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Nový věrnostní klub CineStar 

Odměny nyní  
daleko rychleji

  Okamžitá sleva na vstupném 20 Kč
   Body za utracenou částku  

na pokladně a online
     Odměny za nasbírané body  
 – vstupenky a občerstvení zdarma

  Speciální předpremiéry pro členy klubu
  Soutěže o filmové ceny
   Aktuální informace  

o filmových novinkách a akcích

Více na www.cinestar.cz



EDITORIAL

je tady jaro, vše pomalu rozkvé-
tá, sluníčko svítí a vzduch voní tak 
trochu jinak. Přirozené je vítat jaro 
v  dobré náladě a  dobré kondici.
A kdy by se měl člověk cítit nejlíp 
než v novém jarním outfi tu.
Jarní kolekce jsou plné zářivých 
barev a  nejrůznějších doplňků.
V  pátek 11.  března na Vás v  Bredě 
čeká nejen odpoledne plné módy
a nových jarních inspirací, které váš 
šatník zaručeně probudí ze zimní-
ho spánku, toto odpoledne navíc 
zakončí již tradičně velmi oblíbený 
nightshopping, v  rámci kterého si 
svůj nový jarní kousek můžete poří-
dit za zvýhodněnou cenu.
A  nejen módními novinkami žije 
naše centrum v  tomto období.
Ve 2. podlaží jsme pro Vás otevře-

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

li novou kavárnu COFFEESHOP 
COMPANY, která nabízí výbornou 
kávu připravenou výhradně jen 
z  nejkvalitnějších zrnek kávy Ara-
bica. Dále pro Vás chystáme by-
linkovou zahrádku přímo na střeš-
ní terase, kterou zahájí 30.  dubna

Jarní bylinkový seminář, kterým Vás 
provede známý zahradník a pěstitel 
Jan Weiss. Také připravujeme výsta-
vu veteránů a spoustu dalších even-
tů. Velkou novinkou je také nová 
soutěž Breda Klubu o PIVO NA ROK 
ZDARMA v  naší restauraci Nová 
sladovna. Milé dámy, to už je sluš-
ná motivace jak přimět chlapa, aby
s Vámi nakupoval . Více informací 
o této soutěži se dočtete na strán-
kách www.ocbredaklub.cz.
Nezapomeňte sledovat také náš 
facebook, kde Vás pravidelně infor-
mujeme o aktuálním dění v našem 
centru.
Přeji Vám krásné jaro a  příjemné 
nakupování 

Aneta Křibíková
Marketing Coordinator
OC Breda & Weinstein 

Soutěž pro školy z Opavy a okolí. Úkolem každé třídy či školy je vytvoření 
„zvířecího symbolu Velikonoc“.  Zapojit se mohou nižší stupně základních 

škol a mateřské školy.

Velikonoční tvoření
s OC Breda & Weinstein a Deníkem
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Velikonoční tvoření
s OC Breda & Weinstein a Deníkem

Všechny výrobky doručené do 8. 3. do redakce Opavského a hlučínského deníku budou vystaveny
v 1. podlaží OC Breda & Weinstein v období od 14. 3. – 3. 4. 2016. 

Návštěvníci Bredy a čtenáři Deníku mohou o vítězi rozhodnout hlasováním. Box s hlasovacími lístky
bude umístěn v 1. podlaží přímo u vystavených výrobků. První tři výherci získají

dárkové poukázky Breda v hodnotě 3 000 Kč, 2 000 Kč a 1 000 Kč.

www.ocbreda.czzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeee zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc............................ccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaa ccccccccccccccccc........dddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa czczczczczczczcczccccccc.......cccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeccc rrrrrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwww.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww bbbbbbbbbbbbbbbbww..w.w.w.ww bbbbbbwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww o bwwwwwwwww......wwwwwwwwwwww cccccccbbbbbbbbbbboowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww oooooooooooooo.....wwwwwwwww ooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww oooooooooooooooooooocccccccocccooccoooococcococcocococococcocooccccccccccccccccccccccccccccccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeecccccccccccccccooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwww......ooooccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..w.w.w.w.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.ocbreda.cz
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A3 SPORT
Nevíte čím potěšit své blízké? Dárkový poukaz 
A3 SPORT s  neomezenou platností jim určitě 
udělá radost!
Zakoupit jej můžete v našem obchodě A3 SPORT 
nebo na e-shopu www.a3sport.cz v hodnotách 500 Kč, 1000 Kč 
a 2000 Kč.

Edice Neoluxor
přináší do knihkupectví vybrané tituly renomo-
vaných českých a světových autorů. Čtenáři tak 
získávají nejlepší knihy v  kvalitním provedení a  za dostupnou 
cenu. Tituly z  edice lze zakoupit výhradně v  síti knihkupectví 
Neoluxor.

Tally Weijl
Naše nové výjimečné ANTI-CELLULITIDO-
VÉ kalhoty jsou vyrobeny z technologic-
ké příze zvané Emana®, která vylepšuje 
vzhled celulitidy metodou mikrocirkulač-
ní stimulací krve. Kalhoty snižují výskyt 
celulitidy, přináší extrémní komfort a po-
hodlné nošení. Technologie v  kalhotách 
vydrží neomezené praní, což z  ní dělá 
unikát.

 

Infolinka 800 210 210Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

Online účet
Je zadarmo  
a ještě vás odměňuje!

Získejte  
100 bodů  

za registraci  
do Světa odměn

Posílejte si na účet 15 000 Kč měsíčně a máte ho zcela zdarma. 

