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MULTIKINO                 UVÁDÍ

www.cinestar.cz

Dámská jízda 
14. září

U Fortny 49/10, Opava

Dětská neděle 
25. září

V CineStar 
od 29. září Přenosy z Metropolitní

opery od 8. října



EDITORIAL

příjemné letní teploty již zanedlouho 
vystřídá podzim. Je tedy na čase se 
na něj připravit. Podzim je pro všech-
ny milovnice módy absolutně skvělé 
období, během kterého mají možnost 
kombinovat, experimentovat a  hrát 
si s  barvami. Inspirujte se proto no-
vými kolekcemi z  našich prodejen, 
které nabízí originální a slušivé kousky 
sportovních, ležérních i  elegantních 
outfi tů.

První polovina září bude u nás v Bredě 
patřit hlavně dětem, pro které jsme 
připravili unikátní výstavu Dětský svět 
s Mattelem. Na své si zde přijdou děti 
všech věkových kategorií. Nebude 
chybět bohatý doprovodný program, 
spousta soutěží, dárečků a  tři herní 
zóny - Hot Wheels, Barbie a  Mon-
ster High. A pro ty nejmenší Mašinka 
Tomáš a Fisher-Price.  

Ale ani dospělí nepřijdou zkrátka. 
Ženy zajisté ocení rozšíření prodejny 

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

Pepco a také otevření nové prodejny 
Charity Opava a Chráněné dílny Vlaš-
tovičky v podlaží 1 kousek od České 
pošty. V této nové prodejně si můžete 
zakoupit ručně vytvořené originální 
výrobky z textilu i keramiky. 

Dílna zaměstnává zdravotně zne-
výhodněné občany na  chráněných 
pracovištích. Svým zaměřením je 
koncipována jako dílna pro lidi s nej-
těžším handicapem a  výrobky, které 
v této prodejně najdete jsou tvořeny 
s myšlenkou originality a s maximál-
ním nadšením. 

Pro ženy dále připravujeme otevření 
nové prodejny MariMóda, jejíž móda 
je určena pro moderní ženy a dívky, 
které nejen věkem, stylem a duchem 
života dokážou ocenit kombinaci do-
konale padnoucích střihů.

Ale nezapomínáme ani na  muže. 
V září startujeme novou soutěž Bre-
da Klubu, jejíž hlavní výhrou bude 
automobil Hyundai Tucson na  rok 
zdarma. Stačí u nás nakoupit v jaké-
koliv prodejně a  za  každou účtenku 
v minimální hodnotě 200�Kč můžete 
hrát o skvělé ceny. 

Nezapoměňte i nadále sledovat náš 
web a facebook, kde Vás pravidelně 
informujeme o  všech našich akcích 
a aktuálním dění.

Přeji Vám krásné babí léto a příjem-
né nakupování 

Aneta Křibíková
Marketing Coordinator
OC Breda & Weinstein

CHCEŠ ZAŽÍT 
ATMOSFÉRU CYCLOCROSSU 

NA MTB KOLE ?

30. září
pro školy 

1. října 

pro veřejnost

Přihlas se na závod o opravdovou

PRIZE MONEY!! !
www.mtbcross.cz
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NESMÍ CHYBĚT
V BOTNÍKU!
Legenda jménem AIR MAX. 
Typickým znakem této linie 
bot je vzduchový polštář 
umístěný v  podrážce. Toto 
řešení zaručuje neuvěřitelné pohodlí a  komfort 
chůze. Technologie samotná vznikla v roce 1979 
a jejím tvůrcem je inženýr letectví a kosmonau-
tiky z NASA. Vzduchový polštář v NIKE AIR MAX 
je viditelný díky okýnku v zadní části boty. V pro-
dejnách A3 SPORT najdete více než 120 modelů 
NIKE AIR MAX v pánském, dámském a dětském 
provedení. Mezi nimi např. model AIR MAX TA-
VAS v  červeném provedení, který síť prodejen 
A3 SPORT nabízí exkluzivně. Podzimní novinkou 
jsou kožené celočerné AIR MAX COMMAND.
Navštivte prodejnu A3 SPORT, určitě si vyberete!

Vzácná fi lmová delegace přivítala minulý pátek návštěvníky 
multikina CineStar obchodního centra Breda & Weinstein. 

