samé kolébky kávy, východní 
Afriky. Díky péči rovníkového slunce a úrodné 
půdě vyniká tato káva výrazným aroma a  in-
tenzivní chutí s nádechem černého rybízu. Ká-
vová zrna, která byla vybrána pro Privat Kaf-
fee, jsou pražena odděleně, aby se zvýraznilo 
aroma dané jejich jedinečným původem. Tak 
na nic nečekejte a vydejte se na svůj soukromý 
výlet do světa africké kávy!

Káva Brazil Mild, novinka z řady Privat Kaff ee, 
pochází ze slunných oblastí Brazílie. Pěstuje 
se v nadmořské výšce až 1 000 metrů a díky 
příjemnému podnebí se stabilními teplotami 
v průběhu dnů a nocí. Cihlově červená late-
ritová půda bohatá na živiny propůjčuje kávě 
Brazil Mild její jemné aroma s nádechem lísko-
vého oříšku. Kávová zrna, která byla vybrána 
pro Privat Kaff ee, jsou pražena odděleně, aby 
se zvýraznilo aroma dané jejich jedinečným 
původem. Tak 
chutná 100% 
Tchibo Arabica.

nerez 18/10
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PRO VÁS

Ložní souprava Satén Plus
rozměr 140 x 200/70 x 90�cm, 2 190 Kč
rozměr 240 x 200/2 x 70 x 90�cm, 4 390 Kč

Ložní souprava Fino Design
rozměr 140 x 200/70 x 90�cm, 1 690 Kč
rozměr 140 x 220/70 x 90�cm, 1 890 Kč
rozměr 240 x 200/2 x 70 x 90, 3 390 Kč

Leaf
Produkty značky Swan jsou vhod-
né pro náročné ženy. Jedná se 
o  diskrétní pomocníky s  kvalitním 
zpracováním a  luxusním designem 
inspirovaným přírodou. 

Jsou vyráběny ze silikonu vysoké 
kvality se sametově měkkým povr-
chem. Mimo jiné výrobky jsou pruž-
né - lze s nimi otáčet a ohýbat, mají 
jednoduché ovládání, jsou vodotěsné a snadno se čistí. Masážní strojek Leaf v podobě lístku 
je malý vibrátor zrozený pro poskytování intimních prožitků. Tato série nabízí čistý přirozený 
tvar, díky uměleckému designu vás láká zpět k kořenům, zpět k přírodě. Skrývá v sobě jedno-
duché poselství - vše je čistě ekologické a přírodní, a to nejen obal samotný, který je vyveden 
v přírodní zemité barvě, tak i sáček na úschovu vašeho mazlíčka, vyrobený z přírodního plát-
na. Díky dobíjecí baterii máte jistotu, že zároveň pomáháte chránit životní prostředí.

Intimate
Tato značka je zaměřena speciálně 
pro ženy i muže, pro které je přiro-
zenou volbou bezpečí a  používání 
přírodních, tedy i  pro tělo přiroze-
ných výrobků.

Posláním této značky je poskytovat 
nejpřirozenější, bezpečnou a  sou-
časně efektivní osobní péči. Nabízí 
zdravější alternativu k mnoha sériově 
vyráběným syntetickým výrobkům a skutečně unikátní, vysoce kvalitní produkty ke zvýšení 
vzrušení a intimity mezi partnery.

Vyrábí pouze výrobky nejvyšší kvality z kontrolovaného ekologického zemědělství s bylin-
nými výtažky či přírodními oleji. Tato kosmetická řada nabízí skutečně unikátní, vysoce kvalitní 
produkty ke zvýšení vzrušení a intimity mezi partnery. Používá ekologické výtažky a přírodní 
oleje. Jedná se o čistě veganské výrobky, které nebyly testovány na zvířatech. 

U této značky si můžete vybrat z široké nabídky masážních olejů s různou vůní, lubrikantů 
na vodní bázi s charakteristickými vlastnostmi pro milostná zaměření a další. 