Aktivujte si také věrnostní program Svět odměn a sbírejte body za to, co běžně děláte.

Pěstování bylinek je čím dál populárnější disciplí-

nou. Kdo by si nechtěl vypěstovat na zahrádce nebo 

jen doma v truhlíku voňavé a zdravé přísady a ingre-

dience k různým dobrotám? 

Obchodní centrum Breda&Weinstein vychází 
i tomuto trendu vstříc a připravuje pro své ná-
vštěvníky vskutku atraktivní program, ve kterém 
si milovníci bylinek přijdou na své. Za vším stojí 
spolupráce obchodního centra se známým zahrad-
níkem a pěstitelem Janem Weissem, jehož vyhlá-
šené zahradnictví se nachází v Oticích u Opavy.
„Na 30. dubna chystáme JARNÍ BYLINKOVÝ SE-

MINÁŘ, kde se lidé dozvědí, jak bylinky pěstovat 
a seznámí se s ukázkou bylinkového sortimen-

Bylinky opanují terasu v Breda & Weinstein
tu pro letošní rok,“ říká zahradník, kterého si 
pro jeho erudici pozvali už do Snídaně s Novou 
i Dobrého rána ČT. Zároveň bude připravena by-
linková zahrádka přímo na střešní terase v Bredě.
Druhou aktivitou načasovanou na první polovinu 
května bude samotná výsadba bylin, s praktic-
kou ukázkou, jak si doma správně osadit truhlík, 
jakých chyb se vyvarovat, aby na konci našeho 
snažení nebyly jen uhynulé rostlinky. 
Do této činnosti budou aktivně zapojeni zájemci 
z řad návštěvníků obchodního centra. Podle zájmu 
se bylinkaření bude rozvíjet o další nápady a aktivi-
ty. Sledujte webové stránky www.ocbreda.cz a náš 
facebook! Již brzy tam získáte další informace.

o-
k 
í a  za dostupnou 
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Přijměte pozvání a zažijte příjemné chvíle v moderním 
prostředí kavárny COFFEESHOP COMPANY. Ať už si 
kávu vychutnáte u nás nebo si ji vezmete s sebou, záži-
tek z její lahodné chuti vás příjemně překvapí.

V COFFEESHOP COMPANY připravujeme kávu vý-
hradně jen z nejkvalitnějších zrnek kávy Arabica, 
pocházejících z těch nejlepších kávových plantáží 
a pražených v rodinné rakouské pražírně.

Nová
kavárna

Australian IPA 14 % EPM
Obsah alkoholu: 6,2 % objemových. Světlý svrchně 
kvašený speciál. Pro chuť a vůni jsme použili vybra-
ný australský chmel, který jsme doplnili chmelem 
americkým a dali tak vzniknout naší Australian IPA.

Seattle ALE 12 % EPM
Obsah alkoholu: 5 % objemových. Světlý svrchně 
kvašený ALE. Jedná se o poctivou svrchně kvaše-
nou dvanáctku. Pro docílení lahodné chuti a příjem-
ného aroma byly použity severoamerické chmely ze 
státu Washington.

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

Přijďte ochutnat pravé opavské pivo • www.nova-sladovna.cz • t el. 553 820 130 www.coffeeshopcompany.cz 

V COFFEESHOP COMPANY věříme, že skutečně 
dobrá káva není tajemství, ale umění. Káva má díky 
pečlivé přípravě ve speciálních kávovarech oprav-
du lahodnou chuť. V COFFEESHOP COMPANY Vám 
nabídneme vynikající kávu, kávové speciality na 
mnoho způsobů, výběr speciálních čajů a další tep-
lé i studené nápoje. Nabídku doplňuje široká škála 
dortů a sladkostí, zeleninové saláty a také sendvi-
če, které vám zapečeme v grilu a jistě Vás zasytí 
k obědu či večeři.

Víte jak chutná pivo z opavského minipivovaru?

Také máte dost uniformní chuti piva
z velkých pivovarů?

Naše pivo je jiné!

Nádherně voní, má říz, nezaměnitelnou chuť a každý nově uvařený druh je originál.

Tak přijďte k nám a zažijete rozdíl!

V nabídce jsou vždy minimálně 3 druhy piv. Trvale se vaří jedenáctistupňový spodně kvašený ležák Opavský 
korbel. Další 2 piva se každý měsíc obměňují. Většinou je to světlý dvanáctistupňový svrchně kvašený ALE 
a čtrnáctistupňová IPA. Naše piva nabízíme také v PET lahvích a KEG sudech.

Černý korzár 14 % EPM
Obsah alkoholu: 6,2 % objemových. Tmavé svrchně 
kvašené pivo typu Porter. Pro dosažení vyšší hořkosti 
a chuťové výraznosti se Černý korzár chmelil natřikrát. Pro 
zakulacení a propojení všech chutí jsme jej nechali zrát 
v ležáckém sklepě min. 50 dní. Tmavé speciální pivo.

   Pivovar
       nabízí stále něco nového
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Jarní trendy 2015
Nastal ten správný čas dobře se připravit na jarní sezonu 2016. Osvěžte svůj šatník, protože právě teď dorazily nové kolekce na naše prodejny v OC Breda.Opět přinášíme spoustu novinek a skvělých kousků, které by určitě neměly chybět ve Vašem šatníku. Venku se sice ještě zima nechce vzdát svého diktátu, ale je dobré být při-praven, když jaro udeří celou silou své energie a vitality. 

