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17.6. 13:00 -18:00

Nejlepší sportovci z ČR
na freestyle BMX,

skateboardu, freestyle koloběžce
a exkluzivní mobilní minirampa!

Flatland show – Matouš Tuček 
Freestyle fotbal show – Patrik Černý

www.ocbreda.cz /Breda & Weinstein

Moderuje Jan Valenta - trojnásobný Mistr světa
a jediný účastník světových závodů Dew tour

a XGames z ČR ve Freestyle BMX.

workshopy pro veřejnost / škola ježdění
soutěže o ceny / autogramiáda sportovců

Doprovodný program:

N jl ší t i ČR

FREESTYLE SHOW!
BREDA

s

více info na www.sportovnikurzy.cz

14. 5. 2016
23. 7. 2016

4. 6. 2016
10. 9. 2016

V celé ČR známé noční jíz-
dy Opavou na  inline brus-
lích se chystají na  své po-
kračování ve své tradiční 
formě. Jezdíte rádi na  in-
line bruslích? Bavíte se rádi 
ve skupině stejně „postiže-
ných“ lidí? Tak toto je akce 
pro vás! Ve spolupráci s OC 
Breda & Weinstein, Statu-
tárním městem Opavou 
a rádiem Čas jsme připravili 
vyjížďky na  inline bruslích 
noční Opavou za doprovo-
du moderní hudby, po ces-
tách a v místech, kde si ob-
vykle nezabruslíte. S  námi 

vás nebude pokutovat poli-
cie, bude vás naopak chrá-
nit, společně s partou zku-
šených organizátorů.
A na konci jízdy budou ješ-
tě odměněni ti z  vás, kteří 
přijdou neoriginálněji oble-
čeni, podle daného hlavní-
ho tématu jízdy. 
Tak neváhejte, nikomu 
se nemusíte přihlásit, jen 
přijďte nebo spíš přibrusle-
te! Těšíme se na vás.
Další informace, ohlasy, 
odkazy či fotografi e najde-
te na  facebooku Sportovní 
kurzy.cz.

Blade Nights Opava 
s OC Breda & Weinstein



EDITORIAL

letní vánek, sluneční paprsky, hu-
dební festivaly, odpočinek a  úsměv 
na rtech – to vše může být léto.
Konečně jsme se ho dočkali, a tak je 
třeba mu vyjít vstříc, a  jak jinak než 
v novém letním outfi tu, který si u nás 
zaručeně vyberete. Hitem letošního 
léta jsou svěží kolekce plné vzorů 
a barev, a proto jsme se rozhodli na-
fotit tento magazín trochu netradič-
ně v krásném prostředí areálu lhotec-
kého Mlýnu vodníka Slámy.

Módní novinky Vám představuje 
opět naše blogerka Míša společně 
s ČESKOU MISS EARTH 2015 Karo-
línou Mališovou a  její mladší sestrou 
Katkou.

Ale nejen letními kolekcemi žije 
Breda v  tomto období. Milovníky 
zdravého jídla určitě potěší nový 
vegetariánský a  veganský fast 
food Vegg GO, který jsme otevřeli 

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

v 2. podlaží. Dále u nás nově najdete 
interaktivní 12D kino, které poskytu-
je ty nejrealističtější pocity, jaké kdy 
byly možné ve  stávajících kinech 
zažít, a v prvním podlaží plánujeme 
otevření nového butiku Déja Vu.

Kromě nové soutěže Breda KLUBU, 
kterou spouštíme 3. června, se už nyní 
můžete těšit na spoustu dalších akcí. 
Například v pátek 10.  června oslaví-
me Den dětí s  Michalem Nesvad-
bou. Milovníci extrémních sportů by 
si neměli nechat ujít Breda Freestyle 
Show, která se uskuteční 17. června.

Poslední školní den 30. června bu-
deme všem dětem, které dostanou 
na vysvědčení alespoň jednu jednič-
ku, rozdávat dárečky. Blade NIGHTS, 
známé noční jízdy na  kolečkových 
bruslích, chystají i letos své pokračo-
vání, a pro všechny příznivce běhání 
připravujeme na  20.  srpna unikátní 
běžecký závod ve středu města, ov-
šem po speciální tzv. “Cross trailové 
trati” s  přírodním povrchem v  ma-
lebném prostřední okolí řeky Opavy 
a Stříbrného jezera.

Podrobnější informace o našich ak-
cích, novinkách a slevách Vám přiná-
šíme na  našem webu a  facebooku, 
proto je nezapomeňte pravidelně 
sledovat.

Přeji Vám krásné letní dny a  pří-
jemné nakupování 

Aneta Křibíková
Marketing Coordinator
OC Breda & Weinstein

MULTIKINO                 UVÁDÍ

U Fortny 49/10, Opava www.cinestar.cz

Dětská neděle 19. 6. Premiéra 9. 6.Dámská jízda 9. 6.
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Noví nájemci
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AKTUALITY

Fast Food 
úplně jinak
Nový koncept FAST FOODOVÉHO 
občerstvení. VEGG GO je česká myš-
lenka, která se stane světovou.
Jak byste popsali vaše poslání?
Přinášíme lidem skvělou chuť, zdravě a jedno-
duše.
Co od vás může zákazník očekávat?
Vegg go je chutné a zdravé vegetariánské jídlo 
do ruky. Dostupné tam, kde ho právě chcete. 
Postupně se rozrůstáme po celé České repub-
lice. Když spěcháte, u  nás máte jistotu plno-
hodnotného, teplého jídla, které vás zasytí. 
Sortiment je velmi široký. Nabízíme kombina-

HO 
á myš-

Městské koupaliště v Opavě zahajuje sezonu 
v neděli 19. 6. 2016 v 9:00 hod.

