ZIMA 2016

BREDA FOOD
FESTIVAL
12. - 13. LISTOPADU
NIGHTSHOPPING
11. LISTOPADU
SLEVY AŽ 70%
TIPY NA
VÁNOČNÍ DÁRKY
PRO CELOU RODINU

EDITORIAL

MILÍ ZÁKAZNÍCI,
od otevření našeho centra už uplynuly
čtyři roky a my jsme velmi rádi, že nám
i nadále projevujete svou přízeň.
Tímto bych Vás ráda pozvala na naši narozeninovou oslavu, která se uskuteční
12. - 13. listopadu. Slavit se bude jak jinak
než výborným jídlem a pitím, připravili jsme si pro Vás Breda Food Festival.
Servírovat budeme svatomartinské husy
a vína, foie gras, sladké i slané delikatesy, ale také hmyz a hlemýždě. Na pódiu uvidíte Markétu Hrubešovou, Ivana
Vodochodského či Halinu Pawlowskou.
Bonbónkem víkendového programu
bude páteční nightshopping, sobotní Zleva: Tereza Dratnalová (assistant), Jan Košař (Works Manager),
koncert Adama Mišíka nebo nedělní Renáta Melecká (Property Management Accountant), Jaroslav
Václavík (Centre Manager), Aneta Křibíková.
OHŇOSTROJ.
Vánoce se pomalu blíží a věřím, že naší návštěvou Nezapomeňte na to, že až do 12. prosince soutěžíme
uděláte radost nejen sobě, ale také svým blízkým. s Breda Klubem o Hyundai Tuscon na rok zdarma
Jako malou inspiraci jsme pro Vás v tomto vydání a spoustu dalších atraktivních cen. Stačí na našem
připravili tipy na dárky pro celou rodinu. Zároveň webu www.ocbredaklub.cz registrovat Vaše účtenneustále rozšiřujeme paletu obchodů. V 1. pod- ky v minimální hodnotě 200Kč a jste ve hře. Nově
laží jsme znovu otevřeli prodejnu pánských košil budete moci účtenky nahrávat také prostřednictvím
Friends & Rebels. V podlaží 0 dámský boutique klubového automatu přímo u nás v Bredě .
Marimóda, který je tady pro sebevědomé moder- Za celý náš tým Vám přeji krásné Vánoce, úspěšný
ní ženy a dívky. A brzy se můžete těšit na otevření rok 2017 a věřím, že nám svou přízeň zachováte
i v příštím roce.
nové prodejny Zdravé výživy s minikavárnou.
Aneta Křibíková
Marketing Coordinator
OC Breda & Weinstein
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Aktuality
FRIENDS & REBELS NOVĚ Coffeeshop Company

Vážení zákazníci,
OC BREDA pro Vás
připravilo
znovu otevření Vaší
FRIENDS & REBELS
oblíbené specializované prodejny pánských košil
FRIENDS & REBELS, zaměřenou na
nabídku českých a slovenských
značek. Prodejna bude otevřena v nových větších prostorách,
v bývalém kojícím koutku. Větší
prodejní plocha umožnila rozšířit sortiment pánských košil značek MARCO MORALLI a BRIXTON,
pánských svetrů a vest značky RIA
MÓDA, kalhot, sak a obleků slovenského výrobce JAMEL, prádla
ANDRIE a doplňků. Navíc bude
nabídka nově obohacena slovenskou a českou dámskou konfekcí
a kusovým textilem. Nabídne Vám
šaty, trička, tuniky, halenky, sukně a dámské košile značek MAKR,
MARCO MORALLI a KEPA STYLE
a dámské pletené zboží značky RIA
MÓDA. Tyto značky jsou zaměřeny
na širokou velikostní nabídku pro
denní použití i pro společenské
události. Opětovné otevření znamená pro stálé zákazníky obnovení
platnosti slevových karet a dalších
výhod při prodejních akcích.
Věříme, že nová prodejna FR se stane Vaším oblíbeným obchodem,
ve kterém Vám ochotný a zkušený
personál splní maximum Vašich
přání.
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to je Vám jistě
již známá kavárna, kde můžete
strávit příjemné
chvíle při odpočinku mezi nakupováním
nebo
čekáním na Váš
oblíbený film. Pokud jste však
z jakéhokoliv důvodu ještě takto
neučinili, již ani chvilku neváhejte, protože jsme tady jen pro Vás,
abychom Vás s úsměvem přivítali
s nabídkou širokého sortimentu
kávových specialit a lahodných
pokrmů. Najdete nás ve 2. podlaží
hned vedle kina. Těšíme se na Vás.