Polobotky
799 Kč
Jeans
799 Kč
Košile
299 Kč
Vesta
399 Kč

Adidas
Truckerka
679 Kč
Triko
749 Kč
Tepláky
1 499 Kč
Mikina
2 149 Kč
1 399 Kč
Kotníková 
obuv
2 599 Kč
1 699 Kč
Batoh
990 Kč

O´NEILL
Košile
1 640 Kč
Adidas 
Triko
799 Kč
O´NEILL
Kalhoty, 
2 190 Kč
1 905 Kč
O´NEILL 
Obuv
2 290 Kč
1 603 Kč
FILA 
Batoh
790 Kč
O´NEILL 
Opasek
490 Kč 
245 Kč

Tričko
249 Kč
Kabát
1 299 Kč
Jeansy
899 Kč
Boty
599 Kč

Tričko
149 Kč
Kabát
1 499 Kč
Jeansy
499 Kč
Boty
499 Kč
Taška
799 Kč
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Dětská móda 
v nových kolekcích 
je v  našich prodejnách velmi pestrá. Hýří barvami a  nejrůznějšími potisky. Co se týče elegantnější módy pro malé slečny, například v  Reserved nebo H&M, určitě oceníte velký výběr sukni-ček a jarních bundiček. Pokud budete chtít vyrazit někam za sportem a děti už Vám ze všeho vyrostly, v prodejně A3 SPORT se určitě zaměřte na nové kolekce Adidas a Nike. 

Triko
169 Kč
Mikina
299 Kč
Sukně
399 Kč
Legíny
129 Kč
Baleríny
129 Kč
Čelenka
99 Kč

Košile
399 Kč
Jeany
599 Kč
Boty
349 Kč



Spring8

FASHION

NA JAŘE VYMĚŇTE ZIMNÍ BUNDY ZA LEHKÉ KABÁTKY, KARDIGANY A PÁNSKÉ SVETRYVe dnech, kdy teploměr ukazuje více jak deset stupňů, ale kalendář stále zůstává na měsících, které máme za-kódované jako chladné, je ideální čas vystřídat péřové bundy a vlněné kabáty…Nejsme si tak úplně jisti, jak je to možné, ale dlouhé kardigany do půli stehen nebo nejlépe ty až po lýtka mají styl samy o sobě. Ať pod něj obléknete bavlněný rolák, bílou košili nebo pruhované tílko, pořád budete vypadat skvěle. Bezkonkurenčně nejlepší volbou je kombinace kardiganu se všemi střihy a barvami džín, jednoduchým topem a teniskami.

Bunda
Vintage

1299 Kč
1199 Kč
Jeans
899 Kč
Bižuterie
280 Kč
Triko

825 Kč
545 Kč
Kabelka

599 Kč

Šaty

1199 Kč
Pásek

299 Kč
Náhrdelník
379 Kč
Náramek

199 Kč
Brýle

299 Kč
Džínová
bunda
949 Kč
Parfém
499 Kč

Kabát
1499 Kč
Kalhoty
999 Kč
Halenka
799 Kč
Kabelka
699 Kč
Boty
799 Kč

Bunda
2 299 Kč
Košile
899 Kč
Jeany
1 199 Kč
Boty
1 599 Kč

Šaty
1 299 Kč
Kabát
1 999 Kč
Boty
899 Kč
Kabelka
1299 Kč
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VOLNOČASOVÁ MÓDA V HOUSe, MOHITo NEBO GATe
Perfektní volba výběru oblečení pro volný čas nebo pro módu jen tak do města je určitě naku-pování v těchto obchodech. Co si určitě musíte pořídit, jsou nové džíny. Není prodejna, ve které byste nenašli džíny s novou texturou světlých vyšisovaných džín. Kombinace již zmiňovaných kardiganů, například z Gate nebo skvělá jarní bundička s jarním motivem z House je velmi ob-líbená právě s džíny. Do Mohito teď právě přišla pestře barevná jarní bunda, kterou prostě mu-síte mít. 

Kardigan
548 Kč
Triko
278 Kč
Jeans
698 Kč
Boty
448 Kč

Mikina
698 Kč
Triko
278 Kč
Jeans
698
Boty
448 Kč

Kalhoty
899 Kč
Bunda
999 Kč
Boty
899 Kč
Triko
349 Kč
Kabelka 
899 Kč

Triko
299 Kč
Košile
699 Kč
Jeans
999 Kč
Obuv
999 Kč
Bunda
999 Kč

Jeans
999 Kč
Triko
349 Kč
Bunda
999 Kč
Obuv
499 Kč
Kabelka
699 Kč
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Sportovní nálada
Na jaře už se každý těší, až bude moci vy-běhnout ven za nějakým sportem. 
V Intersportu nás překvapili krásnou novou fi tness kolekcí od značky Roxy. Úžasný ma-teriál a skvělá barevná kombinace Vám za-ručí originalitu a budete se v ní i skvěle cítit.Móda pro pány si stále drží svůj trend. Pro sportovní nadšence najdete v obchodech A3 SPORT nebo Intersport spoustu skvělých mikin , tepláků, polotriček a různých doplň-ků. Stojí za to prodejny určitě navštívit.