Městské Koupaliště

Prodejna s módním oblečením bude ote-
vřena již brzy v 1. podlaží  obchodního cen-
tra vedle prodejny maxidesign.

SUBWAY
V SUBWAY ® Opava nyní můžete ochutnat dvě 
novinky z  opačného spektra. American Big 
Beef Melt je grilované hovězí maso, křupavá 
zelenina, sýr a čerstvě upečený sendvič, které-
mu podlehne každý masožrout. A sendvič ne-
jen pro vegetariány Falafel, mňamka, která vás 
spolehlivě zasytí. Pochází z Egypta, jeho hlavní 
ingrediencí je cizrna, díky které je velmi boha-
tý na bílkoviny a vitamíny. Nejen naše novinky 
si můžete vychutnat jako sendvič v některém 
z pěti druhů denně pečeného chleba, ale také 
jako salát nebo wrap v pšeničné tortile.

FASHION BRAND
Fashion Brad je jediný ofi ciální prodejce mo-
derních kabelek Obag a  výrobků Fullspot 
na severní Moravě.

Výstava (NE)NAHRADITELNÍ

EC Royal Collection Exkluzivně 

v Erotic City
EC Royal Collection je kolekce výrobků pro 
muže, ženy a  páry, která vznikla díky doko-
nalé analýze přání a potřeb zákazníků a dlou-
holetým zkušenostem odborníků Erotic City. 
Obsahuje produkty zahrnující veškeré ob-
lasti intimního života. Unikátní celek přináší 
potěšení a  radost. Pro naše stálé zákazníky 
kolekci neustále rozšiřujeme o nové výrobky. 

MEATFLY
Značka Meatfl y je postavena na  pravých 
skateboarding kořenech. Už od  roku 1995 
vytváříme vlastní styl, střih a  design. Spo-
lupracujeme jen s  těmi nejlepšími výrobci, 
kteří pro nás vytvořili náš vlastní materiál 
na míru. Letní kolekce je opravdu velmi pest-
rá plná nových designů a barev.

A3 SPORT
Letní výprodej! SLEVA až 70 %! 
Využijte letní výprodej a kupte si svou oblíbe-
nou značku!
Akce platí od 1. 6. 2016 do vyprodání zásob.

(Ne)nahraditelní, takový název nese výstava 
fotografi ckých prací posluchačů Univerzity tře-
tího věku, kteří na  Slezské univerzitě v  Opavě 
navštěvují pod vedením lektora Vladimíra Me-
letzkého kurz Digitální fotokomora. Vystavené 
práce můžete zhlédnout do  konce letošního 
června. Akci pořádá Slezská univerzita v Opavě 
a Obchodní centrum Breda & Weinstein. 

ce unikátních mixovaných salátů na  několik 
způsobů, z  nichž si uděláte vlastní VeggBowl. 
Ochutnejte ho společně s veganskými zeleni-
novými koulemi. Dále si můžete dát VeggWrap 
a v nabídce jsou vždy tři veganská teplá jídla. 
V  neposlední řadě máme na  výběr ze dvou 
výborných polévek. Nabídku měníme každý 
týden, abychom udrželi pestrost jídel.

KLENOTY AURUM
Klenoty Aurum se mohou pyšnit další novinkou 
ve svém portfoliu. Jsou jí hodinky vlastní značky 
Berucci. Kolekce dámských a pánských hodinek 
vystihuje aktuální módní trendy a  navíc jsou 
všechny modely dostupné v  atraktivní ceně 
1990 Kč. První kolekce je vskutku rozmanitá, tvoří 
ji oblíbené modely s kovovými náramky, ale i kla-
sické hodinky s řemínky z eko kůže.

nabíjení elektromobilů
Od 23. května se u nás v Bredě v garážích 
v podlaží -2 u vjezdu z ulice Nákladní zprovoz-
nily 2 nabíjecí místa pro elektromobily. Nabí-
jení je pro návštěvníky našeho centra zcela 
zdarma.



To nej... s Michalem!To nej... s Michalem!

10. 6. od 14:0010. 6. od 14:00

www.ocbreda.cz

žonglérská show
maskot Myšák Miki

/Breda & Weinstein

kreativní dílničky
herní zóna
pro malé i velké
  Pexeso
  MegaPiškvorky
  Twister
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Léto je tady
Cítíte ten letní vánek? V našich nových letních kolekcích ho určitě nepřehlédne-te. Do všech prodejen teď totiž dorazily čerstvé letní kolekce a  my jsme z  nich pro vás připravili to nejžhavější. Báječné svěží kolekce plné vzorů, barviček a vti-pu. Připravte si nějaký osvěžující letní drink a nechte se unášet letní vlnou na-šeho magazínu. 

