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NAŠE  MUZEUM 

MOŽNÁ OVLIVNILO 

SVĚTOVÉ DĚJINY,
říká ředitel Antonín Šimčík

JARNÍ KOLEKCE 
MODNÍCH ZNAČEK
VYHRAJTE NÁKUP 

ZA 100 000�KČ

dada

r
Ja

r
J

n
i

n
i

n
i

n
i

n
i

n
i

nnnnnnnnn
ko

l
kokokokokokookokokokokokookokokokokkkk

ek
ce

 O
aaaaaaaaaa

rs
ayyyyyyyyy



OSOBNOST

2



VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI,
po nepříliš mrazivé zimě jsme již 
krůček od jarního období. Zimní 
měsíce nám přinesly nejen vá-
noční čas plných dárků, ale také 
otevření hlavní pobočky České 

pošty, což byl ten největší dárek 
pro naše centrum a  věříme, že 
vzhledem ke  svému komfortu, 
šíři služeb a modernímu prostře-
dí i pro Vás. 
Od  tohoto měsíce se můžete 

těšit na nové módní jarní kolek-
ce, spoustu zábavných a  edu-
kativních aktivit pro děti včet-
ně hravé angličtiny (3x týdně), 
sportovních a  kulturních akcí 
i pro dospělé a nesmím opome-
nout zejména vyhlášení výherce 
soutěže „Rychlý nákup“, která 

vygraduje 5. dubna, kdy jeden 
z Vás bude moci během 2 hodin 
utratit v našem obchodním cen-
tru 100.000 Kč! Nepropásněte 
tuto příležitost – nakupujte do 
4. dubna, odpovězte u  naší 
hostesky sedící u  jednotky Lin-
dex na  tipovací otázku a nákup 
za 100.000�Kč může být Váš!
Děkujeme za  Vaši přízeň, kte-

rou odměníme novými obchody, 
jež ocení již brzy maminky s dět-
mi, při otevření pobočky prodej-
ny SamBaby. Chystáme i  další 
překvapení, protože rozmanitý 
výběr zboží a  služeb ve  všech 
jednotkách je náš prvotní cíl pro 
tento rok. Dalším cílem pak Vaše 
spokojenost, komfort při nákupu 

a  spousta příjemných zážitků 
při některé z našich akcí.

Těším se na setkání s Vámi.

Vendula Kožiolová 
marketing coordinator

EDITORIAL

a spousta příjemných zážitků

3CK Čedok, Horní náměstí 3, Opava                                      CK Čedok, 30. dubna 2b, Ostrava                                      CK Čedok Avion Shopping Park Ostrava
✆ 553 711 202, 553 716 928                                               ✆ 596 124 087, 596 121 384                                             ✆ 595 782 648, 595 782 642   
provozní doba: Po – Pá: 8,00 - 18,00; So: 9,00 - 12,00     provozní doba: Po-Pá: 8,00 - 18,00; So: 9,00 - 12,00      provozní doba: Po-Ne: 10,00 - 21,00 

Velikonoční Holandsko                                               16.4. – 21.4.                      9.490 Kč
Termální lázně Harkány (Maďarsko)       10 dní         25.4. – 28.9.              od   3.790 Kč
Chorvatsko                                             10 dní         23.5. – 28.9.              od   6.990 Kč
Španělsko, pobřeží Costa Brava              10 dní          6.6. – 28.9.               od   6.990 Kč
Květinové korzo se zastávkou v Bruselu                       2.5. – 7.5.                      9.990 Kč
Výstava květin Floria, Kroměříž                                          3.5.                                 450 Kč
Jarní Bratislava s okružní jízdou po Dunaji                        3.5.                            1.050 Kč
Řím s prohlídkou Benátek a Florencie             4.5. – 10.5. a 10.8. – 16.8.          8.690 Kč
Nejkrásnější kouty Alp (Švýcarsko, Francie, Itálie)   6.5. – 11.5. a 10.6. – 15.6.          7.990 Kč
Paříž s návštěvou Strasbourgu                        6.5. – 11.5. a 17.6. – 22.6.           6.390 Kč

Velikonoční Holandsko                                               16.4. – 21.4.                      9.490 Kč
Termální lázně Harkány (Maďarsko)       10 dní         25.4. – 28.9.              od   3.790 Kč
Chorvatsko                                             10 dní         23.5. – 28.9.              od   6.990 Kč
Španělsko, pobřeží Costa Brava              10 dní          6.6. – 28.9.               od   6.990 Kč
Květinové korzo se zastávkou v Bruselu                       2.5. – 7.5.                      9.990 Kč
Výstava květin Floria, Kroměříž                                          3.5.                                 450 Kč
Jarní Bratislava s okružní jízdou po Dunaji                        3.5.                            1.050 Kč
Řím s prohlídkou Benátek a Florencie             4.5. – 10.5. a 10.8. – 16.8.          8.690 Kč
Nejkrásnější kouty Alp (Švýcarsko, Francie, Itálie)   6.5. – 11.5. a 10.6. – 15.6.          7.990 Kč
Paříž s návštěvou Strasbourgu                        6.5. – 11.5. a 17.6. – 22.6.           6.390 Kč

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst

Paříž jako na dlani            1.5. – 4.5., 8.5. – 11.5., 22.5. – 25.5., 5.6. – 8.6.     12.990 Kč
Londýn pro individuální cestovatele                     termíny dle dohody          od   5.990 Kč
Normandie a Paříž                         27.7. – 31.7., 10.8. – 14.8., 21.9. – 25.9.     19.690 Kč
Egypt, Hurghada a Marsa Alam   11/12 dní               5.5. – 30.10.               od 14.990 Kč
Rhodos                                    8/11/12 dní                27.5. – 30.9.               od 17.290 Kč
Turecko                                    8/11/12 dní               30.5. – 10.10.              od 16.490 Kč
Velký okruh Tureckem                                              30.5. – 10.6.                      34.990 Kč
Malý okruh Tureckem                                   10.6. – 20.6. a 23.9. – 3.10.         30.490 Kč
Bulharsko                                8/11/12 dní                 5.6. – 28.9.                od 12.190 Kč
Kréta                                        8/11/12 dní                5.6. – 28.9.                od 15.990 Kč
Okruh Minotaurus (Kréta)                                         18.9. – 28.9.                    25.990 Kč
Korfu                                       11/12 dní                    9.6. – 22.9.                od 14.990 Kč
Kos                                          11/12 dní                    9.6. – 22.9.                od 20.390 Kč
Zakynthos                                11/12 dní                  10.6. – 23.9.               od 18.990 Kč
Mallorca                                   8/11/12 dní                11.6. – 24.9.               od 19.990 Kč
Lefkáda                                    11/12 dní                   12.6. – 25.9.               od 16.790 Kč
Jižní Itálie, Kalábrie                  8/15 dní                     17.6. – 23.9.               od 13.390 Kč
Španělsko, Almería                  11/12 dní                   7.6. – 20.9.                od 15.690 Kč

Letadlem z Ostravy    V CK zajistíme zvýhodněné parkování na letišti.