Bílé
tenisky
399 Kč
Jeans
799 Kč
Mikina
549 Kč

Puma
Fun
Pique
POLO
triko

999 Kč
699 Kč
Puma
Style
ATHL
tepláky
1499 Kč
999 Kč
Puma
Rebound
obuv pro
volný 
čas

1599 Kč
899 Kč

ROXY
Breathless
Bra
sportovní 
podprsenka 
1099 Kč
ROXY
Devotee
tílko
1099 Kč
Roxy
Breathless 
Pant
tepláky
1499 Kč
NIKE
WILD
TRAIL
běžecká
obuv
1799 Kč
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CCC
349 Kč

LASOCKI
999 Kč

JENNY FAIRY
699 Kč

h Dámská
halenka
bílá
279 KČ
Dámská
halenka
proužek
189 KČ
Dámské
džíny
429 KČ
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Pánská
košile
Wrangler
1 299 Kč
Pánské
kalhoty
Wrangler
1 899 Kč

Dámské
šaty
Wrangler
2 199 Kč
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Dámská parka
Meatfl y Sheena
Dámská bavlněná parka bez zateplení. Ideální “přechodová” bunda pro podzim a jaro.

2 190 Kč
1 533 Kč

Bavlněná 
halenka
899 KČ
Pouzdrová 
sukně
1 599 KČ
Koženkový 
kabát
2 999 KČ

Džíny
s vysokým 
pasem
999 KČ
Denimová 
halenka
999 KČ

Pánská bunda
Meatfl y Vincent
Pánská street bunda na zip s pevnou kapucí v klasickém střihu.Větru a vodoodpudivá - vodní sloupec 500 mm s potiskem na přední straně a rukávu - logo /nápis Meatfl y2 190 Kč

1 533 Kč
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Obchodní jednotka BELLE FEMME - Spodní prádlo chce ukázat, že podprsenka je jed-nou z nejdůležitějších součástí každé ženy. Nejenom slouží k zahalení, ale i k modelaci a zvýraznění, nebo potlačení tvaru prsou. Je důležité vědět, že její správná velikost odstra-ní mnohé problémy s páteří a změní Váš vzhled.

Nabízíme i formující a stahující prádlo, které zakryje mnoho, mnoho nedostatků, kterými nás příroda obdařila.
Vyškolený personál Vám uká-že, že k dokonalosti Vaší posta-vy chybí jen málo.

Výborné ceny za vysokou kva-litu jsou prémií, kterou letošní jaro u nás najdete.

Belle Femme
Výrobek značky Melissa z kolekce jaro léto 2016, botky jsou voňavé :).Aktuálně bude probíhat pro opavskou prodejnu 15% sleva :) do 31. 3. 2016. Původní cena balerín 2 350 Kč .
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KUPONY

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční nabídkou ani 
s výkupem zlata protihodnotou. Sleva neplatí na produkty 
značky Mt. Blanc, Festina, snubní prsteny, opravy,  zakázkovou 
výrobu a dárkové šeky. Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.
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KUPONY, GASTRO, DOMÁCÍ MAZLÍČCI

KFC_Tuesday_Bucket _93x113mm.indd   1 11.02.16   15:18

Novinková řada 
bylinných směsí Oxalis 
speciálně vyvinutá pro 
ženy, muže a děti.

49,-/50g

Citrónový koláč 
Ovocný čaj Oxalis s 

neobyčejnou kombinací 
chutí sladkého koláče 
a citrónu.  78,-/80g

Brit Carnilove

Nové superprémiové 
krmivo
Bez obilovin
Český výrobek
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KRÁSA
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Zázrak jménem OLAPLEX
 „Vlasy klientů zůstanou zdravé a nepoškozené. Zaručeně!“
To je heslo nového vlasového přípravku jménem OLAPLEX.
Často se setkávám se ženami, které už neba-
ví jejich tmavá barva, již si léta barví na vlasy. 
Je mnohem více žen, které by chtěly přejít 
spíše na světlejší nebo zcela přírodní barvu 
svých vlasů. Na trh konečně přišla novinka, 
která Vám vlasy šetrně odbarví a  přitom je 
nepoškodí. I já jsem se dlouho potýkala s tím-
to problémem a mohu říci, že když mi má ka-
deřnice tento zázračný produkt aplikovala na 
vlasy, byla jsem nadšená.

 CO JE vlastně TEN OLAPLEX?

Začalo to tím, že se našli dva přední světo-
ví odborníci v  oblasti materiálů a  chemie, 
kteří nikdy předtím nepracovali pro vlasový 
průmysl - Dr. Eric Pressly a Dr. Craig Hawker. 
Vznikl tak tým snů, který vynalezl chemickou 
složku, jež bez silikonu a  minerálních olejů 
obnovuje rozbité vazby ve vlasech během 
chemického ošetření a  po něm. Výsledkem 

jsou vlasy silnější než kdy předtím.
To vše může znít jako marketingový tah, 
ale  přináším Vám informace,  jaké o  tomto 
přípravku říkají přední kadeřníci na sociálních 
sítích a co radí našim kadeřníkům pro úspěch 
v jeho používání. Jak sami uvádějí, nejlepším 
testem je použití v praxi.