Kšiltovka 
Vans
550 Kč
Tílko
790 Kč
Kraťasy
1 940 Kč
Tenisky 
Sket-
chers
2 349 Kč
Vak
Adidas
529 Kč

Šaty
1 199 Kč
Kabelka
699 Kč

Kšiltovka 
Adidas
899 Kč
Tílko
550 Kč
Kraťasy
1 350 Kč
Vak Nike
490 Kč
Tenisky 
Nike
2 990 Kč
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FASHION

Přehoz
599 Kč
Plavky
399 Kč
Kraťasy
899 Kč
Boty
349 Kč

Košile
499 Kč
Kraťasy
899 Kč
Boty
599 Kč

Triko
349 Kč
Jeans
999 Kč
Boty
699 Kč
Sluneční 
brýle
249 Kč

Sluneční 
brýle
249 Kč 
Kabelka
599 Kč
Šaty
799 Kč
Boty
699 Kč

Halenka
549 Kč
Kalhoty
999 Kč
Kabelka
549 Kč
Boty
699 Kč

Sluneční
brýle
249 Kč
Triko
299 Kč
Jeans
999 Kč
Boty
449 Kč
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FASHION
Šaty

299 Kč
Kabelka

799 Kč

Kšiltovka 

Dříve 840 Kč

Nyní 450 Kč
Triko

Dříve 1 390 Kč

Nyní 850 Kč
Kraťasy

Dříve 1 190 Kč

Nyní 890 Kč
Boty

Dříve 3 290 Kč

Nyní 1 990 Kč

Kšiltovka

Dříve 390 Kč

Nyní 240 Kč
Sportovní 
podprsenka

Dříve 690 Kč

Nyní 540 Kč
Tílko

Dříve 990 Kč

Nyní 650 Kč
Kraťasy

Dříve 890 Kč

Nyní 550 Kč
Vak

490 Kč
Tenisky

Dříve 2 990 Kč

Nyní 1 890 Kč

Top

199 Kč
Kraťasy

599 Kč
Boty

999 Kč

Kšiltovka 

249 Kč
Triko

199 Kč
Šortky

249 Kč
Boty

399 Kč

Čelenka 
do vlasů

129 Kč
Kabelka

599 Kč
Triko

249 Kč
Kraťasy

799 Kč
Sandále

399 Kč

bude velmi pestrá. Není ani jedna kolekce, 

která by postrádala veselé a svěží barvy. 

Už na první pohled sami vidíte, že nejen 

dětské kolekce, ale i  móda pro dospělé 

hraje barvičkami. Například v  H&M prá-

vě pro děti najdete celou škálu krásných 

pestrobarevných kousků, které se dají 

skvěle nakombinovavat. V  prodejně A3 

sport se stylově vybavíte na sport a Tally 

Weijl vám nabízí mladistvou módu, která 

potěší každého teenagera. 

Letošní
letní sezóna
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FASHION

Triko

249 Kč
Kraťasy

799 Kč
Mikina

699 Kč
Boty

899 Kč

Jeans

599 Kč
Halenka

299 Kč
Vesta 
Jeans

749 Kč
Náhrdelník

280 Kč
Náramek 

140 Kč
Sandále

299 KčJeans

899 Kč
Nátělník

299 Kč
Kabelka 

1 199 Kč
Vesta 

799 Kč
Náhrdelník

280 Kč
Sandále 

499 Kč

Triko

299 Kč
Kraťasy

799 Kč
Boty

499 Kč



summer10

FASHION

Roadsign triko 
GROWING
399 Kč
Northfi nder 
¾ kalhoty JADON
DřívE 1 399 Kč  
nyní 1 099 Kč
Obuv Merrell 
WATERPRO MAIPO
Dříve 2 399 Kč  
Nyní 1 599 Kč

Pro Touch 
triko Nila  
699 Kč
Pro Touch 
sukně 
TRANCINE  
549 Kč
TecnoPro 
Crystal 
raketa  
699 Kč
Tenisová 
obuv Asics 
Gel Qualifi er 
1 699 Kč

Pro Touch 
tílko NORA
499 Kč
Pro Touch 
tenisová 
sukně
TRANCINE
399 Kč
Raketa 
BASH 23 
649 Kč
Obuv 
Babolat 
Drive 3
Dříve 1 099 Kč
Nyní 899 Kč

Šaty
348 Kč
GATE

Šaty
448 Kč
GATE 

Šaty
348 Kč 
GATE

Sportujte
                 s námi
Máte rádi sport? Nedokážete si předsta-vit léto bez tenisu, golfu, cyklistiky nebo snad turistiky? Buďte připraveni na  let-ní sezonu v  nových outfi tech z  našich sportovních prodejen. Dopřejte si novou výbavu pro turistiku nebo tenis u  nás v  prodejně Intersport. Určitě budete nadšeni z nových střihů, příjemných ma-teriálů a originálních kombinací barev.sp

or
tSpoSp

         
Máte rádi sMáte
vit léto bevit 
snad turistsnad
ní sezonu ní se
sportovnícspo
výbavu prvýb
v  prodejnp
nadšeni z nnadšeni z
teriálů a orteriálů a or

MC Kinley 
šortky TYRO 
849 Kč
Loap triko INES
Dříve 179 Kč
Nyní 119 Kč
Dětská obuv 
Loap Dopey 
Dříve 799 Kč
Nyní 499 Kč
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FASHION

Klínové dámské 
kožené sandálky
999 KČ
CCC

 Černé dámské syntetické sandálky399 KČ
CCC

Vínové dámské kožené sandálky
899 KČ
CCC

Nová svatební kolekce košil, motýlků a kravat v CiAO di MaxTara

cena již od

8 890 Kč

JIS
TO

TA
 S

 E
XI

M
 T

OU
RS

OC Breda & Weinstein - U Fortny 49/10, Opava,  Po–Ne: 9:00–21:00
tel: 595 229 070, fax: 553 654 533, opava@exim.cz, www.eximtours.cz
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FASHION

