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METROPOLITNÍ
OPERA V OPAVĚ!
V říjnu 2014 vstoupí přenosy z Metropolitní opery do českých kin do své osmé sezony a poprvé je budete mít
možnost shlédnout i v Opavě, a to v multikině CineStar v našem obchodním centru.
Sezona bude zahájena 11. října Verdiho operou Macbeth a stejně jako v loňském roce Met sází na ruskou divu Annu Netrebko
v roli Lady Macbeth. Mezi deset přenosů se v novém obsazení vrátí dlouhodobě oblíbené Hoffmannovy povídky a rovněž inscenace Carmen s Anitou Rachvelishvili v titulní roli. V prosinci bude James Levine řídit Wagnerovu operu Mistři pěvci norimberští.
Všech pět premiér chystaných na nejprestižnější operní scéně v příští sezoně se dostane prostřednictvím satelitního
přenosu do celého světa. Figarova svatba bude představena v novém nastudování s „Rusalkou“ Renée Fleming, jež
nesmí v žádné sezoně chybět. Uvidíme ji také jako Hannu Glawari v populární Lehárově Veselé vdově a nové inscenace
se dočká i dvojprogram složený z italských veristických oper Sedlák kavalír a Komedianti, plánovaný jako závěrečný
přenos 25. dubna 2015. Ze vzácně hraných děl uvede Metropolitní Čajkovského lyrickou Jolantu (Anna Netrebko)
společně s operou Bély Bartóka Modrovousův hrad anebo Rossiniho operu Jezerní paní. „Jsme šťastní, že můžeme
i tentokrát představit velice eklektický výběr oper a dopřát tak milovníkům opery v kinech po celém světě zážitek
z našeho nejnovějšího repertoáru,“ sdělil generální ředitel Metropolitní opery Peter Gelb.
Bližší informace naleznete na stránkách www.cinestar.cz/opava nebo přímo na pokladnách multikina CineStar
Opava. Při koupi 7 a více vstupenek na 7 a více programů Vám bude zlevněno o 50 Kč na každou vstupenku.
Předprodej byl již zahájen. Pevně věříme, že si každý z naší nabídky vybere. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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EDITORIAL

MILÍ ZÁKAZNÍCI,
jsem velmi ráda, že Vás mohu prostřednictvím našeho
podzimního magazínu všechny pozdravit.
Věřím, že jste si léto příjemně užili, my jsme nezaháleli a otevřeli jsme pro Vás v našem centru řadu nových
jednotek – papírnictví McPen, prodejnu pánských košil a kravat Friends & Rebels, květinářství Slunečnice,
MAGNUS dárky a delikatesy a v neposlední řadě také
butik Samsara Italian Fashion, který sází na kvalitu a originalitu italské módy pro ženy všech věkových kategorií
za velmi přijatelné ceny.
Také jsme Vám v létě představili nový fashion blog,
který připravuje úspěšná modelka a Miss Michaela Dihlová, rodačka z nedalekých Kozmic. Odkaz na tento blog
najdete na našich webových stránkách www.ocbreda.cz
a malou ochutnávku také v tomto magazínu. Je tady
totiž podzim a s ním nejzajímavější módní sezóna roku
a nové podzimní trendy.
Těšit se již brzy můžete také na otevření pobočky CK
Exim Tours a rychlého občerstvení Subway. Všichni milovníci zvířátek si přijdou na své v chystané prodejně

Zvěrokruh a vrcholí i jednání s ﬁrmou
Pepco, která nabízí širokou nabídku oděvů pro celou rodinu a příslušenství pro
domácnost za více než zajímavé ceny.
Jednotku Hopsálkov jsme přesunuli do prostor galerie Kupa. Zde si Vaše
ratolesti mohou i nadále zaskákat
na oblíbených skákacích hradech.
Dále pro Vás připravujeme permanentní spotřebitelskou soutěž
o zajímavé ceny. O podrobnostech budete brzy informováni
prostřednictvím našich webových stránek a nezapomeňte
sledovat také náš facebook,
který Vás denně informuje
o všech novinkách, aktualitách
a plánovaných akcích.
Těším se na setkání s Vámi a přeji příjemné nakupování.
Aneta Křibíková
Marketingová koordinátorka
OC Breda & Weinstein.

Čedok – prodej zájezdů Vánoce, silvestr a zima
2014/15 v plném proudu !!!

Letadlem z Ostravy
Egypt, Hurghada
Egypt, Marsa Alam
Turecko
Jižní Itálie, Kalábrie
Paříž jako na dlani

V CK zajistíme zvýhodněné parkování na letišti.

11/12 dní
18.9. – 30.10.
11/12 dní
11.9. – 2.10.
8/11/12 dní
12.9. – 3.10.
8 dní
16.9. – 23.9.
25.9. – 28.9., 2.10. – 5.10., 9.10. – 12.10.
23.10. – 26.10.

Letadlem z Prahy

od
od
od
od

14.990 Kč
15.740 Kč
15.990 Kč
19.990 Kč
12.990 Kč
13.690 Kč

Možnost svozu na letiště a zpět.

Španělsko, Mar Menor
8/15 dní
15.9. – 29.9.
od
Jižní Kypr
8/15 dní
15.9. – 13.10.
od
Severní Kypr
8/15 dní
15.9. – 16.10.
od
Madeira
8/15 dní
15.9. – 29.9.
od
Turistika a koupání na Madeiře
22.9. – 29.9.
Malý okruh Čínou
20.9. – 28.9., 27.9. – 5.10. a 11.10. – 19.10.
Severoitalské perly
17.10. – 22.10.
To nej. z Neapolského zálivu s pobytem na ostrově Ischia 6.10. – 13.10.