S Čedokem na dovolenou 
letadlem, autokarem nebo autem!

Kuba                                        12/13 dní                   29.3. – 20.4.               od 30.310 Kč
Spojené arabské emiráty         8/15 dní                     2.4. – 30.4.                od 19.990 Kč
To nejlepší z Izraele                                        29.4. – 6.5. a 19.5. – 26.5.          30.990 Kč
Mexiko                                     12/13 dní                    2.4. – 24.4.                od 44.990 Kč
Nejkrásnější místa Mexika                                       13.4. – 24.4.                    63.990 Kč
To nejlepší z Yucatánu                                              13.4. – 24.4.                     60.990 Kč

Letadlem z Prahy            Možnost svozu autokarem na letiště a zpět.

pobyt až pro 2děti
ZDARMA

SLEVA pro juniory
a seniory až25%



říká ředitel Antonín Šimčík

ROZHOVOR

 Možná řadu lidí napadne, jak 
je možné, že muzeum v  „pro-
vinční“   Opavě je starší než 
v Praze či Brně?
Přesná a  určitá odpověď na  to, 
proč vzniklo  muzeum o pár let 
dříve v Opavě než v Brně (1817) 
nebo Praze (1818), neexistuje. 
Když se ale na tu dobu podívá-
me blíže, zjistíme, že mapa Ev-
ropy  vypadala jinak než nyní 
a význam Opavy v rámci ní byl 
také mnohem větší. Místnost 
s nápisem muzeum měli ve své 
koleji už jezuité, kteří velice dbali 
na vzdělání a kteří zřejmě s mu-
zejní prací, krom jiného, začali.  
Obecně ale lze říci, že  počátek 
devatenáctého století byl dobou 
velkého intelektuálního kvasu 
přejícího vzdělanosti, o  čemž 
svědčí i  to, že ve  velmi krátké 
době vznikla všechna tři zmíně-
ná  muzea, včetně toho našeho. 

 Kdo se tedy zasloužil o vznik 
muzea v Opavě?
S  tím konkrétním aktem za-
ložení jsou spojena tři jména: 
opavský purkmistr Johann Jo-
seph Schössler, penzionovaný 
hejtman Franz Mückusch von 
Buchberg a  zejména profesor 

Naše muzeum možná 
ovlivnilo světové dějiny,

státního gymnázia Faustin Ens, 
jehož žákem byl patrně i proslulý 
zakladatel genetiky Gregor Jo-
hann Mendel. Tento génius svě-
tového významu, který studoval 
a maturoval na opavském gym-
náziu, byl nepochybně ve svém 
zaujetí přírodními vědami ovliv-
něn a  obohacován opavskými 
muzejními sbírkami, neboť v En-
sově době tato instituce byla 
právě osobou jejího zakladatele 
silně provázána s  gymnáziem. 
A vzhledem k tomu, jak Mende-
lův objev ovlivnil a  stále ovliv-
ňuje svět kolem nás, dá se říct, 
že muzeum vlastně významně 
ovlivnilo světové dějiny tím, že 
vzdělanostní základ pro svůj fe-
nomenální objev zde získal prá-
vě Mendel. 

 Možná může muzeum pů-
sobit v dnešní době jako něco 
zastaralého. Na  co může vaše 
instituce nalákat lidi, kteří jsou 
přesyceni obrovskou nabídkou 
televizní a internetové zábavy?
Kdybych měl odpovědět dvěma 
slovy, pak je to UNIKÁTNOST a  
ORIGINALITA sbírkových před-
mětů. Pozice internetu a muzea 
jsou už dávno jasně defi nová-

ny. My umožňujeme návštěvní-
kům setkání s reálnou informací, 
s  pravdivou skutečností. Navíc 
máte hodnotu skutečného, au-
tentického zážitku, nikoliv virtu-
álního. Internet je plný podvodu 
a  falešných informací, nikdy si 
nemůžete být jisti, jestli nejste 
obětí něčího výmyslu, skuteč-
nosti, která neexistuje. V muzeu 
se setkáváte s opravdovou hod-
notou a můžete si být jisti, že ten 
předmět je skutečný.

 Co byste doporučil jako nej-
větší atraktivitu pro člověka, ať 
už dítě, nebo dospělého, který 
v muzeu nebyl a po tomto roz-
hovoru by si řekl: Tak jo, půjdu 
se tam podívat?
Na  to takhle nejde odpovědět. 
Naše muzeum je ze své podsta-
ty univerzální. Nabízí tudíž širo-
kou paletu expozic a zážitků. Pro 
děti je mimořádně atraktivní Pří-
roda Slezska, pro kluky i tatínky 
to může být bojová technika, ať 
už na Hrabyni, nebo v Darkovič-
kách. Pro milovníky přírody na-
prosto neoddiskutovatelně vítě-
zí arboretum v Novém Dvoře se 
svými rozkvetlými rododendro-
ny nebo výstavou živých motýlů. 
Těch atraktivit je skutečně hod-
ně včetně unikátní proměnlivé 
expozice k dějinám Slezska, kte-
rá byla oceněna národní cenou 
Gloria Musealis.

 Nedávno jste se v rozhovoru 
pro REGION OPAVSKO vyjád-
řil v  tom smyslu, že muzejníci 
a  prodejci mají stejný zájem. 
Jak jste to myslel?
Ten význam byl trochu posunu-
tý, já jsem nemluvil o  stejném 
zájmu. Já jsem říkal, a  stále to 
tvrdím, že se u  profesionálů, 
kteří vytvářejí komerční prezen-

Slezské zemské muzeum (SZM) je jednou z  nejstarších 
a nejvýznamnějších  institucí ve Slezsku. Málokdo ví, že je 
také nejstarším muzeem na území České republiky.  A letos 
oslaví 200. výročí založení.