Režisér Zdeněk Troška představil Opavanům novou pohád-
kovou komedii Strašidla. Návštěvnost multikina osazené-

ho především rodiči s dětmi svědčila o tom, že je o nový 
Troškův fi lm zájem, což potvrdila také fronta na  fotky 

a  podpisy nejen samotného režiséra, ale i  hlavních 
fi lmových protagonistů. „Můžete se těšit na hezkou, 
odpočinkovou,  rodinnou veselohru od  dětiček 
po babičky,“ uvedl Troška s přáním příjemné zábavy 

a přihodil i několik historek z natáčení. „Pokud se 
vám fi lm bude líbit, tak to prosím všude rozkecej-
te, a pokud ne, tak to řekněte nám,“ dodal a pro-
tože prostor pro divácké dotazy zůstal nevyužit, 
projekce mohla začít.

Vzácná fi lm
multikina C

Režisér Zd
kovou ko

ho před
Trošk

a  po
fi lm
od
po

Zdeněk Troška
režíroval cinestar

Charita Opava 
Nově v Bredě
Nově jsme v Bredě 1. 8. otevře-
li také prodejnu Charity Opava 
a  Chráněné dílny Vlaštovičky 
v  podlaží 1 kousek od  České 
pošty. Tato dílna zaměstnává zdravotně znevý-
hodněné občany na  chráněných pracovištích. 
Řádné zaměstnání na  pracovní smlouvu zde 
získají občané s tělesným, ale také se zrakovým 
a duševním znevýhodněním.
Svým zaměřením je koncipována jako dílna pro 
lidi s nejtěžším handicapem a její provoz je tomu 
náležitě přizpůsoben. Chráněná dílna svou čin-
ností úzce navazuje na činnost Domu pro zrako-
vě postižené ve Vlaštovičkách.
Více informací najdete zde www..JV-art.cz 
a na webu www.charitaopava.cz

Marimóda již brzy v Opavě
Základní fi lozofi e fi rmy - vytváření přátelské 
atmosféry a  cenové dostupnosti s  odlišením 
od  uniformity a  neosobnosti. Každá žena touží 
být přece jedinečná a originální.
V Marimódě najdete celou škálu společenských 
šatů ve  velikostech 34 - 50 po  celý rok. Propra-
cované haleny a  hlavně šaty českých značek 
například Sophia Bohemia z  Valašského Mezi-
říčí sklízejí velkou oblibu u  žen, které preferují 
decentnost, vždy sladěné barvy, detaily a  mini-
malismus. Pokud jste spontánní, zábavné a sna-
žíte se uniknout jednotvárnosti, doporučujeme 
španělskou značku Smash, která se nebojí abs-
traktních potisků a  vzorů. Náročnější zákaznice 
si u nás dopřejí rafi nované kousky, haleny, trička 
ale i saka a kalhoty značky Gejsha z Holandska. 
Spolupracujeme i  s  okolními státy, kde již také 
pochopili, že i ve střední Evropě umíme vyrábět 
hezké oblečení. Zákaznice Marimódě důvěřují, 
za což je celý tým vždy odmění profesionálním 
přístupem a  poradenstvím o  nových trendech 
v módním oboru. A jako bonus máme vždy při-
praveno „něco navíc“.

Jednoduše řečeno: Marimóda je tady pro sebevě-
domé moderní ženy a dívky, které nejen věkem, 
stylem a duchem života dokážou ocenit profesi-
onalitu a kvalitu v kombinaci dokonale padnou-
cích střihů.

Těší se na Vás tým Marimódy

Naše motto: 

S vášní být 

sama sebou.
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Akce v  obuvi RENO pro 
školáky a  předškoláky! 
Do  5.  9.  2016 k  nákupu 
1 páru dětské obuvi BAČKORKY ZDARMA!
V rámci akce O2 extra výhody využijte 20% sle-
vu v prodejnách RENO obuv! 3. 10. –16. 10. 2016
V  rámci oblíbených módních dní ONA DNES 
využijte slevu 20% v  prodejně RENO obuv! 
17. 10. –23. 10. 2016

Restaurace
v OC Breda & Weinstein oslaví v  říjnu 2. naroze-
niny! Přijďte, dejte si sendvič, salát nebo wrap, 
řekněte u placení heslo «Blahopřeji k 2. narozeni-
nám!» a do konce října dostanete ke svému náku-
pu cookie jako dárek.
SUBWAY® nabízí nejoblíbenější sendviče na světě, 
které jsou připravované přímo před Vašima očima 
a  dle Vašeho přání. Sendviče, které jsou složeny 
z křupavé zeleniny a masa v čerstvém pečivu, kte-
ré denně připravujeme v naší restauraci, si v prů-
běhu let získaly řadu milovníků z celého světa.