18.990 Kč
17.990 Kč
19.790 Kč
16.990 Kč
21.590 Kč
32.990 Kč
15.990 Kč
19.990 Kč

a zahransku
ičí

ko
a pozn upání
ávání
ních dnů…
šed

Za hranice

Za hranice v

dních dnů
vše

…

Slevy za včasný nákup
do 31.10. až 15% !

lyžován
v tuzem í

exotika

Autokarem z Opavy a dalších moravských měst
Chorvatsko, Makarská riviéra + Hvar
10 dní
12.9. – 28.9.
Maďarské termální lázně Harkány
10 dní
12.9. – 28.9.
Budapešť, hlavní město Maďarska
13.9.
Nejkrásnější místa Itálie
13.9. – 19.9.
Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně
13.9. – 14.9.
To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodam. jezeru 18.9. – 21.9.
Klasická Paříž
19.9. – 23.9.
Polské historické město Wroclaw
20.9.
Řím – Neapol – Capri – Ischia
23.9. – 28.9.
Za kouzlem babího léta do východního Švýcarska 24.9. – 28.9.
Prodloužený víkend v Paříži
25.9. – 28.9.
Berchtesgadenské Alpy s návštěvou Mnichova
26.9. – 28.9.
Osvětim
4.10.
Podzimní výstava květin Floria a Kroměříž
11.10.
Netradiční výlet do rakouského Pandorf Designer Outletu
28.10.

CK Čedok, Horní náměstí 3, Opava
CK Čedok, 30. dubna 2b, Ostrava
✆ 553 711 202, 553 716 928
✆ 596 124 087, 596 121 384
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

od 8.590 Kč
od 3.790 Kč
1.090 Kč
9.190 Kč
2.590 Kč
5.790 Kč
6.590 Kč
790 Kč
6.690 Kč
7.790 Kč
3.990 Kč
od 3.990 Kč
550 Kč
450 Kč
790 Kč
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CK Čedok Avion Shopping Park Ostrava
✆ 595 782 648, 595 782 642
provozní doba: Po-Ne: 10,00 - 21,00

AKTUALITY

AKTUÁLNĚ

Nový šéfkuchař
Karel Mathias

Dobrý den, dovolte mi se představit. Jmenuji se Karel Mathias a jsem novým šéfkuchařem v Gastronomii Opava v Bredě. Mým
posledním působištěm byl čtyřhvězdičkový
hotel Clarion ve Špindlerově Mlýně. Nicméně jsem opavským rodákem a většinu
své více než dvacetileté profesionální kariéry jsem strávil v Moravskoslezském kraji,
například v Červeném zámku v Hradci nad
Moravicí nebo v Sepetné v Ostravici. Již čtyři roky se podílím na projektu „Jak šmakuje
Moravskoslezsko“, kterým se snažíme dostat
do restaurací jídla našich babiček.
Mým cílem v opavské Bredě je vařit skvělá
jídla z čerstvých, regionálních potravin. Budou to jídla tradiční i vybraná jídla z moderní mezinárodní gastronomie.
Všechny Vás srdečně zvu do Nové Sladovny, Ka-Varny a do jídelny U Babičky.
Za celý tým zdraví Karel Mathias, šéfkuchař

AKCE
KAŽDÉ 5
. PIVO
ZDARMA
akce pla
tí do 15.
10.

Šéfkuchař Mathias
na nově zastřešené terase

Pro zkvalitnění našich služeb a zlepšení Vašeho komfortu během Vaší návštěvy u nás jsme pro vás připravili:
NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍ TERASY
v Nové Sladovně.

Paleta chutí a vůní

Přïďte k nám ochutnat
prvotřídní sýry z Holandska, Itálie, Francie,
Švýcarska.
V obchodě Vám nabízíme čerstvé pečivo z žitného kvasu, široký výběr koření a čajů nejen z ekologického zemědělství. V nabídce máme také moravská vína
z rodinných vinařství, dále exkluzivní světová
vína, kvalitní čokolády, OPAVSKÉ ČOKOLADOVÉ PRALINKY, regionální potraviny, 100% přírodní šťávy Vitaminátor a jiné delikatesy. Rádi
Vás uvítáme a dle Vašeho výběru Vám můžeme
vytvořít dárkový koš.
Výběr z nabízených značek výrobků: Sonnenntor - Čejkovice, Vitaminátor - Sosnová, Jiří Kupčík
- OPAVSKÉ PRALINKY, Ráj sýrů, Vinařství Hrdina
& dcera - Velké Bílovice, Rodinná konzervárna
Via Delicia, Čoko banka - To nejlepší z kuchyně
čokoladových mistrů. Najdete nás v OC Breda &
Weinstein v 1. patře u České pošty.

NOVÉ RECEPTURY PIVA
z našeho pivovaru v Nové Sladovně.
Od října pro vás chystáme nová zajímavá piva.
Již nyní můžete ochutnat Opavského škopka
a Opavského čerta s nově vylepšenou recepturou.

NovINKA - květinářství Slunečnice

NOVÝ LOUNGE na šikmé ploše v Ka- Varně.
Přijďte vyzkoušet nové pohodlné posezení
v kožených sedačkách na zvýšeném podiu.

Podzimní kolekce

NOVÝ DĚTSKÝ KOUTEK
v přízemí Ka-Varny.
Pro Vaše děti jsme nově otevřeli dětský koutek v Ka-Varně. Rodiče, přijďte si vychutnat
vynikající kávu Illy. V klidu si užívejte! Vaše děti
vaří... Pro děti je k dispozici bunkr z pravého
pivovarského kotle, dětská kuchyňka, hračky,
puzzle, malý stolní fotbal a další hračky.

Populární květinářství Slunečnice otevírá
svoji další provozovnu v Bredě! Naleznete ji
v podlaží „0“.

Meatfly shop přichází s novou řadou Meatfly
batohů, vhodné do školy, ale i na běžné nošení.
Nové podzimní kolekce Meatfly, Nugget, Vans,
Etnies, DC, Dakine. Každý týden pro Vás připravujeme výhodné slevové akce.

NovINKA - Parkování na letišti
Speciální akce pro zákazníky Tourist centrum,
s.r.o – nabídka parkování u letiště Praha za výhodné ceny!