Dámské jeans 
zahradníčky
3 799 Kč

Mikina 
Meatfl y 
Protagonist

Rifl e 
Meatfl y Gauner

Longboard 
Meatfl y 
Coastal

Pánská košile 

650 KČ
PRIVATE MEMBER 

 

Pánské šortky
1 899 Kč

Pánské jeans
2 199 Kč

Dámská 
sukně
1 649 Kč

Džínová klasika nade vše. Dží-

nů není nikdy dost! Na  pro-

dejně S  Jeans najdete novou 

kolekci Wrangler a  Lee, které 

určitě stojí za  to vyzkoušet. 

Skvělé doplňky a  letní módu 

najdete také v  Meatfl y nebo 

PRIVATE MEMBER, kde si urči-

tě na své přijdou i muži.

Denim je in...

Tričko 
Meatfl y 
Riviera

Kšiltovka 
Meatfl y 
District

Sluneční brýle 
Meatfl y Sunrise

14 barevných 
kombinací!!!

Dámská bunda 

1 390 KČ
PRIVATE MEMBER PRIVATE MEMBER 

e

EMBER
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Dámská halenka 

750 KČ
PRIVATE MEMBER 

Šaty
899 Kč

Přehoz
599 Kč

Letní souprava

189 KČ

Šaty dětské 

219 KČ

 Šaty dámské bílé

429 KČ
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KUPONY
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-20%

20% na novou kolekci.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

-20%
20% sleva
na 1ks zboží.

Neplatí na již zlevněné zboží a online shop.
Slevy nelze kombinovat. Platí pouze v prodejně 

LINDEX OC Breda Opava do 30. 6. 2016

-40%
na 1 kosmetický výrobek,
mimo výrobků označených
Zeleným bodem,
slevy se nekumulují.

Platnost: 31. 5.–30. 6. 2016

Sleva 20% na vše.
Platnost kupónu do 30. 6. 2016

P
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u 

do
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0
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01

6
.

Platnost kuponu do 30.6.2016.

-25%

25% na novou kolekci.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

Platnost kuponu do 30.6.2016.
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15 %
Sleva se nevztahuje na akční zboží a dárkové poukazy.
Slevy nelze sčítat a kombinovat s jinými akcemi.
Platnost kuponu od 31. 5. do 5. 6. 2016

Kupon lze uplatnit v:
Prodejní centrum 

TESCOMA OPAVA
OC Breda

SLEVA 

OC BREDA – pobočka České pošty
Otevírací doba
Po – Pá 8:00 – 19:00 hod.
So 8:00 – 13:00 hod.

Přiklepneme vám 
20% slevu na nové 
povinné ručení

na jakjakakéékékoolivliv 
komkomkomplepletnííí didididiopoptptricrické brýle 
(obobrubbbaaa + + bbrbrýlýlové čočky)

25%

SLEVA

Nelze kombinovat s dalšími akčními nabídkami. 
Platnost do 30. 6. 2016.  Kód akce: OPAV25

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou
či akční nabídkou ani s výkupem zlata protihodnotou.

Sleva neplatí na produkty značky Mt. Blanc,
Festina, opravy a zakázkovou výrobu.
Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.

1. 6. – 15. 6. 2016
nabízíme slevu

na hodinky.20%

na pamlsky pro psy
značky Fish4Dogs

pro majitele zákaznické karty Zvěrokruh
Platnost akce od 31. 5. do 30. 6. 2016  

Sleva 25%

KUPONY

Platí pouze v OC Breda & Weinstein
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... několik zajímavých 
tipů pro letní líčení.

V rubrice Míša radí se dnes podřídíme nadcházejícímu letnímu diktátu 
a poradíme vám, co udělat pro to, abychom byly v letních měsících záři-
vé jako sluníčko na obloze a přitom toho dosáhly s co nejmenší námahou.
Protože léto je přece obdobím radosti a her. A roztékající se make-up, 
rozmazaná řasenka nebo slité oční stíny mezi příjemné letní záleži-
tosti určitě nepatří. Ale zase nechceme strávit před zrcadlem hodiny! 
A od toho jsem tu já, abych poradila, jak na to a přinesla vám pár tipů, se 
kterými bude vaše líčení perfektní a zároveň jednoduché.
 Používejte bázi pod make-up. Často trávíte letní dny v horkém a vlh-
kém prostředí, pak určitě vyšetříte pár sekund, které vám zabere nanesení 
báze pod make-up. Nanáší se na hydratační krém před aplikací make-upu. 
Báze vyhladí pokožku a pomohou udržet váš make-up perfektní dlouhé 
hodiny.
 Volte lehčí make-up. V létě chodíme nalehko nejen oblečení, ale také 
obličej si zaslouží odlehčit. Hledejte pro vás to nejlepší raději mezi tekutý-
mi či pěnovými make-upy. V extrémně horkém počasí, které se letos opět 
dá očekávat, je nejlepší raději používat tónovací krém nebo vyzkoušet již 
zavedený BB krém, který navíc obsahuje SPF faktor a ochrání vaši pokož-
ku před spálením.
 Vyhněte se nadměrnému používání bronzerů. Jistě chcete aby váš 
vzhled působil svěže a přirozeně, proto zvýrazněte bronzerem pouze vy-
brané části obličeje, jako je čelo, lícní kosti, brada a nos.
 Slaďte své líčení s outfi tem. Vyzkoušejte třeba barevnější oční stíny, 
nebo naopak výrazný lesk na rty. Přitom ale nezapomeňte brát v úvahu 
zlaté kosmetické pravidlo a zvýrazňovat buď oči, nebo rty.
 I rty si zaslouží vaši pozornost. Léto není obdobím, které svědčí hut-
ným krémovým rtěnkám. Vaše rty ocení obyčejný balzám, který je zvláč-
ní a vyživí, mnohdy navíc i ochrání před sluncem. Perfektní alternativou 
k rtěnce je barevný balzám na rty nebo vyživující lesk.
 Jak na to, aby oční stíny vydržely? Vyhněte se nanášení očního krému 
na víčka. Před nanesením očních stínů raději naneste tenkou vrstvu speci-
ální báze pod oční stíny. Ta vyhladí pokožku víček a zabrání slévání stínů 
i obtiskování linky. V horkém létě doporučuji používat pudrové stíny!
 Jak si v létě poradit s rozmazanou řasenkou? Jednoduše! Prostě nepo-
užívat obyčejnou řasenku, ale koupit si kvalitní voděodolnou, která vyladí 
váš vzhled a zároveň bez problému odolá vlhkosti, potu i vodě.
Snad vám tyto vychytávky budou v horkých letních dnech k užitku a přeji 
všem veselé a sluníčkové prázdninové dny.