4



ROZHOVOR

tace  například v  obchodních 
centrech, můžeme učit nebo se 
nechat inspirovat. Skuteční pro-
fesionálové v  obchodě dokáží 
i banální věc prezentovat tak, že 
vzbudí zájem, a toto byla dlouho 
slabina muzejníků. Tam byla čas-
to neschopnost přilákat pozor-
nost i  k  předmětům  nesmírně 
atraktivním  a hodnotným. Jinak 
rozdíl mezi námi a  obchodní-
mi expozicemi je samozřejmě 

v měřitelnosti výstupů. Zatímco 
u  obchodů je úspěch  změřen 
ziskem, u  nás to není tak jed-
noznačné. I  když můžeme spo-
čítat návštěvnost, tak nevíme, 
koho muzejní expozice inspiruje 
či ovlivní s  dopadem, jak jsme 
o něm hovořili v případě Grego-
ra Mendela.

 Za  vašeho pětiletého půso-
bení se probralo k životu hned 
několik budov – Historická vý-

stavní budova, palác Razumov-
ských, Janottova vila, nyní se 
rekonstruuje Müllerův dům. 
Máte nějakou vizi, čeho ještě 
by muzeum mělo v tomto smě-
ru dosáhnout? 
Slezské zemské muzeum by ze 
své podstaty  mělo usilovat o zá-
chranu cenných architektonic-
kých památek a o hledání smys-
luplného využití těchto objektů. 
V tomto kontextu se tady nabízí 
nejen Blücherův palác, o kterém 
se dlouhá léta hovoří, ale po-
kud by byla dobrá konstelace, 
podařilo by se sehnat fi nanční 
prostředky a byla by konsensu-
ální podpora zřizovatele, města 
i  veřejnosti, tak by stálo za  to, 
zapojit se do  nějakého širšího 
sdružení, které by usilovalo o re-
vitalizaci starého Bredy. Bylo by 
to nepochybně nadregionální  
unikum, které by k Opavě mohlo 
obrátit mimořádnou pozornost. 
A  hlavně – památkářsky citlivá 
záchrana a následné využití ta-
kovéto budovy pro muzejní úče-
ly je fantasticky vhodné, takže 
pokud máme hledět s  nějakou 
vizí do budoucnosti, tak toto je 
vize více než důstojná. 

Expoziční areály 
SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Historická výstavní budova: Příroda Slez-
ska, Křídla myšlenek, Historie Slezska, En-
cyklopedie Slezska. Arboretum Nový dvůr: 
Skleníková expozice tropických a subtropic-
kých rostlin, Dřeviny pěti světadílů. Národní 
památník II. světové války Hrabyně: Doba 
zmaru a  naděje. Památník Petra Bezruče, 
Opava: Po stopách Slezských písní. 
Areál opevnění Hlučín-Darkovičky.
Srub Petra Bezruče, Ostravice. 

Mgr. Antonín Šimčík - ředitel Slezského zemského muzea
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INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Triko 

s krátkým 
rukávem
199 kč
Mikina

699 kč
Kalhoty
549 kč

Obuv
799 kč

Košile
499 kč
Triko 
s krátkým 
rukávem
249 kč
Kalhoty
799 kč
Obuv
1 099 kč

Triko 
bez rukávu
199 kč
Sako
899 kč
Kalhoty
349 kč
Kabelka
799 kč
Obuv 
999 kč

Šála
189 Kč
Triko 
s krátkým 
rukávem
299 Kč
Sako
749 Kč
Jeans
549 Kč
Kabelka 
599 Kč
Obuv
949 Kč

Koššilee
4999 kkčč
Koššilee

Trikko 
s krrátkkký
rukkááveeem
2499 kkčč
rukkáveeemeem

Kalhhottyy
7999 kčkčč
Kalhhottyytyy

Obuuv
1 0999 kkkč
Obuuv

mmm ýmm
mm

čč

m 

Š
1
Š

T

Triko 
s krátkým 
rukávem
129 Kč
Bunda
799 Kč
Kalhoty
249 Kč
Kabelka
699 Kč
Obuv
949 Kč

Svetr
599 Kč
Kabát
1 399 Kč
Kalhoty
949 Kč
Obuv
949 Kč
Taška
749 Kč

ZIMA UŽ NEBUDE!
OBLÉKNĚTE SE DO JARNÍHO
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Bunda
2 190 KČ

FASHION

Mikina 
1 590 KČ

Bu
2 
Bu

Halenka
248 Kč
Blůza
398 Kč
Legíny
198 Kč

Kraťasy
498 Kč

Pánská 
mikina

398 Kč

Triko
148  Kč

M
1 
M

Šaty 
Dříve 690 KČ
Nyní 483 KČ

Mikina 
1 4 90 KČ

Kšiltovka
490 KČ

Šortky 
Dříve 1 190 KČ
Nyní 833 KČ

Bunda
2 190 KČ

Taška 
941 KČ
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FASHION

Blazer
1 299 Kč
Top
169 Kč
Jeans
999 Kč
Náhrdelník
369 Kč

Bunda
1 499 Kč
Svetřík
699 Kč
Halenka
699 Kč
Kalhoty
999 Kč

Bunda
999 Kč
Halenka
649 Kč
Top
169 Kč
Sukně
799 Kč

Kalhoty
699,-

Boty
899 Kč

Triko s krátkým rukávem
349 Kč

Šála
249 Kč
Košile 
549 Kč
Jeans
999 Kč
Pásek
199 Kč
Kabelka 
999 Kč
Kalhoty 
tkanina
549 Kč
Obuv
449 Kč

SSSSHHHHIIIIOOOONNN Jaro je inspirací 
samo o soběJeans

1 099 Kč

ŠáŠááááá
444

KoooooKo
444
eee
9999

PáááPááá
999999

Kaaa
999

Kaaa
kkk
444444

OOO
44444444

ŠŠ
22
KK
5
J
99
PP
11
K
9
K
tk
5
OO
4444

TriTTTTTTTTTTT ko s krátkým rukávem
3444444444444444344444444344444444449 Kč

Taška
899 Kč
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FASHION

NUOVO 

COLLEZIONE 

2014

Kšiltovka
319 Kč
Triko
269 Kč
Jeans
449 Kč
Boty
799 Kč

Vesta
529 KČ

Kabelka 
399 KČ

Dámské tílko ROXY PERFECT 
PAIR ,,TANK-TOP“ 
s  všitou vyztuženou podprsenkou 2v1, vy-
robeno z  měkkého a  příjemného vlákna. 
Provzdušněná záda nátělníku zajišťují do-
brou ventilaci. Podprsenka je z nylonového 
vlákna (Supplex nylon), které připomíná 
bavlnu. Dobře odvádí vodu a  je rychle-
schnoucí.