Vlasový obřad

Kadeřnictví Klier nabízí střih pro
dámy včetně vlasového obřadu
Kérastase pro vlasy po ramena
za 390 Kč místo 510 Kč, pro vlasy
pod ramena za 450 Kč místo 620 Kč. Akce platí
do odvolání.
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AKTUÁLNĚ

Blade Nights

OPAVA
s OC Breda & Weinstein

OC Breda & Weinstein je partnerem
známé noční jízdy Opavou na in-line
bruslích.
Tato velmi populární akce se koná pravidelně od roku 2005 a těší se velkému
zájmu široké veřejnosti. Připravena je
vždy 13km dlouhá projížďka za doprovodu moderní hudby po cestách a místech
kde si obvykle nezabruslíte. Letošní jízdy
startovaly jako vždy před našim obchodním centrem, připraven byl doprovodný program, soutěže a každá z jízd byla
tematická. 12. 6. proběhla „Balónková“
jízda, 19. 7. „Rocková“ a 6. 9. „Závodní“
jízda. Na inlinech se městem proháněli
výborně naladěni nadšenci tohoto sportu spolu s nejúspěšnějším českým rychlobruslařem Ondrou Suchým.

OPAVSKÝ VINNÝ TRH
30. 10. - 1. 11. 2014 | 15 - 22.00 | OC Breda & Weinstein
2FKXWQHMWHEDYWHVHDSRGSRęWHOPAVSKÉ SLEZSKO.
'YD]¡EDYQ©YHÍHU\Y2&%UHGD :HLQVWHLQVRFKXWQ¡YNDPLSęYODVWNRY½FK
YQ]PVWQFKYLQRW©NGRSOQSURGXNFRSDYVN©NDSHO\QDSęÍľ¡QU\
3R]DNRXSHQGHJXVWDÍQVNOHQLÍN\ .Í PįľHWHGOHOLERVWL
RFKXWQ¡YDW]GYDFHWLYLQDęVWY1DEGNXGRSOQV½U\X]HQLQ\DYġHNYQX
PátekMHYH]QDPHQURFNRY©DSRSRY©KXGE\
Sobota SDWęMD]]XIRONXDFLPE¡ORYFH
VSTUP NA AKCI JE ZDARMA.
.RXSO¡KYHYQDSęLVSÛMHWHQDFKDULWDWLYQÍLQQRVWYUHJLRQX

V garážích OC Breda & Weistein
se uskuteční dne

18. 9. 2014

PODZIMNÍ ŠKOLNÍ
INLINE POHÁR V OPAVĚ
v rámci „Evropského týdne mobility“.
Naše centrum je partnerem i této akce.
Jedná se o závody pro děti z mateřských, základních a středních škol.
Bližší informace jsou k dispozici na každé škole.
Srdečně zveme všechny děti a žáky.
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FASHION

Podzimní kolekce
přichází do Bredy
Bunda

1 060 Kč
Brýle Meatﬂy
Sunrise

Top

290 Kč

Jeans

Pánské tričko Meatﬂy

269 Kč
699 Kč

Dříve 580kč

Sleva 30% - 406 Kč
Pánská street bunda
Meatﬂy Cheater

Dříve 2190 kč

Nyní 1 533 kč

P

odzim už nám
klepe na dveře
a nové kolekce
v OC Breda & Weinstein
září ve výlohách!
Do podzimního magazínu
jsme pro Vás připravili
několik outﬁtů z vybraných obchodů. Představíme Vám značky jako
MOHITO, C&A, CROPP ,
HOUSE, SAMSARA, CCC,
MOLO, NEW YORKER ,
MEATFLY, TALLY WEIJL ,
RESERVED, GRAND OPTICAL, RENO a FRIENDS
& REBELS.

Kšiltovka New Era Cotton Block
3 Neymet Snapback

Dříve 750 kč
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slevA 30% - 525 kč

Dámská street bunda
Nugget Lola

Dříve 2 090 kč

Sleva 30% - 1 463 kč

FASHION

KOLEKCE
PODZIM/ZIMA
2014

Kolekce ORSAY podzim/zima 2014 je
mix nejdůležitějších trendů sezony pro
ženy, které i v chladných dnech chtějí být
glamour. Na jedné straně zde najdete etno
a rock, na druhé pastely a jemné látky
– tentokrát kontrasty spojují, místo aby
rozdělovaly. Díky překvapujícím spojením
hranice mezi sezonami a trendy začínají
mizet. Subtilní látky, dekorativní kamínky
a metalické detaily se objevují ve společnosti těžkých úpletů, kůže a kožešin.
Silná červená, koňakové odstíny a pudrová růžová oteplují chladné odstíny šedé,
tmavomodrou a černou. Kolekce je plná
rockových, ale současně i smyslných stylizací. Pořád jsou výrazné vlivy boho a folku.
Nonšalantní look zajišťují kostkovaná ponča, kožešiny a také svetry a pláště ve stylu
oversized. Nejnovější nabídka ORSAY vám
zajistí, že v zimní garderobě nebude chybět elegance, půvab a ženskost.

Bunda

999 Kč
Mikina

599 Kč
Jeans

899 Kč

Boty zapůjčila
obuv Reno.

FASHION

Pánské a dámské
šusťákové bundy

cena od 1 290 Kč

Dámské triko

dříve 499 Kč

nyní 399 Kč

Pánská obuv
airmax

Dříve 3490 Kč

nyní 2190 Kč

Nová kolekce
podzim 2014
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FASHION

Nebojte se
KOMBINOVAT

P

ánský outﬁt od ﬁrmy NEW YORKER je skvělou kombinací maskáčových kalhot se sníženým sedem,
šedého svetru a šedé péřové vesty.
Typický podzimní outﬁt do pohody
i nepohody. Sám model se v oblečení cítil velmi pohodlně a já myslím, že
vypadal i velmi šik.

Ženská
halenka

279 Kč

Pánská košile

349 Kč
Dívčí svetr
sve

279 Kč

Pánská
mikina

799 Kč
Pánská vesta

999 Kč
Pánské
kalhoty

799 Kč

Šála

Pánské boty

199 Kč

399 Kč

Dámská vesta

999 Kč
Dámské triko

349 Kč
Dámské jeans

999 Kč
Balerínky

Info o ceně
na prodejně

179 Kč
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FASHION
Kšilt

299 Kč
Mikina dámská

299 Kč
Tepláky dámské

399 Kč
Pánská bunda

999 Kč
Triko
Tílko

249 Kč
Bunda

1 099 Kč
Sukně

449 Kč

349 Kč
Kalhoty pánské

899 Kč
Boty

999 Kč

Boty

999 Kč

V

kolekci od C&A
mne uchvátil
béžový kabátek s koženkovými aplikacemi doladěný černými
kalhotami se zvýšeným
pásem, květovanou
halenkou, kozačkami
a hlavně skvělým módním kloboukem. Vše
nádherně dokresleno
a podtrženo podzimem.