Nové exotické měny 
ve směnárně Tourist cent-
rum! Brazilské realy, singa-
purské dolary, makedon-
ské denáry, albánské leky, 
jihoafrické randy, hongkongské dolary a  další 
netradiční měny nakoupíte pouze ve směnárně 
Tourist centrum:!

Výstava: 916 g lásky 
Srdečně vás zveme na výstavu zaměřenou na 
problematiku předčasně narozených dětí, kte-
rou bude možné shlédnout od 6. do 20. 10. 
v našem OC.
916 g je společná průměrná váha našich 18+1 
bojovníků. Fotografi e zachycují křehkost mimi-
nek, jejich krátká životní období již od narození, 
kdy jim šlo o život, až po současnost. Účelem je 
ukázat všem rodičům, že s výjimečnými možnost-
mi dnešní medicíny, s velkou láskou, odhodláním, 
trpělivostí a vírou rodičů vyrostou z těchto mimi-
nek děti, které se nijak neliší od svých „donoše-
ných‘‘ vrstevníků. 18 z těchto dětí to již dokázalo 
a ten jeden na tom stále tvrdě pracuje. 
Přijďte se podívat na osudy těch, kteří to již do-
kázali i těch, kteří k cíli teprve míří. Fotografi e po-
skytlo občanské sdružení Nedoklubko.
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Podzim rozehraje paletu barev

6

FASHION

Hola, hola , 
podzim volá
a s ním i nové kolekce 

na podzim/zimu 2016 , které 

nám  pomalu zaplňují naše 

prodejny v Bredě a přináší 

pro nás mnoho zajímavých 

kousků.

Ve Fashion story našeho ma-

gazínu, ktrerý byl  focen v bý-

valém areálu Karnoly Krnov 

s laskavým svolením  majitele 

Jiřího Rachůnka, představí-

me alespoň zlomek toho, co 

na našich prodejnách můžete 

tuto podzimní sezonu najít.

A věřte , že je na co se těšit.



Tričko 

199 Kč
Kalhoty 

599 Kč
Kabelka 

699 Kč
Kabát 

999 Kč

Tričko 

299 Kč
Bunda 

599 Kč
Jeansy 

899 Kč
Batoh 

899 Kč

Blazer

599 Kč
Halenka

399 Kč
Sukně

899 Kč
Boty

1 699 Kč
Náhr-
delník

199 Kč

FASHION
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Tento podzim
se jako každoročně neobejde bez tlumených 

barev, hutnějších materiálů a nejrůznějších etno 

vzorů.

Připravte se na něj s těmi správnými značkami. 

Na prodejně Orsay najdete kousky, které Vás ur-

čitě zaujmou na první pohled. Nádherné kolekce, 

laděné do přírodních odstínů a nápaditých střihů, 

vás určitě nenechají chladnými.

Košile 
Joyful

200 kč
Svetr 
Mango

500 kč
Kabelka 
Carpisa

224 kč
Rifl e 
Sedna

260 kč
Boty 
Zara

200 kč

Halenka

549 kč
Pončo

549 kč
Kalhoty

799 kč
Kabelka

949 kč

Košile 
černá

740 Kč 
Bunda 
Le streghe

1 890 Kč
Jeans 
trhané

1 190 Kč
Boty 
Melissy

1 790 Kč



Vans
kšiltovka

nyní 690 kč
Oneill triko
pánské

od 499 kč
Oneill
mikina pánská

dříve 2190 kč

nyní 657 kč
Lee jeany
pánské
dříve 2499 kč

nyní 1499 kč
Ra
batoh

660 kč
Adidas obuv

1749 kč

Dámská obuv
2 199 KČ
RENO

Dámská 
obuv
2 999 KČ
RENO

Pánská obuv
1 599 KČ
RENO
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Košile

399 Kč
Jeans 
bunda

899 Kč
Jeans

799 Kč
Kabelka
dříve 
1899 Kč

nyní 
899 Kč
Šátek

249 Kč

Triko 

169 Kč
Košile 

599 Kč
Džíny 

999 Kč 
Tenisky 

899 Kč
Batoh 

599 Kč

Triko 

249 Kč
Košile 

399 Kč
Džíny 

799 Kč
Tenisky 

349 Kč á ká b

Páns ááká
1 599 KČ
RENO



autumn
autumn Šaty

999 Kč

Halenka

899 Kč
Sukně

999 Kč

Halenka

599 Kč
Kalhoty

999 Kč
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Pro ženy, které 

po slunečném létě 
zůstaly věrné pozitivním barvičkám si 

na prodejně Tally Weijl přichystali spoustu 

krásných šatů, které lze kombinovat s leh-

kým kabátkem, trančkotem nebo jen se 

sakem přes ramena. Do podzimu barvičky 

ještě patří, proto se s nimi určitě ještě ne-

bojte experimentovat. 