Marimóda
se představuje

detaily a minimalismus. Pokud
jste spontánní, zábavné a snažíte
se uniknout jednotvárnosti, doporučujeme španělskou značku
Smash, která se nebojí abstraktních potisků a vzorů.
Náročnější zákaznice si u nás dopřejí rafinované 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 připraveno „něco navíc“.
Jednoduše řečeno: Marimóda je
tady pro sebevědomé moderní
ženy a dívky, které nejen věkem,
stylem a duchem života dokážou
ocenit profesionalitu a kvalitu
v kombinaci dokonale padnoucích střihů.
Těší se na Vás tým Marimódy

Nová prodejna
LAvander

Základní filozofie firmy - 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. Propracované haleny a hlavně šaty českých
značek například Sophia Bohemia
z Valašského Meziříčí sklízejí velkou oblibu u žen, které preferují
decentnost, vždy sladěné barvy,

V průběhu první poloviny listopadu budeme otevírat prodejnu
zdravé výživy s minikavárnou, kde
si lidé můžou pochutnat na fair
tradové kávě a raw zákuscích,
jablečném punči a jiných zdravých nápojích. Budeme nabízet
bezobalový prodej. Na vybrané
produkty budou násypníky, kde si
může každý vybrat množství jaké
potřebuje. Součástí sortimentu
k prodeji budou biopotraviny,
makrobiotická strava, bezlepková
dieta, dia výrobky, raw, fair trade
zboží, čaje, bylinky, ekologické
čistící prostředky.

Přijďte do Restaurace
SUBWAY®

v OC Breda & Weinstein ochutnat
naši novinku Pulled Pork. Jedná se
o tradiční pochoutku z vepřového masa, připravovanou dlouhým
a pomalým vařením za nízké teploty, čímž se dosáhne plné chuti
a křehkého masa, které se doslova
rozplyne na jazyku.
Restaurace 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, které denně připravujeme
v naší restauraci.

Nové šatní skříňky

Nově jsme pro naše návštěvníky zřídili šatní skříňky v podlaží -1 naproti směnárny Tourist Centrum, kde si
mohou nejen v zimních měsících
odložit své svršky.
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provedení, tento typ obuvi je vhodnější pro běh na silnicích a zpevněných cestách. Jedná se o nejrozšířenější typ běžecké obuvi.
Dále u nás najdete téměř 100 modelů trailové obuvi, která je vhodná
pro běhání na nezpevněných cestách a na kluzkém povrchu.
Mezi nejprodávanější silniční běžeckou obuv patří např. modelová
řada NIKE DOWNSHIFTER a u trailové obuvi je to ADIDAS KANADIA.
Běh je velmi důŘada modelů je nýní také za zvýležitou a oblíbehodněné ceny!
nou sportovní
S běháním můžete začít v každém
aktivitou a předvěku, běhat lze kdekoli a kdykoli.
stavuje nejpřiNavštivte naší prodejnu A3 SPORT,
rozenější formu
pohybu. Z tohoto důvodu výrobci určitě si vyberete!
stále přicházejí s novými technologiemi, které běžci poskytnou lepší
pocit a podporu při běhu. V této
široké nabídce si tak můžete vybrat
obuv, která je nejvhodnější právě
pro Vaše běhání.
Prodej vánočních stromků za nejV prodejnách A3 SPORT najdete více lepší ceny od 5. do 24. prosince.
než 500 modelů silničních běžeckých Prodej vánočních kaprů od 19. do
bot v pánském, dámském a dětském 23. prosince.

BĚHÁME S A3 SPORTEM!