Vaše Míša

 Široký sortiment opalovacích přípravků značek EUCERIN, BIODERMA, AVÉNE.

 Nově rozšíření sortimentu kosmetiky značky Vichy. 

 Cenově výhodné balíčky.

Osvěžující 
mléko

po opalování 
BIODERMA

LÉKÁRNA

Dětský opalovací 
spray
– sada UVA 30

a UVA 50 AVÉNE

LÉKÁRNA

Ochranný 
krémový gel
na opalování proti 

sluneční alergii SPF 25 

EUCERIN

LÉKÁRNA

Lékárna

JAK NA TO V LÉTĚ…
529 KČ

539 KČ

599 KČ
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KRÁSA

Kartáč na vlasy IKOO

Inovativní struktura štětin pro efektivní péči 

o  vlasy. Jemně a  snadno rozčesává zacuchané 

vlasy. Pro větší lesk a objem. Vhodný pro všech-

ny typy vlasů - a to i pro vlasy náchylné k poško-

zení.

FAnn

Provence 
sprchový gel 
mandle 250 ml

TETA

Foamous vůně v pěně

Vůně a  pěna  – dvě věci, které najdeme snad 

v  každé koupelně, ovšem nikdy ne v  jednom. 

Geniální nápad spojit tyto dva produkty dohro-

mady nás proto dostal! FOAMOUS je první vůně 

v  konzistenci pěny, která svojí výdrží výrazně 

předčí běžné toaletní vody. Navíc pokožku hyd-

ratuje a má svůj nezaměnitelný pin-up styl, kte-

rý vás přenese do Ameriky 50. let. V nabídce ve 4 

dámských a  2 pánských verzích a vydrží až 400 

aplikací!

FAnn

Piz Buin Protect & Cool 

SPF 15 - chladivá pěna 

na opalování

Inovativní šumivá pěnová tex-

tura poskytuje okamžitý a  pří-

jemný chladivý pocit i  v  těch 

nejteplejších dnech. Nemastná 

a  nelepkavá pěna rychle absor-

buje a nezanechává bílé stopy – 

pouze příjemně ochlazenou 

a pokožku.

FAnn

Nová edice PLASIRS 

NATURE, Mango koriandr

YVES ROCHER

Toaletní voda, 
fl akon 75�ml

YVES ROCHER

Sprej na opalování

nezanechávající stopy

OF 15, OF 30,

rozprašovač 150�ml

YVES ROCHER

Dámský parfém

MOSCHINO I LOVE LOVE

EDT W 50 ml

TETA

Lenor vonné perličky 

do pračky 275 g pro 

intenzivnější vůni prádla

TETA

ELIXIR ULTIME obsahuje vzácné oleje z arganu, kukuřičných 

klíčků a kamélie. Vlasy jsou po ošetření lesklé, hebké a voňavé.

Olejová péče

Kadeřnictví KLIER
Šamponová lázeň

Kadeřnictví KLIEROlejový kondicionér

Kadeřnictví KLIER

810 KČ

539 KČ 1 350 KČ

595 KČ

519 KČ

499 KČ

od 29 KČ

1 29990 KČ
79990 KČ 19990 KČ

615 KČ 530 KČ

na očíchKrása
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KLENOTY A DÁRKY