 NOVÉ REVOLUČNÍ SALONNÍ OŠETŘENÍ

OLAPLEX můžete použít jako systém pro do-
konalé barvení nebo jako samostatné ošetře-
ní. Přidejte přípravek OLAPLEX Bond Mul-
tiplier č.1 do zesvětlovače nebo barvy a  po 
opláchnutí barvy z vlasů aplikujte přípravek 
Bond Perfector č.2. Výrazně tak snížíte po-
škození při každém barvení.
Nabídněte svým klientům i  ošetřující do-
mácí péči Hair Perfector č. 3, čímž mohou 
prodloužit trvanlivost barvy a dodat vlasům 
potřebnou péči. Domácí péče by se měla 

používat 1x týdně pro další po-
sílení vlasů a  ochranu budoucím 
chemickými ošetřeními. Otestovali 
jsme OLAPLEX prakticky na kaž-

dém typu vlasů – asijské, evropské, 
africké, chemicky ošetřené i přírodní. 

Funguje to!

 CO NA TO SVĚTOVÍ KADEŘNÍCI?

„OLAPLEX je nejdůležitější složkou 
každé barvy & balayage, které vytvá-
řím.“ Chad Kenyon,Benjamin Salon, West 
Hollywood,CA
„Toto je za poslední dobu jeden z  nejre-
volučnějších výrobků v kadeřnickém prů-
myslu.“ Tracey Cunningham, Meche Salon, 
Beverly Hills, CA.
„Tímto přípravkem jsem naprosto posedlá 
a  myslím, že natrvalo změnil kadeřnický 
průmysl. Integrita vlasů již není ohrožena 
chemickým ošetřením.“ Bianca Hillier, Sally 
Hershberger, Los Angeles, CA
Takže dámy, nebojte se jít do toho a  svě-
řit se do rukou odborníků, kteří Vás udělají 
ještě půvabnější a zářivější s přípravkem na 
vlasy OLAPLEX!

Vaše Míša



krás

17

KRÁSA

Když krása
    není luxus

Tělový 
zeštíhlující 

peeling

198 KČ
Domácí lázně

Denní
hydratační 

krém
s ostružiníkem

198 KČ
Domácí lázně

Osvěžující 

sprchový gel 

s výtažky chrpy 

a ostružiníku

145 KČ
Domácí lázně

Fluidní make-up 

v houbičce, 11 g

540 Kč 389 Kč

Akční cena platí

od 7. 3. do 27. 3. 2016

Yves Rocher

UN MATIN AU JARDIN,

Toaletní voda 100ml

590 Kč 399 Kč

Akční cena platí

od 7. 3. do 27. 3. 2016

Yves Rocher

SERUM VEGETAL,

Tužka pro redukci

hlubokých vrásek, 20 ml

810 Kč
Yves Rocher

Dermacol

Hyaluron 3S

denní krém 50ml

369,90 Kč
TETA

Calvin Klein parfém

CK INU EDT 150ml

1 699,90 Kč
TETA

Oční linky 

ve fi xu 
AS ras Lash

Beautifi er

259,90 Kč
Teta

Lacoste L.12.12 Pour Elle 

Elegant, toaletní voda 

30 ml

1 179 Kč
FAnn

Salvatore Ferragamo 

Si gnorina Misteriosa, 

parfémová voda 30 ml

1 449 Kč
FAnn

Moschino Fresh 

Couture, toaletní 

voda 30 ml

1 199 Kč
FAnn

Řetízek s přívěskem

zlacený

795 KČ
Klenoty Aurum

Náušnice 

zlacené

1 095 KČ
Klenoty 

Aurum
Náušnice BENETO, 

rhodiované stříbro, 

kámen zirkon

1 150 KČ   575 KČ

Top Time
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KLENOTY A DÁRKY

Buďte
všude včas

Womanizer – Masážní strojek
Unikátní masážní strojek, který ženám nabízí 
úžasné pocity radosti a dokonalé potěšení. 
Přichází s novou revoluční stimulační techni-
kou. Světový bestseller!

6 879 Kč

Microscopium
- Venušiny kuličky
Zdravotní pomůcka, která 
poskytuje jednoduchý 
a efektivní způsob, jak cvičit svaly 
pánevního dna při běžných denních 
činnostech a sportu. Tiché a diskrétní.

1 295 Kč

Pulsatio Heart 
– Masážní strojek
Elegantní a smyslný masážní strojek 
z produkce Lady Dreams. Masážní 
srdíčko je dokonalý partner při roman-
tických masážích. Dárek od srdce!

1 295 Kč

Dámské hodinky 

Tommy Hilfi ger

5 300 KČ
Klenoty Aurum

Swiss Military 

SM34039.02

•Safírové sklo

•Voděodolnost 100M (10BAR)

•Ocelový tah

•Datum
•Průměr pouzdra 40mm

4 990 Kč
Planeo Quick Time

Gant W109216

•Minerální sklo

•Průměr pouzdra 38mm

•Datum
•Kožený řemínek

4 790 Kč
Planeo Quick Time

Casio ECW-M300EDB-1A

•Solární napájení

•Rádiově řízené

•Voděodolnost 100M (10BAR)

•Stopky
•Světové časy

•Kontrola stavu baterie

8 390 Kč
Planeo Quick Time

Dámské analogové 

hodinky Adexe

2 200 KČ 1 100 KČ

Top Time

OC Breda & Weinstein

U Fortny 49/10 Opava, tel.: 602 274 650



Hrníček

379 KČ

Rámeček na foto 

Riverdale

679 KČ

Vonná svíčka

(různé druhy)

589 KČ

HHrníček

3379 KČ
Riverdale

679 KČ
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PRO VÁS

Povlečení FINO DESIGN ovals

rozměr: 140 x 200/70 x 90 cm,

původní cena: 1690 Kč sleva: -20%

1 352 Kč

Lékárna
BIODERMA 

lehký zklidňující krém

AKCE 1+1 zdarma

519 KČ za 2 ks

GS CONDO DIAMANT 

kloubní přípravek 120 tablet

529 KČ

GS Multivitamín

EXTRA strong 

60+60 tablet

319 KČ

Povlečení KLASIK květy

rozměr: 140 x 200/70 x 90 cm

původní cena: 990 Kč, sleva: -20%

792 Kč

F I T N E S S

PODPOŘTE SVŮJ VÝKON

L – CARNITIN 1 litr

s obsahem 100�000 mg

účinné látky pro podporu

spalování zásobních tuků

cena 500 kč

při koupi 1 ks - 10% 450 kč

při koupi 2 ks - 20 % 800 kč, 400 kč

Různé druhy balíčků za velmi výhodné ceny.