Dámské 3/4 kalhoty 
ROXY ENCEL 
jsou zajímavým designem podtrhujícím 
křivky dámského těla. Kalhoty jsou 
z příjemného rychleschnoucího materiálu. 
Dobře odvádí pot od pokožky a zajišťují 
pocit sucha. Odolné švy zabraňují trhání. 

Pánské běžecké tričko 
UNDER ARMOUR 
FLYWEIGHT 
s 1/4 zipem, je vyrobeno z 4-Way 
Stretch materiálu, který umožňuje 
větší mobilitu a lépe udržuje 
tvar. Ultra soft je lehká tkanina, 
která současně zajišťuje tepelnou 
izolaci. Technologie Anti-zápach 
zabraňuje vzniku mikrobů 
způsobujících zápach.

Tričko UNDER ARMOUR ALL OVER GRID 
je vyrobeno z lehké tkaniny UA Tech, která dodává přirozený 
pocit bezkonkurenčního pohodlí. Velmi dobře odvádí pot 
z těla. Technologie Anti-zápach zabraňuje vzniku mikrobů 
způsobujících zápach.

1 249 Kč

Tričko UND

549 Kč

1 399 Kč

1 399 Kč

Košile 
249 KČ
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FASHION

JARO 2014
Jarní kolekce jsou vždy plné

svěžích a pudrových barev, které 

nám nalévají do žil novou krev. 

Nejinak tomu je i v kolekci C&A, 

jedné z největších evropských 

módních společností. Přivítejte 

jaro s novou kolekcí C&A jaro/

léto 2014 s motivy HIPPIE A FES-

TIVAL. Žhavým trendem jsou 

bílé nabírané halenky s křížko-

vou výšivkou, háčkované vesty, 

džínové vesty se záplatami, etno 

inspirace Indií a Mexikem, army 

bundy a vesty, široké džínové 

sukně a romantická trička s festi-

val motivy. 

-
Šortky s laclem, 
100% bavlna

698 Kč

Háčkovaný 
top

398 Kč
Tunika, 
100% viskóza

298 Kč

Kabelka

398 Kč

Sandály

498 Kč 

Bunda

1 099 Kč 
Šaty tkanina

1 099 Kč
Kabelka

699 Kč
Obuv

1 499 Kč

Kalhoty

999 Kč
Kabelka

899 Kč
Obuv

1 199 Kč

Košile

699 Kč
Sukně

999 Kč
Kabelka

799 Kč
Obuv

1 299 Kč

Košile 
s krátkým
rukávem

699 Kč
Kabát

1 699 Kč

10



FASHION

Dámská obuv YOUNG SPIRIT 

1 349 Kč
Dámská obuv ONLY PINK 

1 099 Kč
Pánská obuv VENTURINI 

1 699 Kč

Baleríny Lasocki 

1199 KČ

Dámské 
kotníčkové boty

899 KČ 

Rieker, pánská obuv
Materiál: kůže
Velikost: 41- 46

1 690 KČ

 Remonte, dámská obuv
Materiál: kůže
Velikost: 37- 42

1 790 KČ

Rieker, dámská obuv
Materiál: kůže
Velikost: 37 - 43

1 590 KČ

Dámské party 
polokozačky  

899 KČ

11

1 590 KČ

Lotto 
dámská obuv 

dříve 1 599 Kč
Nyní 799 kč

Adidas Superstary 
obuv pánská 

dříve 2 299 Kč
Nyní 1 490 KčAdidas pánské 

triko Caricatures 

dříve 649 Kč
Nyní 599 Kč

Oneil mikina 
dámská

2 590 Kč

řřřřřívívvíve e ee 222dddřddřd
níííí 1 44NNNNNyyyyyyyynnnnnnnnííííí NNNNNN
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Více než 
350

kvalitních výrobků
značky
za příznivé ceny

WWW.INTERSPAR.CZ
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S vámi od A do Z

Komplexní nabídka 
v obchodním

centru Breda & Weinstein.



KRÁSA

Monika radí

www.misscosmetic.cz

I když zima nebyla příliš mra-
zivá, přesto bychom si měli 

s příchodem jara udělat čas na regeneraci pokožky. 
Tady je několik rad jak na to. 
1. Vytěžte z kosmetiky maximum
Efekt jakéhokoliv séra nebo krému posílíte, pokud jej nanesete na  
vlhkou pleť, třeba po sprše, koupeli či po čištění. Aktivní složky pro-
niknou do vlhké pleti účinněji než do suché.

2. Důležité heslo: UV iltr
Nepodceňujte ochranu před sluncem a používejte přípravky s UV il-
try celý rok. Mnohé ženy se domnívají, že je to důležité jen v létě, ale 
škodlivé paprsky působí i na jaře, nebo když je pod mrakem. Dobrá 
zpráva je, že většina kvalitních denních krémů již UV iltr obsahuje, 
ideální je faktor 15 a vyšší. Jejich používáním se vyvarujete předčas-
ného stárnutí kůže.

3. Přemýšlejte nad tím, co jíte
Smažené, tučné potraviny jsou nezdravé, to víme všichni. Možná, 
ale netušíte, že zvyšují produkci volných radikálů v těle. Ty narušují 
buňky a pleť se stává náchylnější. Volné radikály také snižují tvorbu 
kolagenu, což je látka, která udržuje pokožku mladistvou a pevnou. 
Řešení? Zkuste zdravou, rychlou a chutnou snídani – např. Ultra slim.  
Zasytí na celé dopoledne a navíc obsahuje vlákninu, výtažky z rýžo-
vých klíčků, koenzym Q 10, extrakty z mořských řas a vinné révy.

4. Nepřehánějte to s peelingem
Odstraňování svrchních vrstev kůže pleť sice rozzáří a dodá jí zdra-
vý vzhled, ale nic se nemá přehánět. Na pleti musí zůstat alespoň 
malá ochrana odumřelých buněk. Bez ní by se stala 
pokožka náchylnější k tvorbě pigmentových skvrn 
a stárnutí. 