Earthly Body
Výrazná vůně, zajímavý obal ve tva-
ru srdíčka. Myslíte, že je to pouze 
svíčka? Ani omylem. Tahle svíčka 
vypadá skvěle, voní skvěle, chut-
ná skvěle a  navíc její vosk můžete 
po  roztátí použít jako masažní olej. 
Nechejte se hýčkat přírodním olejem 
z  konopných semínek, vitamínu E, 
jojobového, avokádového a  meruň-

kového oleje. Svíčka je jedlá a  bude vaším nepostradatelným společníkem při erotických 
masážích. Svíčka je 100% veganská, jedlá.

EEEE
Vý
ru 
sv
vy
ná
po
Ne
z 
joj

kového oleje Svíčka je jedlá a bude vaším nepostradate

LL
P
n
o
z
i

k
c
n
j
j
t
d
v
n

T
p
z
p
n

n
č
z
v
v

n
p
o

n



29

SPOLEČNOST

showshow
Valentýnská

SVATÝ VALENTÝN 
přišly do  obchodní-

ho centra Breda & 
Weinstein oslavit 
stovky zamilo-
vaných. A  nejen 
jich.
Gábina Par-
tyšová a  Jaro 
Slávik, dvě vý-
razné celebrity 
showbusines-
su, moderovali 

v a l e n t ý n s k é 
odpoledne plné 

zábavy a  soutě-
ží. Připraveny byly 

nejrůznější soutěže 
o ceny, asi ta nejatrak-

tivnější byl víkend v Ja-
guáru s  řidičem. Kromě 

ní však mohli návštěvníci 
centra získat dárky od spo-

lečností KFC, Manufaktura, 
Neoluxor Books, Yves Ro-

cher, CineStar, C&A, Top Time, 
MOLO sport & lifestyle, Datart 

nebo Decolife. Dále přispěly pro-
dejny CCC, Grand Optical, Reserved, 

kadeřnictví Klier, restaurace U Babičky 
a Ka-Varna. Nechyběly však ani  valentýn-

ské balíčky, lovesong na  přání, taneční sou-
těže pro páry, horoskopy lásky či valentýnské 

inspirace. Na děti pak čekalo valentýnské malování 
na obličej a soutěž srdíček. 

Překvapivým hostem odpoledne byla Miss Europe Monika 
Žídková, která přímo z pódia spolu se Slávikem a Partyšovou 
odvysílala živý vstup pro televizi Polar.

Zamilovaní 
slavili s námi

dvysílala živý vstup pro televizi Polar.odo
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KUPÓNY

Po předložení tohoto kuponu 
Vám vyměníme valuty se slevou:

0,20 Kč/EUR                0,15 Kč/USD

Platnost kuponu od 15.3.2013 – 31.3.2013

333000

-------77777777777777777777777 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

20
13

-7
-A

00
01

Kupón na slevu 7 % pro nábytkovou
řadu Creativo a Armet.

Slevu lze uplatnit ke všem aktuálně probíhajícím 
akcím po dobu 18ti měsíců ve všech kuchyňských
studiích značky Oresi. Seznam prodejen
naleznete na www.oresi.cz

Více slevových kupónů se nesčítá.
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KŘÍŽOVKA

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5. 
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava. 
 Odpovědný pracovník: Vendula Kožiolová.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s. 
 Vychází 14. března 2013.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Foto na titulní straně: Profi media

Tajenkou naší křížovky je jarní slogan společenského a obchodního centra BREDA 
& WEINSTEIN. Vyluštěnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 4. 2013 
na adresu „Správa centra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na info@ocbreda.cz. 
Soutěžící připojí  své plné jméno, adresu a věk. Pět vylosovaných výherců obdrží knihy 
z knihkupectví Neoluxor Books.
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INFORMUJE

S Čedokem na dovolenou 
v zimě i létě letadlem, 
autokarem nebo autem!