Promoakce dermokosmetiky AVENE, EUCERIN, FYTORONTANA. 

V době promoakcí slevy nebo dárky.
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PRO VÁS

Tatra oranžová

799 KČ

Odrážedlo 
ENDURO

449 KČ

Stolní hra PRAVDA NEBO LEŽ

799 KČ

Smartphone Honor 5X
DUAL SIM LTE Gold
• 5,5“ IPS displej s rozlišením 1080×1920

• 8jádrový procesor Qualcomm Snapdra-

gon 615 • 2GB RAM • 16GB interní paměť

• slot na kartu microSD do velikosti 128 

GB • dual SIM • LTE • Wi-Fi • Bluetooth

• fotoaparát 13 Mpx • GPS
• čtečka otisků prstů
• Android 5.1 Lollipop

Sportovní sluchátka
Yurbuds Inspire 100

• Otevřená konstrukce technologie 

TwistLock odolná vůči dešti i potu

• perfektně sedí na uších
• trendy barvy 

Sportovní hodinky 
Tomtom Runner• Přesné měření přes GPS

• velký displej odolný proti 
škrábancům a nárazům

• výdrž až 10 hodin
• propojení s PC a vybranými aplikacemi

• voděodolné

Informace o cenÁCH v prodejně DATART

MOBILNÍ TELEFONY CZ

iSPACE.cz Nejrychlejší cesta k mobilu

TABLET LENOVO 
TAB 2 A10-30
10,1" PŘENOSNÝ MULTIMEDIÁLNÍ TABLET

SMARTPHONE LENOVO 
A2010
VSTUPENKA DO SVĚTA 
CHYTRÝCH TELEFONŮ

• 4,5" displej
• 1 GHz čtyřjádrový procesor
• 5 + 2 Mpx fotoaparát
• paměť RAM 1 GB,  vnitřní 
paměť 8 GB + microSD
• LTE (4G), Dual SIM, 
   A-GPS, Bluetooth
• 2000 mAh baterie

FLIP
POUZDRO

V CENĚ 400,-
ZDARMA

2.799,–
LTE (4G)

5.999,–

SMARTPHONE LENOVO 
P70
OHROMUJÍCÍ VÝDRŽ
BATERIE

LTE (4G) 40
00

 m
A

h

FLIP
POUZDRO

V CENĚ 400,-
ZDARMA

4.499,–
WiFi

• 5“ IPS HD displej
• 1,7 GHz osmijádrový procesor
   Mediatek
• 13 + 5 Mpx fotoaparát
• paměť RAM 2 GB,  vnitřní
   paměť 16 GB + microSD
• LTE (4G), Dual SIM, 
   A-GPS, Bluetooth



13. 2. - 31. 5. 2016

. .

www.ocbredaklub.cz

PIVO 
NA ROK
ZDARMA

NAKUPUJ A VYHRAJ

NAKUP V OC BREDA & WEINSTEIN V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ 200 KČ,
NAHRAJ ÚČTENKU NA WWW.OCBREDAKLUB.CZ

A JSI VE HŘE O SPOUSTU SKVĚLÝCH CEN!



VŠESTRANNÉ V KUCHYNI, 
ELEGANTNÍ NA STOLE
200 Kč nákupu = 1 bod 
30 bodů = sleva na nádobí až 97 %

Akce platí v prodejnách Albert od 9. 3. 2016 do 31. 5. 2016 nebo do vyčerpání 
zásob v jednotlivých prodejnách. Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých 
slev a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

ALB_Berndes(image)_inz_185x225.indd   1 15.02.16   9:54
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GASTRO

Ve světě bývá suši považováno za základ japonské-
ho jídelníčku a opravdovou pokladnici zdraví, ale 
Japonci si je ve skutečnosti dopřávají pouze občas, 
zejména při slavnostních příležitostech. 
A takovou slavnostní příležitost Vám nabízíme. 
                     PŘIJĎTE OCHUTNAT!

Restaurace SONY SUSHI 
nabízí jedinečný gastro-
nomický a společenský 
zážitek. Doozo oishiku 
itadaite kudasai!

Až do začátku dubna můžete v UGO ba-
rech doplnit energii a posílit imunitu se 
sezónními kombinacemi koktejlů Chřipko-
bijců. Pět promyšlených kombinací ovoce 
a zeleniny pomůže v boji s nachlazením a úna-
vou, navíc si pochutnáte a zdravě zamlsáte.
Jen během období chřipkobijců se v UGO může-
te posilnit superpotravinou chia semínky, zjistit, 
jak chutná koktejl s kardamomem, poznat, že ba-
táty jsou skvělé i v tekuté formě nebo se vrhnout 
na green smoothie ze špenátu, kiwi a avokáda.