5. Pozor na dlouhé sezení u počítače!
Abyste neskončila s tmavými kruhy pod očima 
a mdlou, zašedlou kůží bez jasu, udělejte si přestávky 
a jděte se projít. Na kruhy pod očima se mi osvědčil 
jednoduchý recept: obalte plátek syrové brambory 
vlhkým papírovým ubrouskem a položte ho na oči. 
Brambory totiž obsahují enzymy, které mají 
schopnost tmavé kruhy zesvětlit.

Krásné jaro plné energie a svěžesti 
Vám přeje Monika Žídková

Pro krásu 
A jarní svěžest

Marionnaud 
Skin Care 
oční konturovací 
gel
Svěží a ultralehký nemast-
ný gel s výtažky z bílé lilie 
a červených řas na zklid-
nění působí blahodárně 
proti kruhům a váčkům pod 
očima. Rozjasní citlivou ob-
last kolem očí a zanechá ji 
svěží. Vhodný pro všechny 
typy pokožky.

449 Kč

Rostlinné mýdlo s vřídelní solí, mandlovým 
olejem a meruňkou. Bohaté na minerály. 
Pokožku osvěží a provoní.

Cena 109  KČ

Zjemňující sprchový peeling s vřídelní 
solí, růžovou vodou a drcenými meruň-
kovými skořápkami. Odstraňuje hrubé 
šupinky kůže a zanechává ji pružnou 
a hladkou. 

Cena 175 KČ

Pleťový elixír s vřídelní solí, růžo-
vým olejem, bambuckým máslem 
a vinnou révou. Zmírňuje dopady 
slunečního záření a předchází 
ztrátě vody v pokožce.

Cena 209 KČ

Marionnaud 
Skin Care 
osvěžující pleťové 
tonikum 400�ml
Svěží tonikum s obsahem euka-
lyptu a zeleného čaje dokonale 
dokončí odlíčení a okamžitě 
osvěží a vypne pleť. Neobsahuje 
alkohol a je určeno pro normální 
až smíšenou pleť. Pokožka je 
po použití krásně čistá, osvěže-
ná a připravená ke vstřebávání 
látek další kosmetiky.

309 Kč

Marionnaud NATURE 
Hedvábný denní 
krém 50�ml
Krém hedvábné textury je vhodný 
zejména pro suchou pokožku. 
Krásně se roztírá, nezanechává 
lesklý fi lm.

389 Kč
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COULEURS NATURE
Rozjasňující make-up 

Dámská vůně
S. Ferragamo 
Signorina 
Eleganza EdP 
30�ml za

1 409 Kč

379 Kč 
místo 540 Kč 
platnost nabídky 
od 10. 3. 
do 4. 5. 2014

369 Kč 
místo 540 Kč
platnost nabídky 
od 10. 3. 
do 4. 5. 2014

Dámská vůně
Lacoste Eau 
De Lacoste 
Sensuelle 
EdP 30�ml za

1 190 Kč

Pánská vůně
Bvlgari Aqva 
Amara EdT 
50�ml za 
1 979 Kč

Dámská vůně
Versace Bright 
Crystal Absolu 
EdP 30�ml za

1 349 Kč

Akce platí od 1. 3. do 15. 4. 2014kA

Ke kúře proti vypadávání vlasů 
jedinečná maska na vlasy 
v hodnotě 570	Kč zdarma.
  

Akce 
NIOXIN

Kadeřnictví KLIER

ENERGIE HOMME
Hydratační gel na unavenou 
pleť pro muže 

novinkanovinka
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CARNICHROM 500 ml 
(Carnitin + chrom + B5, B6)

Podpořte 
své úsilí

SPORT OPAVA

hýčkat
NECHTE SE

OD NÁS 

 DÁRKOVÉ BALENÍ 
Dárek vám rádi zabalíme – profesionáln  
a zdarma.

 DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
Už nemusíte zdlouhav  vybírat a p emýšlet 
o nejlepším dárku pro vaše blízké, 
obdarovaný si vybere sám!

500 Kč

1000 Kč

 PORADENSTVÍ  V PÉ I 
 O PLE  
Víme, které p ípravky a jaká pé e jsou 
pro váš typ pleti nejvhodn jší.

 RYCHLÉ LÍ ENÍ 
 S ODBORNOU KONZULTACÍ 
Profesionální vizážistka vás nalí í a poradí 
vám zkrášlující tipy na míru.

 V RNOSTNÍ PROGRAM 
S naší v rnostní kartou získáte slevy na nákup, 
informace o ak ních nabídkách nebo dárek 
k narozeninám.

10 MINUT

11919_MAR_inz_210x120_v01.indd   1 2/19/14   4:34 PM

2	ks = 1 070	Kč

25% sleva
803�Kč

ušetříte 267�Kč

1	ks = 535	Kč

20% sleva
428�Kč

ušetříte 107�Kč
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8.990,-

NOKIA 515

NOKIA LUMIA 625

NOKIA LUMIA 1320

4.990,-

3.490,-

2,4"

4,7"

6"

5
Mpx

5
Mpx

5
Mpx

KlasikaNOVINKA

SUPER DESIGN A VYCHYTANÉ FUNKCE

MOBILNÍ TELEFONY
Tel.: 553 820 100

Infolinka: 810 328 278 (810 DATART) e-shop: DATART.cz

Mezi nejnovější výkřiky techniky 
z oblasti robotů patří roboti na čištění 
oken, okapů nebo robotický mop.

„Hitem českých spotřebitelů se stal 
Hobot 168 – robot na čištění oken. 
Snadno ho umístíte na čištěný povrch 
skla, okna, zrcadla, výlohy, skleněných 
dveří vestavěné skříně a jednoduše 
jej zapnete jedním tlačítkem. Povrch 
bude zářivě čistý a naleštěný téměř bez 
námahy,“ vysvětluje Jana Choroušová 
ze společnosti DATART, předního 
maloobchodního řetězce se 
spotřební elektronikou.
Absolutní novinkou je robotický mop 
iRobot Braava 320. Je to robot řízený 
technologií NASA a vybavený dvěma 
utěrkami z mikrovlákna. Jeho práci 
téměř neuslyšíte. Hodí se na všechny 
typy tvrdých podlah, uklízí podél stěn 
i pod nábytkem. Můžete ho využít buď 
na zametání, nebo „mopování“. 