Vánoční stánky Opět
před Bredou!

Výstava studentských prací - Úvahy pro Opavu

Hlavním těžištěm výstavy studentských prací s názvem„Úvahy pro Opavu“ jsou výsledky semestrálních prací,
bakalářských prací, diplomových
prací a workshopů VŠB - TUO/FAST,
Mendelu / ZF, AVS K.Gebauera a ČZU
/ FAPPZ. Práce vznikly ve spolupráci
s městem Opavou z několikaletého
uvaźování o městě a jeho okolí.
Výstava, jak je v podtitulu názvu napsáno, je rozdělena do tří částí. První část se zabývá systémem Opavy,
jejího fungování jako celku a dílčích
částí navzájem. Druhá část je věno-

vána areálům - jádru, hradebnímu
okruhu a centrům lokálních komunit. Třetí část prezentují objekty
symbolické i objekty substanciálních struktur.
Samostatnou kapitolou jsou letošní diplomové práce magisterského ateliéru Doc. Ing. Arch. Josefa
Kiszky, Ing. Arch. Aleše Studenta
a Ing. Arch. Tomáše Bindra z katedry architektury VŠB -TUO/FAST.
VÝSTAVA 24. 10. - 10. 12. 2016,
OC Breda - lávka za komínem,
Opava

PIVOVAR
V prostorách původního
měšťanského pivovaru
Pravé opavské pivo (ležáky a speciály)
Pivo také v PET lahvích a KEG sudech
OC BREDA & WEINSTEIN www.nova-sladovna.cz tel. 553820130
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Jídlo je velké krásné

dobrodružství

S Markétou Hrubešovou o Breda Food Festivalu
Markétu Hrubešovou zná česká veřejnost zejména jako skvělou herečku. Málo se ví, že se stejně jistě pohybuje i na půdě gastronomie
a je nejen autorkou několika knih receptů, ale i hlavní postavou Breda
Food Festivalu, který v rámci narozeninových oslav obchodního centra
Breda & Weinstein zavítá dne 12. - 13. listopadu i do Opavy.
 Je zřejmé, že vaření a jídlo je
Vaší velkou vášní, dokáže Vás
v gastronomii ještě pořád něco
překvapit?
Gastronomie je nádherná právě
v tom, že je stále co objevovat.
Člověk, který se kuchařinou zabývá nikdy nemůže říci, že už všechno zná a všechno ochutnal. Stále
se objevují nové a nové techniky,
suroviny, kombinace chutí atd.
A výjimečný je pro mne každý pokrm, který je uvařen s láskou, péčí
a poctivostí. Tyhle „suroviny“ totiž
nejde ničím nahradit. Nutno říci
naštěstí...
 Na Breda Food Festivalu se
představí lidem nejen gastronomické speciality a delikatesy, ale
také neobvyklé nebo méně dostupné suroviny, které lidé běžně
ochutnat nemohou. Vyzkoušela
jste sama nějaký netradiční pokrm?
Stále něco ochutnávám a do chuťové paměti si pomyslně „zapisuji“
to, co mi chutná a to co ne
a také to, co musím zkusit uvařit.
Festivaly jsou v tomhle prostě bezvadné. Na jednom místě můžete
ochutnat „majstrštyky“mnoha restaurací a také přímo při práci sledovat ty nejlepší z nejlepších. Mám
opravdu radost, že se festivalům
daří a lidé je prostě milují.
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 Máte v jídle nějaký svůj „gastronomický úlet“, nějakou netypickou kombinaci jídel, která Vám
chutná ale ostatní nad ní třeba
kroutí hlavou?
Miluji cokoliv zeleného - rukolu,
špenát, polníček, mangold, pak
choi – a jsem schopná si je jako
přílohu dát opravdu ke všemu.
A když říkám ke všemu, tak myslím ke všemu :-). Také téměř nejím sladké, takže jídlo zakončuji
většinou sýrem a nebo ovocem.
A párkrát už jsem si po steaku
dala jako dezert ještě steak....
 Jste nejen dobrá kuchařka, ale
sama píšete také recepty a vydáváte kuchařky. Kdybyste si mohla vybrat, dáte přednost klasice
nebo moderní gastronomii?
Jídlo miluji a jím opravdu skoro všechno. Ale pokud si mohu
vybrat, záleží vždycky na mnoha faktorech. Když jsem unavená, doslova cítím potřebu dát
si kus pořádného masa, když je
horký letní den, tak většinou volím něco lehčího – salát, rybu
nebo třeba těstoviny. A v zimě
zas člověk touží po dobré teplé polévce nebo sytějším jídle.
Nabídka na trzích, v obchodech
i v restauracích je dnes opravdu
obrovská a jídlo je velké krásné
dobrodružství.