N

a podzim je třeba trochu se začít
trochu zahalovat, ale
zase ne moc. Určitě Vás
potěšíme krásnou tmavě
modrou krátkou sukní
s květovaným vzorem,
broskvovým topem,
černou koženou bundou
a skvělýma černýma
mokasínama, které si
pro nás připravil obchod
Cropp Town.

Klobouk

250 Kč
Kabát

1 498 Kč
Košile

198 Kč
Kalhoty

398 Kč
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FASHION

POZOR!
Co by nemělo nikomu chybět v šatníku ?
Každá správná žena, která
chce být IN by neměla
zapomenout na módní
pokrývku hlavy. Podzimní
rána i večery už jsou přeci
jenom chladné a tak nám
vždy nějaká ta pokrývka
hlavy přijde vhod, ať už je
to klobouk, kšiltovka nebo
čepice.
Skvělý TIP, kde koupit takovou módní pokrývku
je třeba butik Samsara,
H&M, C&A, Cropp Town.

Kšiltovka Guess

500 Kč
Bunda Penn-Rich Woolrich

4 000 Kč
Triko Vero moda

540 Kč
Jeans Vero moda

1 200,Pásek

400 Kč
Hodinky SWISH Jeans

400 Kč
Kabelka Gio Cellini

1 740 Kč
Boty Francesco Milano

1 250 Kč

Obroučky MaxMara

1 000 Kč
Šátek

450 Kč
Kabát J.Allis

1 890 Kč
Košile Vero moda

900 Kč
Jeans Liu.Jo
Kabát

1 799 Kč
Halenka

599 Kč
Kalhoty

1 900 Kč
Boty Twin-Set

1 700 Kč
Kabelka a opasek
info o ceně
v prodejně.

1 099 Kč
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FASHION
Košile zn. F&R
dl. rukáv
60% bavlna

560 Kč
Košile
zn. BRIGHTON
dl. rukáv módní
dvojlímec

890 Kč
Vesta zn. RIA
s bavlnou

690 Kč

Prodejna KOŠIL F&R - pánská móda
Vám nabízí věrnostní kartičky v hodnotě
5%, 7% a 10% dle Vašich nákupů. Kartičky
platí neomezeně a nákupy se slevou se
načítají - informce obdržíte na prodejně vedle prodejny Reserved.

Pánská outdoorová
bunda

1 499 kč

Podzimní nabídka prodejny KOŠIL F&R
bude bohatá nejen na nové módní košile
- nežehlivé, s módním límcem a légou,
proužkem, kostkou, barvou - ale i spodní
prádlo zn. Andrie ( trenky od 199Kč ) a pyžam a nočních košil. Dále nespočet druhů
vest a svetrů, a také volnočasových kalhot
a obleků zn. Accord . Rádi Vás přivítáme
prodejně KOŠIL F&R.
v nově zařízené
za

Oblek
zn. ACCORD
s vlnou

od 3690 Kč
Košile
zn. BRIGHTON
dl. rukáv
- nežehlivá
úprava

Pánská bunda

1 299 kč

990 Kč
Kravata
zn. F&R

Pánský svetřík
v Navaho vzorem

od 290 Kč

349 kč

Opasek
zn. Gama

od 500 Kč
Pánská džínová košile
Boty zapůjčila
obuv Reno.
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799 kč

Dámské boty Reiker
kůže

Pánské boty Josef Seibel
kůže

Dámské boty Tamaris
kůže

1 890 Kč

2 690 Kč

1 890 Kč

FASHION

Náhrdelník (perly)

299 kč
Dámský černý kabát

Dámský růžový kabát

1 499 kč

2 999 kč

Dámská bunda (ovečka)

1 799 kč
Šála

349 kč
Dámská outdoorová vesta

799 kč
Bunda

1299 Kč
Triko
Dámský béžový
kašmírový svetr

1 799 kč

Dámský chlupatý
svetr

249 Kč

799 kč

Kalhoty

699 Kč

Boty byly
zapůjčeny z CCC.

N
Dámské černo-bílé
sportovní legíny
“Skotská” sukně

499 kč

499 kč

Šaty

Ponožky na běh

599 kč

Dámské hnědé kotníkové
boty na podpadku

249 kč

1 299 kč

eschovávejte se do mdlých barev
jako je šedá, černá nebo hnědá.
Vneste do podzimu barvy a nechte se
inspirovat přírodou. Reserved využil
vínově červenou a béžovou kombinaci
legín a koženkového saka. Když půjdete parkem, budete perfektně splývat
s nádherně zbarvenými stromy.
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FASHION

Módní sezona začíná
L

éto pomalu končí a nejzajímavější
módní sezóna roku právě začíná.
Je tady podzim a s ním každoroční
podzimní módní trendy .
Miluji podzim pro jeho rozmanitost
a různorodost. Podzimní kolekce
s sebou přináší spoustu nových trendových kousků. Budou letos v módě
kozačky, krátké kabátky, elegantní saka
či svetry se sobem? My jsme při focení
našeho magazínu narazili na opravdu
žhavé kousky, které nám dodali butiky
z OC Breda & Weinstein.
Máte se opravdu na co těšit.

Pánské obleky GAUDÍ

/ 80% vlna / 20% viskóza

Najdete nás podlaží v „0“

Pánské outdoorové kalhoty
NORDBLANC DORINI jsou

Dámské kalhoty
NORDBLANC MABEL jsou
vyrobené z třívrstvého materiálu
s membránou SOFTSHIELD®,
který je větru odolný, disponuje
vodním sloupcem 10 000mm,
paropropustností 10 000g a nepromokavými zipy. Tyto kalhoty
perfektně sedí, jsou velmi přizpůsobivé, nastavitelné v pase.
V případě potřeby lze stáhnout
i performované nohavice.