Kolekce z pestrých barev se jen utlumila 

do barev pastelových. Například Lindex při-

náší střídmé a na první pohled strohé vzory, 

které ovšem spolu s originálními střihy 

nenápadně a rafi novaně podtrhují ženskou 

krásu.

FASHION

Šaty

699 Kč



Pokud jste zastánci 
sportovní elegance 

nebo snad úplní sportovní nadšenci, představu-

jeme Vám fi rmy Intersport, A3 sport a značku 

Reserved, které nabízejí široký výběr volnočaso-

vého a funkčního oblečení pro celou rodinu.

V takovém Intersportu vybavíte celou rodinu 

třeba na outdorový výlet a na prodejně Re-

served zase oceníte výběr kolekcí na jakoukoliv 

společenskou příležitost.

Podzim je o pestrosti, proto nezapomeňte přijít 

k nám a zpestřete tak i svůj šatník doma náku-

pem u nás.

FASHION
Tričko

299 Kč
Košile

599 Kč
Kalhoty

1 199 Kč
Boty

499 Kč
Dívčí
šaty

499 Kč

Horská obuv 
Merrell 
CRESTBOUND 
GORE-TEX
Běžná cena 6 599 Kč

AKCE 3 999 Kč
Mikina 
Etirel Satumi

Běžná cena 699 Kč

AKCE 399 Kč
Bunda 
McKinley 
Active Kara
Běžná cena 2 499 Kč

AKCE 1 999 Kč
Softshellové 
kalhoty 
Loap Ulfe
Běžná cena 1499 Kč

AKCE 999 Kč Outdorová 
obuv 
Keen Koven

1 999 Kč
Mikina 
Etirel Batumi

Běžná cena 269 Kč

AKCE 549 Kč
Softshellová 
bunda 
Melmoth
Běžná cena 1 399 Kč

AKCE 1 099 Kč
Klahoty 
Hannah 
Hopeek

999 Kč
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Staň se členem
 O

C
 B

reda C
lub

a nakupuj  za nejlepší ceny v O
pavě!

FASHION

Přechod. 
bunda

798 Kč
GATE

Károvaná košile

348 Kč
GATE

Červené šaty

348 Kč
GATE

Pánské jeansy 
Wrangler

od 1 899 kč
S-JEANS

Dámské jeansy 
Wrangler

od 1 899 kč
S-JEANS

Dětské brýle
3 100 KČ
GRANDOPTICAL

Pánské brýle
2 600 KČ
GRANDOPTICAL

Dámské brýle
4 100 KČ
GRANDOPTICAL
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Batoh Meatfl y
Pioneer 26L
- přihrádka pro 13.3” notebook
- ergonomicky tvarované ramenní popruhy
- hrudní popruh podélně a výškové nastavi-

telný

Batoh Meatfl y Basejumper 20L
- hlavní kapsa s přihrádkou pro 13.3” notebook
- vnitřní kapsa pro brýle s materiálem proti 

oděru
- ergonomicky tvarované záda pro lepší ventilaci
- ergonomicky tvarované ramenní popruhy
- hrudní popruh podélně a výškové nastavitelný
- bederní popruh podélně nastavitelný

kolekce
Nová

FASHION

Dámské triko

219 KČ
KIK

Pánská mikina

349 KČ
KIK

Dětské kalhoty

219 KČ
KIK

Dětská mikina

189 KČ
KIK

Batoh Meatfl y Exile 22L
- hlavní kapsa s přihrádkou pro 

13.3” notebook
- vnitřní kapsa pro brýle s ma-

teriálem proti oděru
- ergonomicky tvarované záda 

pro lepší ventilaci
- ergonomicky tvarované ra-

menní popruhy
- hrudní popruh podélně a výš-

kové nastavitelný
- bederní popruh podélně 

nastavitelný
- na čelní straně batohu popru-

hy pro uchycení skateboardu 
/ snowboardu



Sleva 

20 %
na 1 produkt dle vlastního 
výběru Pouze v prodejně 

Reno obuv Opava

Platnost: 31.10. 2016

Boty,
díky kterým zářím

štěstím

Nelze kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami a slevovými kupony.