„Oblíbeným modelem z oblasti 
robotických vysavačů je iRobot 
Roomba 780. Díky velkému množství 
čidel dokonale zmapuje váš byt či dům 
a perfektně ho vyčistí. Dokonce má 
schopnost reagovat na domácí zvířata 
a vyhnout se jim. Vysavač je určen na 
domácnost o velikosti do 150 m2.“

Kdo má domek, musí uznat, jak je 
úmorné čistit okapy. I pro tuto situaci 
můžeme využít robota na čištění 
okapů – iRobot Looj 330 – jenž si 
poradí se všemi nečistotami, které se 
v okapech nalézají. „Čistič stačí umístit 
do okapu, spustit jej pomocí dálkového 
ovládání a vyčkat, až bude mít hotovo. 
Díky svému designu a malé hmotnosti 
(1,26 kg) se vejde do každého okapu. 
Je voděodolný (do výšky 20 cm) a na 
jedno nabití dokáže vyčistit až 60 metrů 
okapů,“

A ti, kteří hýčkají partnerky svými 
kulinárními specialitami, ocení robota 
Cooking Chef od firmy Kenwood. 

„Vedle parametrů nadstandardního 
robota s volitelným příslušenstvím umí 
tento přístroj navíc vařit. To oceníte 
jak u pokrmů, které vyžadují delší 
míchání – různá ragů, rizota, polévky 
apod., tak i u sladké kuchyně, kdy je 
třeba vyšlehávat za tepla – odpalovaná 
těsta, čokoládové pěny, složitější krémy 
apod.,“ dodává Jana Choroušová ze 
společnosti DATART.

ROBOTY
Občas dojde i na nejhorší, a to domácí úklid, z něhož se 
zkrátka nevykroutíte. Bere vám to energii a čas a zároveň 
kazí náladu. Nabízí se ale poměrně jednoduché řešení – 
roboti, kteří budou pracovat za vás! V dnešní době existují 
roboti snad už úplně na všechno. Využijte jejich pomoci 
– ušetříte tak nejen váš drahocenný čas, ale i partnerské 
dohady. A to za to stojí! 



CASIO SHEEN SHE 
3023D-7A
Hodinky jsou vyrobeny z nerezové 
oceli. Pouzdro o průměru 38,6 mm 
s minerálním sklem je ozdobeno krystaly 
SWAROVSKI. Zobrazují analogový čas, 
s ručičkami potaženými fl uorescenční vrstvou 
Neobrite, dále pak ukazatel data, dne v týdnu 
a formátu 12/24 h. Hodinky jsou vlhkotěsné  
- 30 m. Korunka je krytá a ozdobná kamenem 
Kabošem. Chod hodinek zajištěn baterií.

4 390 Kč 4 490 Kč

8 999 Kč

GANT 
W70281
Hodinky americké značky mají ocelové pouzdro 
doplněné koženým páskem v ciferníku - černé. 
Pouzdro o průměru 37 mm je osázeno zirkony 
s minerálním sklem a minimalistický designem. 
Hodinky ukazují analogový čas a datum. Chod 
hodinek zajištěn baterií. Vlhkotěsnost 30 m.

CASIO EDIFICE ERA 
200RB-1A
Hodinky limitované edice INFINITY RedBull RACING 
jsou vyrobeny z nerezové oceli, využívají systém SMART 
ACCESS. Funkce: digitální kompas, teploměr, světový 

čas, stopky, odpočítávání, budík. Pod minerál-
ním sklem najdeme ručičky opatřeny lumi-

niscencí Neobrite. Vodotěsnost hodinek je 
100 m a jejich chod je zajištěn baterií.

DÁRKY

Náušnice
825 Kč

Přívěsek
310 Kč

Řetízek s přívěskem
745 Kč

Náušnice
680 Kč

Náušnice 
1 265 Kč

Náušnice
680 Kč

Řetízek s přívěskem
745 Kč

Přívěsek
310 Kč

Náušnice
825 Kč

310 K310 K

680 Kč

Náušnice 
1 265 Kč
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Klenoty 
Aurum

1 490 Kč
1 190 Kč

Dámské 
hodinky

 8 550 Kč

HODINKY OMAKI 
Dříve 1200 KČ  

Nyní  600 KČ
NÁRAMEK BIJOU

Dříve 700 KČ 

Nyní 350 KČ
SADA SWAROWSKI ELEMENTS 

Dříve 1400 KČ 

Nyní 700 KČ

SADA BIJOU

Dříve 700 KČ 

Nyní 350 KČ

Š P E R K Y

HODINKY



U  nás ve  světě Funny World vám zaruču-
jeme spoustu zábavy a  adrenalinu. Můžete 
si vyzkoušet hru na  různých simulátorech 
a automatech a k tomu snadno získat skvělé 
ceny. 
Avšak největším hitem je 7D Saloon, kde 
mimo jiné pořádáme turnaje, a  pokud na-
střílíte vysoké skóre, tak se můžete umístit 
na prvních třech místech a získat další skvělé 
ceny. 
Máme na  výběr z  osmi her různého 
žánru, z kterých si určitě nějakou vyberete, 
např. dobrodružné Eldorado - jízda v džungli 
a nebo akční westernovku. 
Čekají vás různé nástrahy a vy máte za úkol 
se tím vším probojovat a získat poklad. 

CHCETE SE BAVIT A NEJSTE SI JISTI,
KDE TO BUDE STÁT ZA TO? 

Kdo si troufne?

GRAND THEFT AUTO V

předobjednávka PC

999 Kč

PC ASSASSIN´S CREED 4 

BLACK FLAG D1 EDICE

skladem PC

1 099 Kč

Soutěž 
o japonské hodinky: 
stačí nakoupit libovolné volně prodejné 

produkty v hodnotě min. 250 Kč 

L É K Á R N A

Centrum 
Silver 100 tbl
+ 30 tbl zdarma 

549 kč
Centrum 
A-Z  100 tbl
+ 30 tbl zdarma 

549 kč5

Na všechny 
krémy EUCERIN 

z řady 
VOLUME-FILLER poskytujeme 

slevu 100	Kč 
z původní ceny.

ink
prodej
n. 250 K

PRO VÁS

19



ESPRESSO 
SICILIA STYLE
Espresso sicilského typu je dokonale 
vyladěnou jihoitalskou směsí nejlepších 
zrnek kávy Arabica a Robusta, zušlech-
těnou intenzivním odděleným praže-
ním. To této kávě propůjčuje typický 
sicilský charakter s temně výraznou 
chutí a kořenitě plnou vůní, završený 
sametově jemnou pěnou.