OC Breda & Weinstein
U fortny 49/10, 746 01 Opava, Tel.: 602 274 650

Dámské hodinky 
BERUCCI

 1 990 KČ
 KLENOTY AURUM

Náušnice
MICHAEL 
KORS

 3  810 KČ
 KLENOTY AURUM

Náramek
MICHAEL KORS

 5 770 KČ
 KLENOTY AURUM

Dámské hodinky 
DANIEL KLEIN

 1 285 KČ
 TOP TIME

Náhrdelník 
chir. ocel ZUZU 

300 KČ
TOP TIME

 Stříbrné 
naušnice kolekce 
TOP TIME

 500 KČ
 TOP TIME

Dámské hodinky
GANT W70423

 5 590 KČ
Minerální sklíčko, 
datumovka, 
vodotěsnost 50 m, 

analogové zobrazení, 

perleťový ciferník, 

ocelové
PLANEO QUICK TIME

Pánské hodinky 
CASIO ECB 
500D-1A
8 490 KČ
Stopky, 5 alarmů, Solar 

Powered, vodotěsnost 

100 m, minerální sklíčko, 

led osvětlení, bluetooth

PLANEO QUICK TIME

Pánské sportovní 
hodinky
CASIO G-SHOCK

2 790 KČ
Vodotěsnost 200 m, 

budík, stopky, osvětlení, 

minerální sklíčko, ukaza-

tel data
PLANEO QUICK TIME

Náramek Ops Diamonds italského vý robce

sleva 20 %. cena nyní 870 kč

... darovat z lásky není luxus
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PRO VÁS

Nechutná vám zmrzlina 
ze supermarketu? Není 
divu, vždyť je plná 
chemie a cukru, raději si 
připravte opravdovou 
domácí zmrzlinu, se 
zmrzlinovačem DELLA 
CASA je to hračka! 
Pochutnejte si na vanilkové, 
čokoládové, smetanové, 
tvarohové, s kousky ovoce, 
prostě na jakékoli zmrzlině, 
kterou máte vy nebo vaše 
děti rádi! Originální recepty 
a postup pro výrobu domácí 
zmrzliny jsou součástí 
balení.

Mnohem lepší
a zdravější zmrzlina!

í 

Do vychlazeného zmrzlinovače nalijte připravenou směs a otáčejte rukojetí. Pomalým mícháním vykouzlíte domácí zmrzlinu s nenapodobitelnou sametovou strukturou.

899 Kč

Láhev 
s kohoutkem
399 Kč
Orion

Láhevv

Konvička 
na olej, 
více dekorů
299 Kč
Orion

k
, 
o

ka 

rů

Zmrzlinovač 
DELLA CASA

Formy na led 
„Ledové koule“
89 Kč
Orion
 

Zavařovací 
potřeby 
s Krtkem
CENA od 19 Kč
Orion

ZZZaZZ
po
s K
CEN
Ori

Womanizer - Do minuty na vrcholu! Unikátní pomůcka pro ženy a jejich potěšení. Exkluzivně v síti prodejen Erotic City nebo na www.eroticcity.cz
6 879 Kč

Lady Dreams Cuff s - Okořeňte si svůj milostný život. Atraktivní pouta s měkkým plyšem jsou ideální pro milostné experimentování.
695 Kč

Unlimited Tampons - Pro ženy, které chtějí žít bez limitu. Tampony bez provázku pro hygienický intimní styk během menstruace.
245 Kč

Platnost do 30. 6. 2016

KUPÓN V HODNOTĚ

100�Kč
SLEVA 

NA CELÝ SORTIMENT 
OCELOVÝCH ŠPERKŮ.
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PRO VÁS

Pánské DTP obruby 
RAY BAN
6 600 KČ
GRANDOPTICAL

Dámské DTP obruby 
MIKI NINN
2 600 KČ
GRANDOPTICAL

Sluneční brýle 
RAY BAN
4 499 KČ
GRANDOPTICAL

ROHNSON 
R-843 

velice tichý
stojanový 
ventilátor

info o ceně v obchodě
DATART

TEFAL GC702 Optigrill EE
elektrický poloautomatický gril 

s šesti programy

info o ceně v obchodě

DATART

Philips SC2009/00 
Lumea Prestige 

inovativní IPL epilátor

info o ceně v obchodě
DATART

HUAWEI P9 Titanium 
Grey - chytrý telefon 

s 5,2“ displejem s rozlišením 

1080×1920 px

info o ceně v obchodě

DATART

SAMSUNG UE48JU6412 
luxusně vybavený Ultra HD 

Smart televizor

info o ceně v obchodě

DATART

GOPRO HERO4 
Black Edition
nejvyšší model nové řady špič-

kových outdoorových kamer 

s extrémní odolností

info o ceně v obchodě

DATART

HNHH SON
R-843 
iiice tichý
ttott janový 
eenee tilátor

vvv obchodě
DATDD ART

SMARTPHONE LENOVO 
A2010
VSTUPENKA DO SVĚTA 
CHYTRÝCH TELEFONŮ

2.499,–
LTE (4G)

SMARTPHONE LENOVO 
A7000
DOKONALÝ ZVUK I OBRAZ
ZA DOSTUPNOU CENU

VELKÝ DISPLEJ, 
SUPERVÝKON 

SMARTPHONE LENOVO
VIBE P1

7.999,–
LTE (4G) 50

00
 m

A
h

FOLIE
A POUZDRO

ZDARMA

3.999,–
LTE (4G)

Zadní kryt
a fólie displeje
ZDARMA

iSPACE.cz Nejrychlejší cesta k mobilu

• 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

• 5,5" IPS FullHD displej
• 1,5 GHz osmijádrový procesor
• 13 + 5 Mpx fotoaparát
• paměť RAM 2 GB,  
   vnitřní paměť 32 GB 
  + microSD
• LTE (4G), Dual SIM, 
   A-GPS, Bluetooth

• 5,5" IPS HD displej
• 1,5 GHz osmijádrový procesor
• Android 5.0 Lollipop
• 8 + 5 Mpx fotoaparát
• paměť RAM 2 GB, 
   vnitřní paměť 8GB
• LTE (4G), Dual SIM, 
   A-GPS, Bluetooth
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FITNESS NEŽ VYRAZÍTE
NA KOLE

Navštivte nás

OC Breda, 2.poschodí. Vystřihněte a uplatněte slevu.