25%SLEVA
na jakékkolololiiivv kkommmpplplpleetetníní dioptrické brýle 
(obrubububa ++ bbrrrýlýlýlýloovvéé ččočky)

Kód akce: O PAV 2 5
Platnost do 31. 10. 2016

25 %

*Originální kupón platí od 1. do 7.9. 2016 na jeden kus oblečení dle vašeho výběru.
Neplatí na nákup dárkové karty. Není možné kombinovat s jinou slevovou akcí.
Platí ve všech prodejnách C&A v České republice. Nevztahuje se na předešlé nákupy.

od 1. do 7. 9. 2016

KUPÓN
sleva*

20% sleva
na 1ks zboží.

neplatí na online shop a MORE at Lindex.
Slevy nelze kombinovat. Platí pouze v prodejně

Lindex OC Breda Opava do 30. 11. 2016

14

KUPONY



20 %
Platí při nákupu nad 500 Kč. Sleva se nevztahuje na  
akční položky, dárkové poukazy a slevy nelze sčítat. 
Platnost kuponu od 31. 8. do 4. 9. 2016

Kupon lze uplatnit v:
Prodejní centrum 

TESCOMA OPAVA 
OC Breda

SLEVA  

SLEVA  25% 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.

17. – 31. 10. 2016
nabízíme slevu

na hodinky.20%

Platí pouze v OC Breda & Weinstein

na celý nákup
v období 1. 10. –31. 10. 2016.

15

KUPONY
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… aneb sama sobě
mistrem estetické kliniky.

Konturování obličeje hýbe světem! Nebo alespoň jeho dámskou částí. 
Konturování nebo chcete-li tvarování obličeje je hitem, který zaplavil soci-
ální sítě, internet, jsou ho plné módní časopisy… Ne každá z nás má ideální 
oválný tvar obličeje, ideální tvar a velikost nosu, ideálně plné rty… K dosa-
žení ideálního vzhledu nám může dopomoci právě populární konturování.
 Pokud ještě nevíte jak na to, pozorně čtete a dozvíte se víc.
Konturování obličeje je v dnešní době hodně populární a řekla bych, že 
začíná být velkou konkurencí pro estetické kliniky, jelikož, kdo je šikovný 
a ovládá to, nemusí ani na žádné drastické zákroky a jeho obličej se rázem 
promění na dokonalý.
 Co k tomu potřebujeme?
Konturace je ve své podstatě hra světla a stínu, takže stačí, když si pořídíte 
dva barevné odstíny korektorů (tmavý a světlý), nějaký šikovný štěteček 
na korektor, kterým snadno korektor nanesete a rozetřete. Hodit se vám 
bude také bronzer v pudru a rozjasňovač.
Pomocí několika snadných kroků si totiž můžete lehce vytvarovat obličej, 
zúžit obličej, zúžit nos, zkrátit nos, snížit čelo, zvětšit rty… Je ale nutno 
podotknout, že i v tomto případě je nutná praxe a zkoušení toho, co unese 
právě váš obličej, co ještě působí přirozeně a co už je nepřirozené nebo 
dokonce působí až směšně.
 Pojďme si tedy obličej rozdělit podle typu.
Pokud jste šťastnou majitelkou oválného obličeje, stačí vám jen lehké kon-
turování k podtržení ideálního tvaru. A to v oblasti prohlubně pod lícními 
kostmi, případně můžete lehce ztmavit konturu čela (pozor, nikdy nevy-
nechávat ani kousek kůže mezi čelem a vlasy). Produkt zapracovávejte na 
hranu čelisti, bradu a strany nosu. Na všechna tato místa nanášejte tmavý 
produkt. Naopak světlý naneste pod oči, zesvětlit byste měly alespoň leh-
ce celý pomyslný trojúhelník, který vede od vnitřního koutku oka k chřípí 
nosu a opět ven k vnější části oka, dále pak na hranu nosu, 
doprostřed čela těsně nad srdíčko rtů, doprostřed pod 
spodní ret.
Hranatý obličej můžeme konturováním zjemnit. 
Tmavý produkt naneste po  stranách čela, pokud 
je to nutné, případně jím přejeďte výrazné čelisti. 
Rozjasňujte kromě středu obličeje i tváře, odve-
dete tak pozornost od hran.
Tak a teď už víte jak na to. Nebojte se, popadně-
te make up do ruky a zkoušejte!