Cena: 179, 90 Kč/500 g

CAFISSIMO 
CLASSIC
Objevte kávovar Tchibo Cafi ssimo Classic, 
s nímž snadno a rychle vykouzlíte v po-
hodlí domova lahodné kávové speciality 
jako cappuccino nebo latte macchiato 
s nadýchanou mléčnou pěnou. Díky 
speciálnímu balení v kapslích si káva za-
chovává jedinečnou chuť a nezaměnitelné 
aroma. Cafi ssimo však může být i skvělým 
designovým prvkem vaší kuchyně díky 
nabídce barevných variací. Více informací 
v obchodě Tchibo.

Cena: 2 499 Kč

ušetříte 30 %

2 999,-
4 299,-

SADA TULIP, 11 DÍLŮ

ušetříte 20 %

399,-
499,-

PÁNEV 
ECOPRESTO Ø 28 cm

V akci také pánev ecoPRESTO Ø 20 cm za 279 Kč, 
ø 24 cm za 319 Kč a ø 26 cm za 359 Kč.

OBJEVTE JEDINEČNÝ 
SVĚT TCHIBO

více na www.oriongroup.cz

TERMO LAHEV 0,5�L
VE TVARU PLECHOVKY

Akční cenA: 189 Kč

FOTBALOVÝ DESIGN

Akční cenA: 199 Kč

UDRŽÍ VODU 

TEPLOU

12 HODIN 

A VODU STUDENOU

AŽ 6 HODIN 

PRO VÁS

20



Chytré kuchyně Dolti...
Kuchyně Dolti patří do portfolia značek skupiny Oresi, 
předního prodejce na trhu kuchyní. Značka Dolti nabízí 
škálu atraktivních dezénů, variabilní řadu modulů a pro-
storových řešení, rozsáhlé příslušenství pro vysoký uži-
vatelský komfort. To vše za bezkonkurenční cenu.

... zvyšování kvality, 

                   snižování ceny...

Abychom dosáhli takto výjimečného poměru mezi 
kvalitou, designem a cenou, využili jsme nejmoderněj-
ší projekční, výrobní a logistické technologie a na to 
jsme díky dlouhodobým partnerským vztahům s před-
ními evropskými výrobci navázali maximálním sníže-
ním ceny všech komponentů.

... vždy se zárukou, 
               vždy s výhodami...

Kuchyně Dolti splňují ty nejnáročnější technické a hy-
gienické normy. A samozřejmě i pro ně platí u Oresi 
obsáhlý bonusový program včetně prodloužených 
záruk zadarmo.

... takové jsou chytré kuchyně. Po-
znáte je podle IQ. Jmenují se Dolti.
 

Chytré kuchyně Dolti...Novinka od Oresi 

MASÁŽNÍ OLEJ HOT MASSAGE OIL
Masážní olej HOT Massage Oil v pěti voňavých variantách a jedné neutrální. Na-
voďte tu správnou atmosféru smyslnou masáží. Oleje HOT jsou velmi jemné, dobře 
se vstřebávají a nezanechávají mastný fi lm, pokožka je po použití krásně hebká.

SPREJ ODDALUJÍCÍ EJAKULACI 
- RHINO LONG POWER SPRAY

DELAY SPRAY - Efektivně vyřeší pro-
blémy s předčasnou ejakulací. Spe-
ciální směs obsažená v tomto spreji 
podporuje cirkulaci krve v přirození.

AFRODIZIAKÁLNÍ KAPKY 
- SPAIN FLY WOMAN 
GOLD STR. (30 ml)
Afrodiziakální kapky. Potravino-
vý doplněk obohacený o afrodi-
ziakální extrakty a léčivé přísady 
dohromady. Pociťte lásku v no-
vých rozměrech - více zábavy, 
více touhy a více prožitků!

DÁMSKÉ MINIŠATY 
– MINIKLEID SCHWARZ
Atraktivní a svůdné šaty jsou 
jemně průhledné, zdobené 
krajkou s květinovým vzorem 
po celé délce šatů mezi ňadry 
a uprostřed zad.

DÁMSKÁ KOŠILKA 
– BABY DOLL SET
Luxusní dámská košilka z čer-
né průhledné látky, u které je 
podprsenka hustě zdobena 
růžovou výšivkou. Kalhotky 
string jsou součástí balení.

DÁMSKÁ DVOUDÍLNÁ 
SOUPRAVA
Dámský korzet s vyztuže-
nou podprsenkou a pod-
vazky, zapínaný na háčky 
a očka. Soupravu doplňují 
krajkové kalhotky tanga. 
Bez punčoch.

PRO VÁS
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MASÁŽNÍ OLEJ HOT MASSAGE OIL

495 Kč

1 595 Kč 1 195 Kč 2 195 Kč

795 Kč 695 Kč



Bylinné čaje pro jarní očistu
Jarní očistné kúry mají v lidové medicíně 
velkou tradici, už naši předkové si všímali, 
jak moc bývá v jarních měsících náš organis-
mus oslaben.V měsíci březnu vám nabízíme 
bylinné čaje z Jižní Ameriky na očistu těla 
a Yogi čaje na posílení imunity za akční ceny.

Richelle Mead: 
Vampýrská 

akademie

299 Kč
knižní předloha fi lmu

Christina 
Laurenová: 
Božský cizinec

348 Kč
druhý díl populární 
erotické série

Robert Galbraith: 
Volání kukačky

369 Kč
krimiromán, který pod 
pseudonymem vydala 
J. K. Rowlingová

PRO VÁS
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Věděli jste, …
... že na pobočce České pošty v OC BREDA & WEINSTEIN na-
jdete specializovanou přepážku Poštovní spořitelny? Zde 
si můžete pohodlně a v soukromí vyřídit:

  osobní i podnikatelské účty
  spořicí a investiční produkty
  půjčky a hypoteční úvěry
  konsolidace úvěrů
  poradenství v oblasti bydlení, spoření, 

investic a osobních i fi remních fi nancí
Otevírací doba:
Po-Pá:  8:00 – 19:00
So:       8:00 – 13:00 

Kontakt:
1. patro OC BREDA &WEINSTEINU,  Fortny 49/10, Opava

AKTUALITY Z CENTRA
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Vážení zákazníci,
zveme vás do  nové 
prodejny SAMBABY, 
s.r.o., která pro Vás 
bude otevřena ke  konci 
března 2014. Vybírat můžete ze 
široké nabídky kočárků, autose-
daček, kojeneckého textilu, dět-
ského nábytku, hraček pro děti, 
potřeb pro maminky, doplňků 
pro nejmenší děti.
Na  trhu naše fi rma Sambaby, 
s.r.o. působí již od roku 2001.
Specializujeme se na  kamenný 
a internetový prodej kojenecké-
ho zboží.
Jsme jedni z  největších prodej-
ců v České republice. Široký vý-

Art Gallery KUPA

AKTUALITY Z CENTRA

Ve čtvrtek 4. dubna v 18 h. 
zveme všechny zájemce 
na zahájení výstavy

nabízí k prodeji kvalitní umělecká díla (obrazy, grafi ky 
a objekty) z výstavy předních slovenských umělců

TAMARY A VOJTECHA KOLENČÍKOVÝCH
Výstava končí 28. 3. 2014.