Akce trvá do 30. 6. 2016 nebo do vyprodání zásob.

1 litr 
sportovního 

nápoje

435 /ks
sleva 10 %

(392 /ks)

Při koupi 2 ks
sleva 25%
(326 /ks)

Akce na zboží 
SCANquilt platí 
 od 31. 5. 2016 
do vyprodání zásob

Nafukovací a kreslící 
bazének
Nafukovací bazén s boční 

malovací stěnou. Součástí 

jsou speciální pastelky

Dříve 899 Kč

Nyní 699 Kč

Kouzelný písek
Postav si hrad z písku.

dříve 349 Kč

Nyní 299 Kč

í 

Polštář 
FRIEND 
pruhy pestrá, 
Rozměr:
65 x 28�cm

 690 Kč
 SCANquilt

Povlečení 
SATÉN PLUS 
akvarela,
Rozměr:
140 x 200/70 x 
90�cm,
Desén: 0212/1

 2 290 Kč
 SCANquilt

Sedák  
RONDO 
meloun
Rozměr:
40 x 40�cm

395 Kč
SCANquilt



Školní a studentské 
batohy BAGMASTER

Cena od 1 399 Kč

Gumovací fi xy 
Pilot FriXion Colors

299,90 Kč

Stojánek
na šperky/fota

 525 KČ
 MAXIDESIGN

Zarážka 
za dveře pes

 449 KČ
 MAXIDESIGN

Polštář 

329 KČ
MAXIDESIGN

ta
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GASTRO

Máte opravdu naspěch, ale ne-
chcete dělat kompromisy se 
svým zdravím a chuťovými buň-
kami? V tom případě vás potěší 
zbrusu nové svačinky a  lehké 
obědy, které od  jara najdete 
ve  skleněných vitrínách v  UGO 
barech a Salateriích. Jednoduše 
je popadněte do ruky.
Ze sladkých svačinek jsou to 
tři druhy bezlepkových a  bez-
laktózových chia pudingů a  tři 
jogurtovo-tvarohové krémy. 
Menší hlad můžete zahnat jed-
ním z pěti malých wrapů nebo 

Vezměte si do ruky zdravou

svačinku

některým ze čtyř mazaných vícezrnných chlebů. 
Novinkou je také pět balených salátů včetně ve-
ganské varianty. Velký hlad uspokojí čtyři velké 
bohatě plněné wrapy.
Rozšířená nabídka UGO svačinek je sestavená tak, 
abyste měli dostatečný výběr, i  když jste vegeta-
riáni, dodržujete bezlepkovou dietou nebo máte 
alergii na laktózu. Dvě svačinky mají veganské slo-
žení (salát s čočkou a cherry rajčátky a chia puding 
s mangem a řeřichou). 

Máte oblíbenou kavárnu? Přemýšleli jste 
někdy proč? Pro mě a asi většinu z Vás je at-
mosféra stejně důležitá, jako kvalita kávy. 
Ať mě po  hodinovém vyprávění s  kama-
rádkou nebolí zadek, a ať nejsem ohluchlá 
z rádia. A hlavně, ať se na mě obsluha nedí-
vá vražedně, když si chci zase něco objed-
nat.

Přesně to jsou faktory, které jsou pro Coff e-
eshop Company nejdůležitější  – tedy dobrá 
káva a příjemné prostředí.

O  kvalitě a  původu 100 % vysokohorské 
kávy Arabica, kterou v Coff eeshop Company 
výhradně používáme, si povíme příště. Dnes 
se zamyslíme nad tím, co dělá kavárnu Kavár-
nou s velkým K, tedy s velkým C.

Jak si vychutnáváte kávu Vy? V křesle, nebo 
raději na  gauči? Já mám nejraději pohodlné 
židle, protože se cítím vyšší. Kolegyně Hanka 
má ráda domácí šlehačku a  Denisa zase mi-
lou obsluhu. Ještě že existuje místo, kde Vám 
všechny dopřejeme, po  čem samy toužíme, 
tedy Coff eeshop Company. Abychom vyšly 
vstříc všem hostům, používáme k  přípravě 

 Co dělá Coffeeshop Coffeeshopem?

nápojů plnotučné i nízkotučné mléko, sójové 
mléko nebo bílou či čokoládovou domácí šle-
hačku. A když dostanete chuť na kávu večer, 
můžete si ji dopřát i bez kofeinu.

Když se Coff eeshopácké baristky Adriany ze-
ptáte na přípravu kávy, měla by se pochválit, 
že o kávě ví skoro všechno a může vám vyprá-
vět o sběru, pražení a o tajemstvích přípravy 
espressa nebo kávových specialit. Když mlu-
vím o těch specialitách, ochutnali jste už Dark 
Moccacino nebo Chai Latté?