Vaše Míša

Konturace obličeje

Buďme

Schwarzkopf
Moisture Kick
Zvlhčující šampon

259 Kč
Kadeřnictví KLIER

Schwarzkopf
Moisture Kick
Nezatěžující inten-

zivní kondicionér 

ve spreji

359 Kč
Kadeřnictví KLIER

ELIXIR
JEUNESSE
Sérum s dvojitým 

účinkem, 30�ml
YVES ROCHER 

SECRETS
D’ESSENCES 
Parfémová 
voda ACCORD 
CHIC, Flakon 
50�ml
YVES ROCHER 

PLAISIRS
NATURE
Tělový a masážní 

olej Kokos,
Flakon 150�ml
YVES ROCHER 

Nová řasenka
Gosh Rebel Eyes
FAnn

Dámský parfém 
Boss The Scent 
for Her
EdP 30�ml
FAnn

Dámský parfém 
Stella McCartney 
POP
EdT 30�ml
FAnn

259 KČ
359 KČ

1 699 KČ

1 499 KČ

běžná cena

269 Kč

Zaváděcí cena 

99 Kč

750 KČ

1 390 KČ

249 KČ

,
ostřed pod 

zjemnit.
pokud 
čelisti. 
odve-

dně-
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KRÁSAkrásné

 Aktuální akční nabídky

produktů
 Věrnostní karty
 Garanci nízkých cen

 Promoakce,
dermoporadenství

 E-shop s odběrným
místem v lékárně

 Nově v sortimentu 

kosmetika VICHY
a LA ROCHE

Levandulový krém
s aloe vera
DOMÁCÍ LÁZNĚ

Lady Dreams - Sinistra
Úžasný stimulátor, který si zamilujete. 
Získá si vás okouzlujícím designem a skvě-
lými funkcemi. Jeho silnou zbraní jsou 
jeho ouška. Ideální pro hrátky ve dvou.
3 995 Kč

Lady Dreams - Nihal
Milostná hračka pro partnerské 
rozmazlování. Získá si vás roztomilým 
tvarem a úžasnými funkcemi. Nihal je 
velmi heboučký a stane se určitě vaším 
oblíbeným mazlíčkem.
3 995 Kč

Man Dreams - Aquila
Vibrační kroužek Aquila zintenzivní 
milostný prožitek nejen mužům, ale 
i ženám. Chtějte více a dopřejte si 
společné potěšení.
1 195 Kč

Batiste Floral essence, 

suchý šampon na vlasy 

více druhů, 200ml
Drogerie TETA

Secret Love Spell, 
parfemovaný spray 

na tělo, 250ml
Drogerie TETA

MIXA čistící pěna 

na pleť, 200ml
Drogerie TETA

Levandulová 
pleťová voda
DOMÁCÍ LÁZNĚZklidňující 

levandulové 
sérum
DOMÁCÍ LÁZNĚ

Ručně vyráběné 
glycerinovo-levan-
dulové mýdlo
DOMÁCÍ LÁZNĚ

LÉKÁRNA AVE
Vážení zákazníci, od 1. června 2016 převzala 

lékárnu společnost AVE která Vám nabízí:

89 KČ

11990 KČ

44990 KČ

14990 KČ

288 KČ

197 KČ

315 KČ

259 KČ

239 KČ

La Roche-posay
korekční péče

Vichy krém s výtažkem 

z čaje s Kombuchou
vyhlazující a rozjasňující péče

Novinka

Novinka



18

KLENOTY A DÁRKY

Náhrdelník 
BENETO 
rhodiované 
stříbro
700 KČ
TOP TIME

Dámské hodinky
GANT 
GT003003
4 490 KČ
Sklíčko minerální
Vodotěsnost 50M
Analogové zobrazení

Perleťový ciferník
Ocelové pouzdro
PLANEO QUICK TIME

Pánské hodinky
SWISS MILITARY 
SM34038,06
11 290 KČ
Vodotěsnost 100M

Stopky
Sklíčko minerální
Ukazatel data
Ocelové pouzdro
Čas
PLANEO QUICK TIME

Pánské hodinky
PEPE JEANS 
Warranty 
3 990 KČ
Stopky
Vodotěsnost 50M
Sklíčko minerální
Ocelové pouzdro
Ukazatel data
Čas
PLANEO QUICK TIME