Původní cena 1999 Kč

nyní 1 599 Kč
Pánská softshellová bunda
NORDBLANC ARAM je vyrobena
z lehkého třívrstvého elastického
materiálu SOFTSHIELD® 10000,
který disponuje vodním sloupcem
10 000mm a prodyšností 10 000g.
Prodyšný materiál vhodný do přírody
i do města odolá náporu větru a nepromokne. Bunda je pohodlná, ideální
pro horskou turistiku, cyklistiku, další
sporty i běžné nošení.

Původní cena 2 799 Kč

nyní 2 239 Kč
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Dámská bunda
NORDBLANC ATILA 2 v 1
je z třívrstvého elastického materiálu SOFTSHIELD®, který je větru
odolný a disponuje vodním sloupcem 10 000mm, paropropustností
10 000g. Po odepnutí rukávů lze
bundu použít jako funkční vestu. Je
opatřena reﬂexními prvky, ochranou
brady a krku a lze i odejmout kapuci.
Bunda je pohodlná, ideální pro turistiku, cyklistiku i běžné nošení.

Původní cena: 2799 Kč

nyní 2 239 Kč

vyrobené z elastického materiálu
DOUBLE WEAVE s odolností vůči
nárazovému větru. Kalhoty perfektně sedí, mají vysoce ergonomický střih, vložený nastavitelný
pásek v pase a předformované
nohavice s možností stahování.
Kalhoty jsou zateplené a díky
pokročilým vlastnostem materiálu
a propracovanému střihu umožňují volný pohyb. Kalhoty zajišťují
maximální komfort v náročnějších
podmínkách a jsou vhodné i pro
běžné nošení.

Původní cena 1 899 Kč

nyní 1 519 Kč

FASHION

Společnosti Lindex je v roce
2014 šedesát let a proto plánuje velkou oslavu, jíž ukáže
minulost, přítomnost a budoucnost značky Lindex.
Oslavy začnou 1. září kampaní Lindex 60 years in fashion (Lindex již 60 let v módě), jejíž módní
výraz bude odvážnější než kdykoli dříve. Modelkami kampaně
budou Hilary Rhoda, Andreea
Diaconu a Anne Vyalitsyna.
„Základem této kolekce jsou dokonalé kousky, které lze zkombinovat prakticky s čímkoli a které
se budou hodit k oblečení, které již máte. Najít a vytvořit tyto
skvosty pro podzimní sezónu nebylo jednoduché a já jsem velmi
pyšná na to, jak je tato kolekce
esencí toho, co Lindex představuje,“ říká Nina Starck, vedoucí
Oddělení designu ve společnosti
Lindex.
Rok 2014 je pro společnost Lindex rokem jubilejním. Již od svého založení v roce 1954 se Lindex neustále vyvíjí, mění a staví
před sebe další a další výzvy.
Díky svým úspěšným kolekcím
a kampaním si vydobyl renomé
značky, která se výrazně zaměřuje na módnost své nabídky. Při
příležitosti výročí svého založení
chce Lindex nejen oslavit svých
60 let působení v oblasti módy,
ale také svoji budoucnost.
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KRÁSA

Monika radí

VELKÁ RTĚNKOVÁ
RENESANCE
P

odle posledních průzkumů nosí Češky
v kabelce častěji lesk na rty než rtěnku.
Jsme totiž jiné než cizinky - Francouzky či Italky, které bez rtěnky nevyrazí
ani na nákup či do práce. A hlavně se výrazných rtů nebojí…

U nás jednoznačně vedou lesky na rty. Ano, jsou krásné a praktičtější,
ale pokud jste překročila třicítku, je potřeba poohlédnout se po něčem
klasičtějším - po rtěnce. Hodí se úplně pro každou ženu jakéhokoliv věku.
Pravé dámy totiž umějí povýšit výraznou rtěnku na nádherný šperk. Existuje jich celá škála od jemné až po matné. Rtěnku používejte podobně jako
šaty - vybírejte si její druh i konzistenci podle příležitosti.
Abyste vypadala dokonale, k výrazné rtěnce volte přirozené líčení. Zakryjte kruhy pod očima a pod make-up nezapomeňte krém (např. nový
krém MISS MEDICAL s olivovým olejem a vitamínem C). Tak bude vaše
nalíčení velmi decentní a vydrží delší dobu. Pokud máte dokonale vymalované rty, ostatní líčení už nemusíte přehánět.

K jakýmkoliv 2 produktům
profesionální vlasové kosmetiky
Schwarzkopf BC

ROZČESÁVACÍ KARTÁČ
SCHWARZKOPF ZDARMA.
Platnost akce 15.9.-15.11.2014
nebo do vyprodání zásob.

Každá rtěnka vynikne na dobře opečovávaných rtech – jedině ty jsou
hebké a vláčné. Pro péči o rty můžete použít speciální peelingové přípravky nebo rty jednoduše masírovat zubním kartáčkem nebo po koupání otřít
vlhkým ručníkem. Pokud se ještě stále odlupují částečky kůže, naneste
na rty na pár minut tekutý med. Podpoří jejich hojení a zvláční je. Komu
se rty vysušují častěji, měl by místo rtěnky používat lehce
zbarvený balzám. A pro všechny ostatní: balzám naneste před použitím rtěnky a nechte vsáknout. Na suché rty
jsou vhodnější rtěnky s vyšším obsahem olejů.
Aby rtěnka vydržela je tady jednoduchý trik našich
maminek - namalujte rty konturovací tužkou, od koutků ke středu rtů. Naneste rtěnku a obtiskněte ji do papírového kapesníčku. A je to! Nové rtěnky jsou už ale
jiné. Zářivě krásnou barvu si uchovají dlouho, a navíc
rty tolik nevysušují.
Důležitý je taky správný výběr. Při nákupu si zkuste
nejprve dva odstíny těsně vedle sebe na spodní ret a zkuste vyjít na denní světlo. Tón, který se nejméně liší od přirozené barvy vašich rtů, je ten pravý. Ten si pořiďte jako
základ pro každou příležitost a pak už můžete experimentovat a vybrat si další výrazné a zářivé odstíny.
Vaše Monika Žídková

Antistres výživná
koupel s vřídelní solí,
mandlovým olejem
a levandulí pro hebkou
a vláčnou pokožku
a dokonalou relaxaci.