Tak jako každý milovník 
kávových specialit jsem i  já 
nadšena, že jsme v Bredě otevřeli Coff eeshop 
Company. Každého z nás občas bolí při náku-
pech nohy, a to potěší odpočinout si v příjem-
né kavárně s Espresso Macchiato, kokosovým 
Caff è Latte, nebo kvalitním zeleným čajem. 
Originálních sypaných čajů máme v  Coff e-
eshop Company mimochodem 12 druhů 
a všechny jsou výborné. A když si vzpomenu 
na  lahodný jahodový cheesecake nebo můj 
oblíbený čokoládový dort, už se mi sbíhají 
sliny. Pro hladové máme v Coff eeshop Com-
pany řadu zajímavých sendvičů - italské pani-
ni, ciabattu, či americký bagel, které Vám rádi 
zapečeme v  grilu. Navíc připravujeme také 
skvělé zeleninové saláty a zmrzlinové poháry. 
Zkrátka výběr pro každého gurmána.

Takže kávovary jsou nažhaveny, kávová zrn-
ka čerstvě namleta a již nyní Vás rády s úsmě-
vem přivítáme v nově otevřené kavárně Co-
ff eeshop Company Breda, hned vedle kina. 
Těšíme se na Vás. Váš tým CSC.

Andrea, Adriana, Denisa a dvě Hanky.

Po  odevzdání tohoto kuponu získáte k  zakoupenému 15 cm sendviči 
a  nápoji druhý 15 cm sendvič ve  stejné nebo nižší kvalitě! Tuto na-
bídku nelze kombinovat s  Menu nebo jinou zvýhodněnou nabídkou. 

Platí na  standardní 15 cm sendvič 
bez extra přísad, nevztahuje se 
na  snídaňové a  WOW sendviče. 
Platí v  restauraci SUBWAY® v  OC 
Breda & Weinstein v Opavě.

1+1zdarma
nabídka platí do

31. července 2016
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Kvetoucí čaje

160 KČ
OXALIS

Ochucená 
zrnková káva 
HAVAJSKÝ 
OŘECH 100g

84 KČ
OXALIS

Japonská 
metlička 
na šlehání 
čaje 
Matcha

413 KČ
OXALIS

Matcha 
Kotobuki 

– perla mezi 
čaji 20g

422 KČ
OXALIS

ská
ka
hán

a

S

á 

nnnnnnnníííííííí íí í í

OC BREDA & WEINSTEIN          www.nova-sladovna.cz        tel. 553 820 130

V prostorách původního 
měšťanského pivovaru

Pravé opavské pivo 
(ležáky a speciály)

Pivo  také v PET lahvích 
a KEG sudech

PIVOVAR
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

HURÁ 

30.6.2016 9:00-14:00
PRÁZDNINY

Kolo štěstí - každý školák s alespoň jednou jedničkou
na vysvědčení si může ZDARMA vytočit dárek!

Školáci se samými jedničkami dostanou dárek
od naší hostesky. Stačí přijít k hostesce do podlaží „0“

a ukázat své vysvědčení.

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. 

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

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

  So-Ne: 800 - 2000

 Kajot Intacto: Po-Ne: nonstop

InInteternrnetet:: WiWiFiFi vv oobcbchohodndnímím ccenentrtruu zdzdararmama

KONTAKT

SoSo - NNe:e: ZZDADARMRMAA

Breda & Weinstein ONLINE

PRO ŘŘIDIČČE
StSt jojany pro kkolla u všše hch v tstupůů pro ěpěšíší. 

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

OTEVÍRACÍ DOBA

ajjo ac o o e o s opp

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“.



SC BREDA 
& WEINSTEIN

1. patro

       10% s l e v a 
                     na celý nezlevněný sortiment

                               s l e v a  p l a t í  d o  3 0 . 7 . 2 0 1 6

SC  BREDA  &  WE INSTE IN

Breda leto 185x113.indd   1 29.04.16   12:10

NAKUPUJ A VYHRAJ

nová klubová soutěž startuje už 3. 6.

Klub plný výhod, slev a soutěží!

MENU NA ROK ZDARMA

www.ocbredaklub.cz

5. cena

1. cena 2. cena

Káva na
½ roku zdarma 

3. cena 

Lenošivá neděle
U vodníka Slámy

4. cena

Škola bruslení
pro celou

rodinu

kabelka Obag



 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 1. června 2016.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.

Obchodní centrum  Breda & Weinstein  by měl být  první zastávkou při plánování …  (dokončení v tajence). Správnou 
tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA do 20. 6. 2016 na adresu „Správa centra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava 
nebo na  soutez@ocbreda.cz. Soutěžící připojí své plné jméno, adresu a  věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy 
z knihkupectví Neoluxor Books, které si mohou vyzvednout přímo v knihkupectví.
Výherci krásných knížek z minulého čísla: Věra Zahradníková - Háj ve Slezsku, Tereza Kučková - Opava, 
Magda Jasinská - Strahovice. Gratulujeme!

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

Magda Jasinská - Strahovice. Gratulujeme!

KŘÍŽOVKA

www.facebook.com/ocbreda  www.bredafashionblog.com
www.ocbreda.cz  www.ocbredaklub.cz
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PRO VÁS

LÉTO 2016

SOBOTU od 16:00

 

    

  4.6.

10.6.



20.8.2016www.citytrailopava.cz

• Určeno běžcům, kteří hledají nové zážitky
• Městský a přesto terénní běh
• Středně náročná trasa pro všechny
• Zdravý běh po přírodních měkkých terénech

Proč běžet Breda City Trail?
 • Hodnotné ceny pro ty nejlepší
 • Zážitky, kvalitní servis a tombola pro všechny
 • Bohatý doprovodný program
 • Zábava pro celou rodinu