Pánské hodinky 
DANIEL KLEIN
1 185 KČ
TOP TIME

Náušnice ZU-ZU 
bižuterie 
se zirkony
400 KČ
TOP TIME

Dámské hodinky 
Tommy Hilfi ger

4 320 KČ
KLENOTY AURUM

Náhrdelník
TommyHilfi ger
2 970 KČ
KLENOTY AURUM

Náramek Tommy 
Hilfi ger
1 970 KČ
KLENOTY AURUM

MEGA SLEVA

-1.0005.490,- 3.990,- 5.990,-

iSPACE.cz Nejrychlejší cesta k mobilu

Xcover 3

• Odolný smartphone

• LTE

• LTE

• LTE

4.990,-

Zažíjte luxusní radost
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PRO VÁS

Klíčenky MISS

175 KČ

MAXIDESIGN
Budha soška

699 KČ
Stojan na víno

659 KČ

 Lazebnická 3
 Po-Pá: 8-18 h; So: 8 - 12 h

 U Jaktařské brány 4
 Po-Pá: 8-18 h; So: 8 - 12 h

 Kaufl and II, Olomoucká 121
 Po-Pá: 8-20 h; So-Ne: 8 - 20 h

 OC Breda & Weinstein Opava
 Po-Pá: 8-20 h; So-Ne: 8 - 20 h

ROZVOZ ČERSTVÝCH KVĚTIN na tel.: 605 975 199

OPAVSKÝ VINNÝ TRH
Koná se 14. 10. 2016 od 15:00 do 23:00 hod.

Ochutnávka moravských vín a pochutin.
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PRO VÁS

1. – 15. 9. 2016    10:00-18:00

DĚTSKÝ SVĚT
S MATTELEM

www.ocbreda.cz
/Breda & Weinstein

     1. 9. Hurá do školy s Mattelem
     3. - 4. 9. Barbie a Monster High víkend

10. - 11. 9. Hot Wheels a Barbie víkend
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PRO VÁS

Svítící  
fi gurka 
LEGO
299,90 Kč 

McPen

 Svačinový set LEGO, box 

na svačinu a lahev na pití

 499,90 Kč
 McPen

 Box na svačinu LEGO

 299,90 Kč
 McPen

Školní aktovka  

LEGO Large
2 699 Kč
McPen

 Školní aktovka 
LEGO Freshmen

 2 699 Kč
 McPen

Blox 40�ks ve žlutém boxu  

Sada 40�ks kostiček ve žluté barvě 

v praktickém boxu. Kompatibilní s ji-

nými, známými kostičkami. Všechny 

kostičky stejně velké, 2 x 4. Rozvíjí 

kreativní stavění podle momentální 

nálady a fantazie.

149 Kč
Pompo

 Piánko se zvířátky
 Piáno se zvířátky 

s různými zvuky 
a funkcemi.

 699 Kč
 Pompo

 Panenka Anička M550424

 Krásná hadrová panenka 

Anička ve třech barevných 

provedeních. Anička umí 

zpívat a mluvit.

 Původní cena 299 Kč

 Akční cena 199 Kč
 Pompo

 Polštář 
FRIEND

 rozměr: 
40 x 17�cm

 490 Kč
 SCANquilt

 Povlečení 
KLASIK 
Mexico
rozměr:
140 x 200
/70 x 90�cm

990 Kč
SCANquilt

Návlek MOTIV motýli 
rozměr: 40 x 40�cm
490 Kč
SCANquilt

 Plt



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
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GASTRO

Po odevzdání tohoto kuponu a zaplacení 89,- Kč získáte
15 cm sendvič Kuře Teriyaki, nápoj Pepsi 0,33l a čerstvě
upečenou cookie dle Vašeho výběru. Tuto nabídku nelze
kombinovat s jinou zvýhodněnou nabídkou. Platí na 
standardní sendvič bez extra přísad.

platí
do 31. 10.

Ať už hledáte zdravou snídani, která vám dodá energii na celé do-
poledne, nebo vás odpoledne honí mlsná a nechcete ji zahánět 
nezdravými sladkostmi, nebo máte chuť na lehký oběd, po kte-
rém zůstanete svěží, přijdou vám vhod nové UGO svačinky.

V nabídce UGO Freshbaru najdete wrapy, salátky, mazané sva-
činky a chia pudinky hned vedle oblíbených jogurtovo-tvaroho-
vých krémů a zeleninových svačinek.

Všechny svačinky opravdu stojí za vyzkoušení. Budeme rádi, když 
nám dáte vědět, která je váš favorit!