Více informací na www.ugo.cz

Restaurace SONY SUSHI

 Proti bacilům bojují v UGO Chřipkobijci

www.tapitea.cz

SZIGETI sekt 
Sauvignon 
Blanc Brut 
r. 2012

349 KČ

Cafissimo TUTTOCAFFÉ
– italský specialista na kávu

 Unikátní systém 3 tlaků 
(až 15 barů) pro přípravu 
dokonalého espressa, caffè 
crema, fi ltrované kávy nebo čaje
 Moderní italský design
 Kompaktní rozměry
 Vyjímatelný zásobník na vodu o objemu 

0,7 litru
 Integrovaný zásobník na použité kapsle
 Nastavitelná a odnímatelná odkapávací miska 

pro různé typy šálků
 Rychlé zahřívání
 Individuálně programovatelné množství nápoje
 Signalizace potřeby odvápnění
 Automatické vypnutí pro úsporu energie
 Záruka 40 měsíců
 Standardní cena 2 999 Kč

Rulandské 
šedé, výběr 
z hroznů 
– suché r. 2013

299 KČ

DUFEK
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PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá: 3 hodiny parkování zdarma, při předložení vstupenky do Cinestar 

prodloužení o 3 hodiny. Každá další hodina 20 Kč.
So - Ne: ZDARMA

Breda & Weinstein ONLINE
Webové stránky: www.ocbreda.cz
Facebook: www.facebook.com/ocbreda
Fashion blog: www.bredafashionblog.com
Breda klub: www.ocbredaklub.cz
Stáhněte si pomocí QR kódu mapku
našich obchodů a služeb:
Internet: WiFi v obchodním centru zdarma

KONTAKT
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 746 01 Opava
E-mail: info@ocbreda.cz, Telefon: 553�820�121

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Pěšky
Dva vstupy z centrální pěší zóny přes ulici U Fortny a z jižní části ulice 
Pivovarská, třetí vstup z ulice Nákladní (vnitřní městský okruh).

Autobusem
Zastávka městské a regionální dopravy „Divadlo“: linka č. 201, 203, 

204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 228, a 229.
Zastávka městské a regionální dopravy „Nákladní“: linka č. 247, 

248, 249, 250, 260, 191101, 910129, 910131, 930201, 940058, 950110.

Autem
Dva vjezdy do podzemních garáží z ulice Nákladní a ulice Pivovarská.

Na kole
Stojany pro kola u všech vstupů pro pěší. 

mm

aa

OTEVÍRACÍ DOBA
 Nákupní galerie: Po-Ne: 900 - 2100

 Česká pošta: Po-Pa: 800 - 1900 So: 800 - 1300

 Cinestar: Po-Pa: 1400 - 2400 So-Ne: 1200 - 2400

 ALBERT: Po-Ne: 700 - 2100

 Dětský koutek: Po-Ne: 1000 - 2100

 Hopsálkov: Po-Ne: 1000 - 1900

 Fitness Pepa: Po-Čt: 630 - 2230 Pa: 630 - 2100

So-Ne: 800 - 2000

 Kajot Intacto: Po-Ne: nonstop

InInteternrnetet:: WiWiFiFi vv oobcbchohodndnímím ccenentrtruu zdzdararmm

KONTAKT

aa

SoSo - NNe: ZZDADARMRMAA

Breda & Weinstein ONLINE

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

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

OTEVÍRACÍ DOBA

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

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

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DÁRKY

Dan Brown: 
Inferno
Edice Neoluxor

Cena 248 Kč

Stephen Hawking: 
Stručná historie 

času
Edice Neoluxor

Cena 198 Kč

Walter Isaacson: 
Steve Jobs

Edice Neoluxor

Cena 349 Kč

Láhve PURITY jsou 
vyrobeny

z materiálu certifi ko-
vaného pro použití ve 
zdravotnictví i farmacii 

a nijak neovlivňují kvalitu 
ani chuť nápojů. Hodí se 
pro každou příležitost: do 
školy, do práce, na výlet, 
na procházky  nebo do 

posilovny.

Láhve nejen do školy!

Vyberte si barvu

Do nízké čtvercové dózy 
dávejte obložené sendviče 

nebo křupavé toasty.

0,7 l / 249 Kč 89 Kč

 Teploměr venkovní na 
přísavky - včela

89 Kč

Vařečka/teploměr

239 Kč

Jogurtovač

299 Kč

Láhev na nápoje PURITY Zdravá dóza na sendvič DINO
V nabídce i další tvary

0,5 l / 199 Kč
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EVENTY

OC Breda & Weinstein a Elim Opava, o.p.s.
Vás srdečně zvou na přednášku

www.ocbreda.cz

16. 3. v 16:00
v OC Breda & Weinstein, podlaží 0

„Máš mě ráda, máš mě rád?
Aneb jak vybudovat dobrý vztah“

Součástí akce bude také výtvarná soutěž
s názvem „Já a moje rodina“

Cílem akce je seznámit veřejnost -
a to ať už ty, kteří se na vztah teprve
chystají nebo po něm touží, tak ty, 
kteří ve vztahu žijí, co se dá udělat pro
to, aby vztah fungoval. Co je to domácí 
násilí, jaký má vliv na vztah i děti ve 
vztahu a jak se dá řešit. Jaký vliv má 
kvalita vztahu na děti, které jsou 
součástí rodinného systému.