149 KČ
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Antistres zvláčňující
sprchový gel s vřídelní
solí a levandulí zanechá pokožku hedvábně jemnou a čistou
a napomůže dokonalé
relaxaci.

Zvláčňující tělové mléko
s vřídelní solí, mandlovým olejem, bambuckým
máslem a nostalgickou
aroma terapeutickou
vůní levandule pro hebkou a pružnou pokožku.

135 KČ

195 KČ

KRÁSA

V září uvádíme nový parfém s názvem Quelques Notes d´Amour.
Jedná se květinovou orientální vůni, neobyčejné spojení damascénské
růže a guajakového dřeva podtržené smyslnou vanilkovou vůni benzoinu.

LANCOME
GRANDIOSE
MASCARA
Řasenka s efektem umělých
řas. Vhodná pro citlivé oči.

QUELQUES
NOTES D´AMOUR

859 KČ

Parfémová voda 30ml

dříve 920 Kč

ESTÉE LAUDER
MODERN MUSE

nyní 650 Kč

akční cena platí od 8.9. do 2.11.2014

Elegantní parfém je stvořen
pro sebejistou ženu. Šťavnaté
citrusy podtrhují ženskost.

ROSTLINNÁ PÉČE
O RUCE

EDP 50ml

2199 KČ

Peeling na ruce, 75ml

dříve 139 Kč

nyní 99 Kč

akční cena platí od 8.9. do 2.11.2014

CLASSIQUE
INTENSE
Exkluzivně v Marrionnaud!

ROSTLINNÁ PÉČE
O VLASY

Zářivá, orientální, květinová vůně
ve zlatém provedení znázorňuje
svůdnou ženu.

Pečující voda proti lupům, 150ml

EDP 50ml

dříve 189 Kč

2 999 KČ

nyní 149 Kč

akční cena platí od 8.9. do 28.9.2014

Trussardi Black
Extreme
Boss Ma Vie
EdP 30ml

Lanvin Eclat Arty

EdT 50ml

EdP 50ml

1 839 Kč

1 599 Kč

1 399 Kč
Gucci Premiére

Halloween Man
Rock On

EdT 30ml

EdT 50ml

1 699 Kč

1 249 Kč

Zippo Breakzone For Him
EdT 75ml

999 Kč
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HODINKY, KLENOTY
QUICK TIME SWISS MILITARY
SM34038,02

CASIO SHEEN
SHE 3029SG-7A

• Kategorie: Sportovně-elegantní pánské
analogové (ručičkové)
• Typ hodinek: Chronograf-stopky
• Pásek: Kožený
• Pohon: Baterie-Quartz
• Druh skla: Křemíkové-minerální
• Pouzdro: Kulaté, ušlechtilá nerez ocel –
bezniklová, antialergická
• Barva hodinek (pouzdra): Stříbrná-matovaná-ušlechtilá nerez ocel
• Barva číselníku: Bílá
• Vodotěsnost: WR 50 Bar
• Funkce a popis: Čas, datum
• Velikost hodinek:
Středně větší, průměr 42mm

• Velmi elegantní dámské
náramkové hodinky
analogové
• Pouzdro nerezové
• Zlacené
• Sklíčko minerální
• Swarowski originální
krystaly
• Ciferník reliéfní
• Datumovka
• Náramek ocelový
• Vodotěsnost WR 50 Bar
• Quartzové bateriové

10 500 KČ

4 490 KČ

GANT
W70253
• Pánské náramkové hodinkyy
analogové
• Napájení baterie
• Strojek MIYOTA 6P25
• Ocelové pouzdro ve tvaru kruhu
• Průměr pouzdra: 44mm
• Kožený tah hnědé barvy
• Ručičkový ciferník
ab• Barva ciferníku hnědá s arabskými čísly
lo
• Materiál skla – minerální sklo
• Vodotěsnost: WR 10 Bar
• Funkce a popis: Čas, datum

5 590

Klenotnictví

DARA
s.r.o.

Náhrdelník

Náušnice

Dětské náušnice

Hodinky-dámské

- chirurgická ocel
+ keramika

- chirurgická ocel
+ keramika

Au 0,70g

Jordan Kepr

2890 Kč

890 Kč

1690 Kč

1290 Kč

Scream hodinky
univerzální bílé

Dříve 1190 Kč
Náušnice

Rhodiovaný prsten, 3 řady

bižuterie Zuzu, kamínky, puzeta

kamenů, Ag 925, vel. 52

Dříve 290 Kč

Dříve 955 Kč

Nyní 145 Kč

Nyní 477 Kč

Nyní 595 Kč

Pánský řetěz
- chirurgická ocel

Dříve 1 200 Kč

Nyní 600 Kč
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Náušnice
- rhodiovaná bijou

Náramek
- fashion bijou

Dříve 600 Kč

Dříve 600 Kč

Nyní 300 Kč

Nyní 300 Kč

PRO VÁS

Celoroční přikrývka BASIC
rozměry: 140x200cm,
140x220cm, 240x200cm
výplň: 100% polyester - dutá nealergenní vlákna

Porcelánový hrnek
GARANADA,
objem 0,6l

cena od 1 290 Kč

86 kč

207 kč

Porcelánový
hrnek SOVA,
objem 0,4l

110 kč
Popisovatelná
dóza ARGENTO,
objem 400g

Povlečení
Pov
vleč
ečení
ení
n F
FINO
INO
N
NO
rozměr: 140x200/70x90
materiál: 100%
dlouhovlákná česaná bavlna

Dříve: 1 290 Kč
sleva 30% Nyní: 903 Kč

Ručníky a osušky
BAMBOO PLUS

93 kč

materiál: 60% bavlna 40% bambusové vlákno

cena od 430 Kč

Kuchyňský robot
BOSCH MUM48CR1+ kuchařka
na DVD+mlýnek na maso
Multifunkční kuchyňský robot BOSCH MUM48CR1 s Multi-motion-drive dynamickým planetárním pohonem nabízí 4 pracovní rychlosti,
možnost umístění do parkovací pozice a multifunkční rameno se třemi stupni pohonu v rozdílných polohách. Hlavní součástí robota je
nejen nerezová nádoba o objemu 3,9 litru, ale také litrový plastový
mixér, průběhový krouhač s krájecím, strouhacím a krouhacím kotoučem, hnětací hák, šlechací a míchací metly a stojánek na příslušenství.
Společnost BOSCH v balení dodává i interaktivní DVD s recepty.