LEHČÍ ŽIVOT

Borůvka – zázvor
– ovocný čaj Oxalis
kombinující chuť sladkých 
borůvek a ostřejšího
zázvoru, 80 g
110 Kč

Dýně – kurkuma
– ovocný čaj Oxalis

neobvykle spojující sladkou 
dýni s kořením, 80 g

93 Kč

Kopřiva – skořice
– originální bylinná směs Oxalis, 50 g
51 Kč

Popadněte je do ruky.
Nové             svačinky

JSOU TU!
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GASTRO

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

Ratanové ošatky
cena od 149 Kč
ORION

Termoplechovky s krtkem
cena od 279 Kč
ORION

Pánve Tefal
cena od 659 Kč

ORION



Applaws
K nákupu 2�kg pytle
granulí pro kočky
vanička zdarma

Carnilove
K nákupu 12�kg pytle
konzerva zdarma

Platnost akce 
do 31. 10. 2016
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

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“.

Dárek při

založení

Online nebo  

Osobního  

účtu

Infolinka 

Online účet zadarmo,  
zeptejte se na své poště

www.erasvet.cz

Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

Přĳměte pozvání na Dny Poštovní spořitelny
od 5. do 18. 9. 2016. 

 

Založte si Online nebo Osobní účet a získejte jako dárek módní deštník! 
Za Online účet nic neplatíte a zdarma máte i neomezené výběry z tisícovky 
bankomatů Poštovní spořitelny/Ery/ČSOB.



Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 17. 8. do 21. 9. 2016 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.  

Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kupónů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 17. 8. do 27. 9. 2016 nebo do vyčerpání  

zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

Knížky od Albatrosu jsou zpět s novými příběhy.
Sbírejte body za nákupy.

2000KKČČ NNÁÁKKUPPUU == 11 BBOODD
100 BBOODŮŮ = 11 KKNNÍÍŽŽKKAA ZZDDAARMMAA

PŘIVEĎME DĚTI 
ZPÁTKY KE ČTENÍ. 



 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. září 2016.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.
 Foto na titulní straně a outfi tů: Nikol Straková.

Kráčejte melancholickým podzimem... (dokončení v  tajence). Správnou tajenku zašlete s  označením KŘÍŽOVKA 
do 25. 9. 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: Jarmila Černá - Bílovec, Hana Honková - Opava, 
Marie Charvátová - Krnov. Gratulujeme!

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

Marie Charvátová - Krnov. Gratulujeme!

KŘÍŽOVKA

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



PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

PŘIPRAVOVANÉ AKCE DĚTSKÉHO KOUTKU

  1.9. - 15.9. 

  1.9.

  3.9. - 4.9. 

  10.9. - 11.9. 

  10.9. 

Dětský svět s MATTELEM  (10:00 - 18:00)

Hurá do školy s Mattelem

Barbie a Monster High víkend

1.10.

  14.10.

29.10.

MTB CROSS

Opavský vinný trh

Grand Prix Pepa

Hot Wheels a Barbie víkend

Blade Night "závodní"

  16.9. - 18.9. Dny Marianne

Bláznivá brčka

PRAVIDELNÉ AKCE
PRO DĚTI

Výuka angličtiny s jazykovou
školou Abeceda 

dětský koutek (4-7let)
- zahájení výuky 4.10.

Výuka angličtiny s jazykovou
školou Abeceda 

dětský koutek (4-7let)
- zahájení výuky 6.10.

Kreativní dílničky
podlaží 0

Pohádková Breda
startujeme 18.9.

 

  1.9. - 4.9. Zpátky do školy

  5.9. - 11.9. Vyrábíme veselé kolíčky

  12.9. - 18.9. Skládáme zvířecí origami

  19.9. - 25.9. Vyrábíme papírové draky

  26.9. - 30.9. Podzimní koláže

1.10. - 9.10. Zdobená brčka

  10.10. - 16.10. Kytička na brčku

  17.10. - 23.10. Barevné náramky z brček

  24.10. - 31.10. Halloweenská brčka
Víkendové malování

na obličej.

Svačíme Mannerky
každý den

od 10-11 hod./Breda & Weinstein www.ocbreda.cz

Každé ÚTERÝ od 17:30

Každý ČTVRTEK od 17:00

Každou SOBOTU od 16:00

Každou NEDĚLI od 15:00

ZÁŘÍ

ŘÍJEN



NAKUPUJ A VYHRAJ
Hyundai Tucson na rok zdarma!

Soutěž startuje už 5. 9.
www.ocbredaklub.cz