SK SIPA Sport porádá

START 11.00
MÍSTO  Parkoviště u fotbalového stadionu
DÉLKA  5 km POVRCH   Asfalt

PREZENCE ZÁVODNÍKŮ 9.00 - 10.30 (děti do 9.40) na startu závodu
VĚKOVÉ KATEGORIE (muži, ženy) 16-19 let, 20-39 let, 40-49 let, nad 50 let
DĚTI do 3 let, 3-4 let – 50 m, 5-6 let, 7-8 let, 8-10 let – 100 m, 11-12 let, 13-15 let – 600 m
STARTOVNÉ 100 kč, děti 50 kč
BLIŽŠÍ INFORMACE Martin Kardaš (ředitel závodu), tel. 731 036 841

PŘIHLÁŠKY NA SIPA.SPORT@SEZNAM.CZ NEBO NA MÍSTĚ

10.00

Každý běžec obdrží plastovou sportovní láhev, drobné předměty.
Část dětského startovného bude věnováno opavské nemocnici.

V prostorách budou bežecké trenažery.

SK SIPA Sport porádáp p

START
MÍSTO Parkovištěě u fotbalového stadionu
DÉLKA 5 km POVVRCH   Asfalt

PREZENCE ZÁVODNÍKŮŮ 9.00 - 10.30 (děti do 9.40) na startu závodu
VĚKOVÉ KATEGORIE (muži, ženy) 16-19 let, 20-39 let, 40-49 let, nad 50 let
DĚTD I do 3 let, 3-4 let – 50 m, 5-6 let, 7-8 let, 8-10 let – 100 m, 11-12 let, 13-15 let – 600 mm
STTAS RTOVNÉ 100 kč, děti 50 kč
BLBLIIŽŠÍŽ  INFORMACE Martin Kardaš (ředitel závodu), tel. 731 036 841

PŘ ÁŠ S P SPOR @S C BO ÍSTĚ

oooorárárrárárárá

START
ÍÍÍMÍSTO P k ištěě ff tbtb ll éhéh t

10.0010 0010.00

KažK dý běžec obdrží plastovou sportovní láhev, drobné předměty.y.
ČásČásČá t dt dětského startovného bude věnováno opavské nemocnocniciciici.

V pV prosrostortor háchách bbubuddoudou bbebežecžeckkéké tretrenažnažeryery.

19. 3. 2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY TVÁŘÍ V TVÁŘ KLIMATU
Výstava, kterou pořádá Statutární měs-
to Opava,  je součástí kampaně švédské 
ambasády v Praze „Sweden Loves the 
Planet“ a Švédského institutu na podporu 
udržitelného rozvoje s názvem „Tváří v tvář 
budoucnosti – udržitelnost na švédský způ-
sob“. Výstava,  jejíž vernisáž se uskuteční  
ve středu 6. dubna od 15 hodin v 1. patře OC Breda 
& Weinstein potrvá do 24. dubna.  Pět švédských au-
torů se vyjadřuje k problematice změny klimatu. Kari-
katury vtipně, ale někdy i děsivě vystihují nebezpečí, 

jakým naší planetu my lidé vystavujeme.  Při 
vernisáži a po celou dobu výstavy si návštěv-
níci mohou prohlédnout také siluety  Opa-
vanů – mužů, žen, dětí, ale i zvířat, kterými 
zapojené školy  vyjadřují svůj zájem o proble-
matiku znečištěného ovzduší. Program do-
plní přednáška  s besedou  „SMART CITIES 

A OVZDUŠÍ“, která se uskuteční od 17 hodin tamtéž 
ve stejný den. Přednášejícími budou Jan Nezhyba, 
Vojtěch Lekeš a studenti Slezského gymnázia.
Více informací na: www.si.se/facingtheclimate
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 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.
 Registrační číslo MK ČR E 20903.  Adresa redakce: U Fortny 49/10, 746 01 Opava.

 Odpovědný pracovník: Aneta Křibíková.  Vychází čtvrtletně.  Distribuce: Česká distribuční a. s.
 Vychází 3. března 2016.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 15. 4. 2016 na adresu „Správa cent-
ra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na soutez@ocbreda.cz. Soutěžící připojí své plné 
jméno, adresu a věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy z knihkupectví Neoluxor Books, 
které si mohou vyzvednout přímo v knihkupectví.
Výherci krásných knížek z minulého čísla:
Linka Beková - Bolatice, Alena Broďáková - Štítina, Milada Vavrlová - Háj ve Slezku. Gratulujeme!

 Vydává: BREDA & WEINSTEIN a.s., sídlo: Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.

Linka Beková Bolatice, Alena Broďáková Štítina, Milada Vavrlová Háj ve Slezku. Gratuulujeme!

KŘÍŽOVKA
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PRO VÁS

ÚTERÝ od 17:30
SOBOTU od 16:00

11.3.
14.3. - 3.4.
16.3.

19.3. 

  4.4. - 24.4.
  6.4.  
27.4. - 6.6.
30.4.

  1.3. -   6.3. 
  7.3. - 13.3.  
14.3. - 20.3.  
21.3. - 27.3.

  28.3. -   3.4.       
    4.4. - 10.4.      
  11.4. - 17.4.       
  18.4. - 24.4.      

     



www.ocbreda.cz

11.3.2016

Soutěž o nový
RENAULT MÉGANE

3x na víkend zdarma!

MÓDNÍ SHOW
s Karolínou Mališovou

ČESKÁ MISS EARTH 2015

NIGHTSHOPPING

/Breda&Weinstein