Představíme další tvůrce,  
kteří patří ke špičce sloven-
ského současného výtvarné-
ho  umění.

Výstavu uvede prof. Jindřich 
Štreit a  dr. Martin Klimeš.

Výstava potrvá do: 
6. 6. 2014

JURAJ BARTUSZ 
A MARIÁN STRAKA 
/ NA VÝCHOD OD RÁJE

 Marian Straka, bez názvu 2011, 240x150

Juraj Bartusz Časopriestorová plastika, 1976

MIMINKO
VŠE PRO VAŠE
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NOVÁ PRODEJNA

běr zboží značek Baby Design, 
Klupš, Jedo, Ewa Klucze, Baby 
Matex, Chicco, Peg Pérego, Har-
tan, Cybex, Maxi Cosi, ABC De-
sign, Römer, Tako, Avent, Baby 
Jogger, TFK, Nuk, Alexis a spous-
ty dalších značek, které nalezne-
te na našich kamenných prodej-
nách v Ostravě, Brně, Olomouci, 
Prostějově a  nyní také nově 
v Opavě v OC Breda&Weinstein.
Cílem je uspokojit potřeby ne-
jen miminek, ale také maminek.
Nová prodejna bude otevřena 

každý den od 9:00 - 21:00.
V  prodejnách Sambaby vám 

rádi ochotně pomůžeme 
s  výběrem toho nejlep-
šího pro vaše mimin-
ko. Přijďte se podívat, 

těšíme se na  Vás. Milá 
a profesionální obsluha je 

u nás samozřejmostí.



Prostor pro dobrá řešení je tady pro vás
I  v  tomto roce vám pomáháme nalézat vaše dobrá 
řešení! S  žádostí o  radu či pomoc se můžete obracet 
přímo na  pracovníky Prostoru pro dobrá řešení nebo 
využít kontaktní hodiny organizací, které do  Prostoru 
pravidelně dochází. Jde zejména o  tyto organizace: 
Dobrá rodina, Dobrovolnické centrum Elim, Armáda 
spásy – dům pro ženy a matky s dětmi, Ekipa – chrá-
něné bydlení Maják, Centrum inkluze, Sírius či Odbor 

sociálních věcí Magistrátu města Opavy. Prostor pro 
své aktivity dále využívá Charita Opava-Vlaštovičky, 
která zde prodává své výrobky a  pořádá pro klienty 
rehabilitační dílničky, Klub přátel tělesně postižených 
dětí při MŠ Eliška, SPC Srdce k  nácviku sociálních 
dovedností a  také Kafi ra, organizace zaměřující se 
na  slabozraké a  nevidomé. Podrobnosti a  pláno-
vané akce naleznete na  www.dobrareseni.cz a  na 

FB Prostor 
pro dobrá ře-
šení v  Opavě. 
Informace o  pěs-
tounské péči a provázení pěstounů pak na 
www.dobrarodina.cz, na e-mailu andrej.vyoral@
dobrarodina.cz či přímo u  pracovníků Prostoru pro 
dobrá řešení. 

 
Platnost od 13. 3 do 31. 3. 2014

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

žení 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
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

 Supermarket Spar: Po–Ne: 800  – 2100

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

 Fitness Pepa:  Po–Čt: 630  – 2230

  Pa:  630  – 2100

  So–Ne: 800  – 2000

 Kajot Intacto: Po–Ne:  nonstop

D
p
P
(


d
2
2

d
2
9

D
u

S
p

0

0

0

0

00

00

0

30

00

00

Ce
Po

So

Fa
St
Q
na
a 
In
W
ce

U 
E-
Te

ní 

, 

9, 

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Pěšky

J

OTEVÍRACÍ  DOBA
Nákupní galerie:  Po-Ne: 900  – 21000

RO ŘIDIČE
00 parkovacích míst v podezemních garážích

PR
50

reda & Weinstein ONLINE
Webové stránky: www.ocbreda.cz

b k f b k / b d

Br
W
F

ONTAKT
OC Breda & Weinstein

49/10 46 01 O

KO
O

26

MULTIKINO                 UVÁDÍ

U Fortny 49/10, Opavawww.cinestar.cz

Dětská neděle 16. 3.

Vánoční otevírací doba
24.12. zavřeno

25.12. a 26.12. otevřeno
31.12. otevřeno
1.1. otevřenoDětská neděle 2. 3.

Premiéra 24. 4.
Dámská jízda 12. 3.



KŘÍŽOVKA

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.
 Odpovědný pracovník: Vendula Kožiolová.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká pošta a.s.
 Vychází 11. března 2014.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Foto na titulní straně: Jarní kolekce Orsay

Která instituce oslaví v letošním roce 200. výročí založení? Odpověď naleznete v tajence.
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 10. 4. 2014 na adresu „Správa cen-
tra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na info@ocbreda.cz. Soutěžící připojí své plné 
jméno, adresu a věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy z knihkupectví Neoluxor Books.

Výherci krásných knížek z minulého čísla:
Miroslava Stanková - Vítkov, Kateřina Deseyve - Opava, Anna Švančarová - Chlebičov. Gratulujeme!
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28
víc informací a pravidla soutěže najdete na www.ocbreda.cz a na Facebooku

Nakupte ve kterémkoliv obchodě 

od 14. 2. do 4. 4. 2014 minimálně za 500�Kč, 

odpovězte na otázku a zařaďte se do soutěže.

VYHRAJTE NÁKUP ZA 

100.000100.000100.000 KčKč