Letadlem z Ostravy do Paříže   2.5. – 5.5., 6.6. – 9.6. a 15.8. – 18.8.    13 390 Kč
Egypt, Hurghada, Marsa Alam 11/12 dní                   6.5. – 21.10.             od 14 790 Kč
Egypt – lodí po Nilu                                        6.5. – 16.5. a 16.5. – 27.5.        17 990 Kč
To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu           16.5. – 27.5. a 6.6. – 17.6.        19 490 Kč
Bulharsko                                8/11/12/15 dní           26.5. – 15.9.             od 10 990 Kč
Turecko                                    8/11/12/15 dní          31.5. – 4.10.             od 12 590 Kč
Malý okruh Tureckem                                   11.6. – 21.6. a 24.9. – 4.10.       28 990 Kč
Rhodos                                    8/11/12/15 dní           4.6. – 24.9.              od 16 190 Kč
Kréta                                       8/11/12/15 dní           5.6. – 25.9.              od 13 590 Kč
Kos                                          11/12 dní                   6.6. – 19.9.              od 13 890 Kč
Mallorca                                   8/11/12 dní                8.6. – 21.9.              od 17 490 Kč
Korfu                                       11/12 dní                  10.6. – 12.9.             od 15 790 Kč
Kypr                                         11/12 dní                  10.6. – 23.9.             od 21 990 Kč
Zakynthos                                11/12 dní                  11.6. – 24.9.             od 16 090 Kč
Lefkada                                    11/12 dní                  13.6. – 26.9.             od 15 990 Kč
Portugalsko  novinka              8/15 dní                    20.6. – 3.10.             od 14 790 Kč

Letadlem z Ostravy Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

Rakousko, Pitztal - test značkových lyží

Slovensko, Kubínska Hoľa (lyžařské zájezdy)      16.3., 30.3.                      od     520 Kč
Temální lázně Harkány, Maďarsko – 10 dní         19.4. – 4.10.                    od  3 990 Kč
Klasický Řím                                  1.5. – 5.5., 19.6. – 23.6., 3.7. – 7.7.          5 290 Kč
Řím s proh. Benátek a Florencie  6.5. – 12.5., 19.8. – 25.8., 16.9. – 22.9.       8 790 Kč
Paříž, královna turistiky – 6 dní      7.5. – 12.5., 2.7. – 7.7. a 9.7. – 14.7.        6 690 Kč
Londýn z Moravy trochu jinak        7.5. – 12.5., 11.6. – 16.6. a 2.7. – 7.7.       8 290 Kč
Prodl. víkend v Paříži – 4 dny      23.5. – 26.5., 22.8. – 25.8., 12.9. – 15.9.      3 990 Kč
Benátky, Padova, Verona               23.5. – 26.5., 4.7. – 7.7., 15.8. – 18.8.      4 090 Kč
Chorvatsko – 10 dní                                       24.5. – 29.9.                     od  5 990 Kč
Španělsko, Costa Brava – 10 dní                         7.6. – 29.9.                      od  7 790 Kč
Poznejte krásy Dolního Rakouska                       29.6. – 1.7.                            5 190 Kč
Kouzelná Bretaň                                                  21.7. – 27.7.                         11 490 Kč
Normandie, zámky na Loiře                                11.8. – 17.8.                           9 990 Kč
Londýn a romantický Stratford                           18.8. – 24.8.                           9 390 Kč

11.4. – 14.4. od 7 590 Kč

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 

01. 03. – 03. 03.01. 03. – 03. 03. Otevírání jara
 (otevíráme jaro klíčem, malujeme)
04. 03. – 10. 03.04. 03. – 10. 03. Jaro přišlo, kdo to letí?
 (vyrábíme vlaštovky)
11. 03. – 17. 03.11. 03. – 17. 03. Kuželky (soutěžíme)
18. 03. – 24. 03.18. 03. – 24. 03. Jaro je zpátky
 (poznáváme květiny, malujeme)
25. 03. – 31. 03.25. 03. – 31. 03. Velikonoční vystřihovánky

01. 04. – 07. 04.01. 04. – 07. 04. Veselá vajíčka
 (kreslíme, malujeme)
08. 04. – 14. 04.08. 04. – 14. 04. Člověče nezlob se
 (soutěžíme)
15. 04. – 21. 04.15. 04. – 21. 04. Kvetoucí stromy
 (vyrábíme)
22. 04. – 30. 04.22. 04. – 30. 04. Čarodějnice (vyrábíme, malujeme)
 Víkendové malování na obličejVíkendové malování na obličej

PROGRAM DĚTSKÉHO KOUTKUPROGRAM DĚTSKÉHO KOUTKU
BŘEZEN, DUBEN 2013BŘEZEN, DUBEN 2013

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