Aromatizovaná káva
POMERANČ
- ČOKOLÁDA, 150g

52 kč
Bylinný čaj Rooibos Pařížská
roláda, aromatizovaný čaj
s příchutí čokolády a koření, 70g

Automatický
kávovar
KRUPS
EA8268
+ napěňovač
mléka

Výrobník
limonády
Sodastream
DYNAMO
TITAN
Silver

Tento domácí pressovač zvládá připravit hned několik druhů kávy na jedno
stisknutí tlačítka. Disponuje jak integrovaným mlýnkem, tak i napěňovačem
mléka, na přípravu kávových specialit
proto už nemusíte nic dokupovat. Vše
ergonomicky hned po ruce a v kvalitním
provedení.

Dobrou limonádu zvládne připravit naprosto každý. Ovládání je tak
jednoduché, že si ho budou užívat
i děti. Nepotřebujete žádný přívod elektrické energie a nápoj je
hotový stiskem jediného tlačítka.
A ingredience? Jen obyčejná voda
z kohoutku a lahvička se sirupem,
na který máte zrovna chuť.
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PRO VÁS

Tlakový hrnec BIO
EXCLUSIVE+6.0l
dříve 2 399 Kč

Představujeme Vám novinku
- luxusní intimní kosmetiku LOVE GEL.
Exkluzivně v síti prodejen Erotic City.
Jedná se o prémiové lubrikační a masážní
gely na silikonové i vodní bázi, ochucené
i neutrální. Jsou citlivé k pokožce, nikdy
nelepí a neucpávají póry.

Nyní 1 899 Kč

do 30. 9. 2014

Sada ecoPresto, 9 dílů
dříve 2 999 Kč

Nyní 2 299 Kč

LOVE GEL. The liquid comfort.

do 30. 9. 2014

Chcete se bavit a nejste si jisti,

kde to bude stát za to?

Pekáč s poklopem
DELÍCIA GLASS
42cm



898 Kč

U nás ve světě Funny World Vám zaručujeme
spoustu zábavy a adrenalinu. Můžete si vyzkoušet hru na různých simulátorech a automatech
a k tomu snadno získat skvělé ceny.
Ale můžete se dostat i do opravdového Westernu
v 7D Saloonu, kde máme na výběr z osmi her různého žánru, z kterých si určitě nějakou vyberete,
např. dobrodružné Eldorado jízda v džungli anebo
akční westernovku.
Čekají vás různé nástrahy a vy máte za úkol se tím
vším probojovat a získat poklad. Kdo si troufne?



Sophie Hannah:

Jiří Kolečko:

Poirot:
Vraždy
s monogramem

Doušek vína
- Malý průvodce
velkým vinařským
světem

Cena: 299 Kč
Milan Vodička:
Co s námi bude

Cena: 299 Kč
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Cena: 349 Kč

PRO VÁS
PÁNVE DIAMANT
NEPŘILNAVÝ POVRCH
ZPEVNĚNÝ SKUTEČNÝMI
DIAMANTOVÝMI
KRYSTALY

$.ÿ1Ì
&(1<
TERMOSKY - PLECHOVKY
+ další barevné varianty

159,-

od

SKVĚLÁ CENA

299,-

od

VELKÁ SOUTĚŽ
VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ
RNĚ
Sbírejte body za VÁŠ NÁKUP

VYHRAJTE
2 MOBILY
SAMSUNG ACE3

o
trvá d

15. 12

. 2014

Z každou vyplněnou kartičku
Za
DOSTANETE
D
OD NÁS

DÁREK!

Akce trvá
do 21. 12. 2014

Soutěž

ení:
jméno a příjm
adresa:
tel.:
e-mail:
že:

podmínky soutě

il!

a vyhrajte mob
k,
vaše nákupy
rtičejte u nás body za
aSbíre
karty!
ce k Soute
ncež nelimituje klientské Kč dostanete 1 bod.
200
tší ša každ
ý nákup nad
lékárny.
!
nálu
m vě ýZa
perso
ru
u
ži
h informace o soutě
na v

kartič
Čím více
šan
tím větší
u
na výhr

Další

Další informace o soutěži
u personálu lékárny.

CAFISSIMO LATTE

• Cappuccino, latte macchiato a všechny kávové speciality pou24.07.14 13:49
24.07
hým stisknutím tlačítka

02849_CAF_inzerce_IGY_CentrumCB_95x88_ver6.indd
_inzerce_IGY_CentrumCB_95x88_ver6.indd 1

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

Je to FURBY
– interaktivní
zvířátko

trvalá Pohádková cena

• Každá kapsle se 100% Tchibo Arabica kávou ze 100% certiﬁkované produkce
• Vyjímatelná nádrž na vodu o objemu 1l

DRÁČÍK
Základní cena 1 899 Kč,

• 3 stupně tlaku přípravy kávy pro dokonalé espresso, caffé
crema a překapávanou kávu

• Energetická úspornost díky automatickému vypínání

1 499 Kč

• Integrovaný zásobník až na 10 použitých kapslí
• 4 barevné varianty
• 40měsíční záruka
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PRO VÁS / KUPÓNY

PO Z VÁ N K A

na 36. ročník

GRAND

PRIX

25. 10. 2014 / Slezské divadlo Opava
Kulturistika - Muži , Body Fitness - Ženy
OC BREDA Fitness - Děti , Strongmani

-15%

Kupon

v hodnotě
250,-

na celý nezlevněný sortiment
Akce platí od 15. 9. do 31. 10. 2014. Slevu nelze kombinovat s|jinými slevovými
nabídkami a nelze ji uplatnit na nákup dárkových poukazŃ. Sleva platí pouze v|parfumerii
Marionnaud OC Breda & Weinstein, Opava.
marionnaud.cz

3006_MAR_Inz_Magazin_OC_90x50.indd 1

Kupon lze uplatnit
k zakoupení 1ks zboží
v prodejně Samsara.
Kupony nelze sčítat.

20.08.14 10:58

20
%
na veškerý

sortiment

Nevztahuje na snubní prsteny, zakázky, dárkové šperky,
značky Festina a Mt. Blanc a nelze ji kombinovat s jinou
slevu. Platí pouze pro Klenoty OC Breda & Weinstein
po předložení tohoto kupónu.
Platnost kupónu 17. 9. – 24. 9. 2014
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KUPÓNY

Platnost do 28. 9. 2014.

KFC_kyblik_bezedny_hranolky_90x50mm.indd 1

19.08.14 10:11

Sleva 10%
Sushi

platnost do 31.12.2014
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KŘÍŽOVKA

Tajenkou křížovky je jméno autorky fashion blogu OC Breda & Weinstein.
Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 10. 2014 na adresu „Správa centra“, 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:
Jakub Střižík - Opava, Miriam Šajerová - Bílovec, Blanka Dalerová - Otice. Gratulujeme!
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 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a
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OSOBNOST

Jindřich štreit Neobyčejné fotografie obyčejných lidí
J

e jedním z nejvýznamnějších českých
fotografů současnosti. Přitom nefotí
celebrity ani světové události. Fotí obyčejný život obyčejných lidí. A právě tyto
fotograﬁe jej proslavily po celém světě.
Narodil se na Valašsku, odkud se v deseti letech s rodiči přestěhoval do zapadlé obce na Bruntálsku – Těchanova.
Region, který si dodnes zachoval svoji
drsnou osobitost, mu dal inspiraci k unikátním fotograﬁím. Při své práci se dostal
i do konﬂiktu s režimem. Jeho fotograﬁe
odhalovaly nejen těžký a většinou bezútěšný úděl života lidí na „socialistickém
venkově“, kde byly zpřetrhány původní
společenské vazby, ale ukazovaly také
vyprázdněnost snah o radostné směřování ke světlým zítřkům. Fotograﬁe z různých schůzí, oslav, voleb, brigád a cvičení zachycovaly neidealizovanou realitu.

A ta komunisty dráždila. Dokonce tak, že
v roce 1982 byl Jindřich Štreit zatčen a několik měsíců strávil v ruzyňské věznici. Po
propuštění byl vyhozen z místa ředitele
venkovské školy a až do Listopadu 1989
pracoval na státním statku. Teprve po revoluci se mohl plně a svobodně realizovat.
Zúčastnil se mnoha se výstav, uskutečnil stovky vlastních expozičních projektů. Bylo o něm natočeno 15 ﬁlmových či
televizních dokumentů, vydal 20 knih.
Jeho fotograﬁe jsou zastoupeny v desítkách veřejných sbírek v Česku i ve světě,
mimo jiné i v The National Gallery of Art
ve Washingtonu. Již 23 let působí jako
pedagog na Institutu tvůrčí fotograﬁe Filozoﬁcko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě. V roce 2009 byl jmenován profesorem. Trvale žije v Sovinci
na Bruntálsku. 5. září mu bylo 68 let.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
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
ní
(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,
9,
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.

PR
PRO
RO ŘIDIČE
500
50
00 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Ce
Po - Pá: 3 hodiny parkování zdarma, při předložení vstupenky do Cinestar prodloužení o 3 hodiny. Každá
další hodina 20 Kč.
So - Ne: ZDARMA
Breda
B
reda & Weinstein ONLINE
Webové stránky: www.ocbreda.cz
W
Facebook:
Fa
F
b k www.facebook.com/ocbreda
f b k
/ b d
Fashion blog: www.bredafashionblog.com
Fa
Stáhněte si pomocí
St
cí
QR kódu mapku
Q
našich obchodů
na
a služeb:
Internet
In
WiFi v obchodním
W
centru zdarma
ce
KO
KONTAKT
OC Breda & Weinstein
O
tein
U Fortny
F t 49/10,
49/10 746 01 O
Opava
E-mail: info@ocbreda.cz
ETelefon: 553 820 121
Te

JIŽ 17. 9. V 7 HODIN

OTEVÍRÁME
NOVOU PRODEJNU
ALBERT.
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Supermarket
Albert Opava, U Fortuny

DÁ
DÁRKOVÉ
POUKÁZKY
PO
OUKÁZKY
Ob
Obdarujte
bdarujte své blízké
na jejich svátek.
Potěšte je dárkovou poukázkou
na nákup v OC Breda & Weinstein.
Prodej dárkových poukázek ve směnárně Tourist centrum na podlaží „-1“.
OT
OTEVÍRACÍ
TEVÍRACÍ 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

STOVKY
LEVNĚJŠÍCH PRODUKTŮ

Vyzkoušejte Albert.
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AKTUÁLNĚ

mtbcross

BELLA 2014
XI. ROČNÍK
FOTO: zbynek@maderyc.cz

SOUTĚŽ PRO DÍVKY OD 15 DO 25 LET

Mlýn U vodníka Slám

A MUŽE OD 17 DO 25 LET
ZAREGISTRUJ SE NA
WWW.LOOKBELLA.CZ!

JAK SE RODÍ HVĚZDY?

FASHION SHOW
& CASTING

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
CASTING LOOK BELLA

18. 10. 2014/ 14:00–18:00
OC Breda & WEINSTEIN

MTB CROSS s OC BREDA & WEINSTEIN
pořádají závod na horských kolech

Přijď se podívat, jak se rodí hvězdy jako Česká Miss 2014
Gabriela Franková, Muž roku 2013 Antonín Beránek,
Česká Miss 2007 Lucie Hadašová nebo Muž roku
Slovenské republiky 2009 a Muž světa 2010 Peter Menky!

4. října 2014

Přijď na casting a získej luxusní krabičku krásy LADYBOX zcela
zdarma, poukaz na CEWE fotoknihu, kúru pro růst vlasů
DONNA HAIR nebo nebo dobij energii drinkem SUPER FRANKIE
či zdravým čajem v podobě MATCHA TEA!

U vodníka Slámy (Háj ve Slezsku - Lhota)

více na

www.mtbcross.cz

www.ocbreda.cz
WWW.LOOK-BELLA.CZ | WWW.PRESTIGEMODELS.CZ