 Na co se může opavský návštěvník těšit?
Opavský a doufám, že nejen
opavský, návštěvník se může těšit na bezvadnou atmosféru, která na festivalech vždycky panuje.
Mí skvělí kolegové budou mít jistě
spoustu dobrot a taky zábavného
vyprávění. S Ivanem Vodochodským se známe léta a taky jsme
spolu už mnohokrát vařili, nejen
před televizními kamerami. Tentokrát to bude pěkně naživo. Na to
se moc těším! Předvedu tatarák
z uzeného lososa, pečený bůček
se salátkem, krevety a asi i nějaký
kousek hovězího. Přijďte ochutnat!
 Máte vaření takříkajíc v genech?
Moje milovaná babička, která bydlela v Kroměříži byla skvělá kuchařka. A já od malinka trávila
veškeré prázdniny a Vánoce právě
u ní. Dodnes nechápu, jak všechny
ty dobroty dělala tak nějak mimoděk. Tu upekla dva až tři plechy
buchet, k tomu nějaký ovocný koláč, zajíce na smetaně, bažanta,
bezkonkurenční roštěnky... A mezitím jsme vždycky stihly probrat
všechno důležité.


ROZHOVOR
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FASHION

P

v ulicích...

den
Ranní mrazíky, nízké teploty přes
a nedostatek sluníčka napovídají,
že nás opět navštíví paní Zima.
mohli
Abychom se i v těchto měsících
a
vesele procházet po ulicích, je třeb
model.
na sebe vybrat ten správný zimní
centra
Nechte se pozvat do Obchodního
spoustu
Breda & Weinstein, kde naleznete
lňků,
hřejivého oblečení, třpytivých dop
stromeček.
voňavých produktů a dárků pod
ítejte
Až vyhládnete z nakupování, zav
do našich restaurací.
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Čepice

199 Kč
Šála

349 Kč
Bunda

2 199 Kč
Svetr

499 Kč
Sukně

799 Kč
Kabelka

799 Kč
Boty

999 Kč

FASHION

Vans
čepice

Dříve 550 kč

nYNÍ 440 Kč

Šála

399 Kč

Vans bunda

3 990 Kč

Bunda

Vans
kalhoty

1 699 Kč

1 690 Kč

399 Kč

Svetr

Vans obuv

Jeans

2 590 Kč

499 Kč

Vans vak

390 Kč

Dámské brýle
Miki Ninn

2 600 Kč

GrandOptical

Hebké a huňaté

Šála

349 Kč
Svetr

799 Kč
Bunda

1 199 Kč

í rádi hebDobrá zpráva pro všechny, kdo maj
V zimě se
ké a na dotek příjemné materiály.
Teplo vám
budou nosit ve všech podobách.
paté látky
chlu
letos bude i v případě, že si na
ové
péř
í
nepotrpíte. Do módy se totiž vrac
.
bundy, prošívané kabáty a doplňky
bez džínů
t
ﬁ
out
vit
Pokud si neumíte předsta
Nebojte
ci.
san
právě teď, zažívají velkou rene
sek
kou
dy
se letos zkusit něco nového, tren
gorií: široké,
by měl splňovat aspoň dvě z kate
okým paustřižené nad kotníky, s extra vys
sem.

Kalhoty

899 Kč
Kabelka

799 Kč
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FASHION
Pánské brýle
FUZION

2600 Kč

GrandOptical

Šaty

1 890 Kč
Dámské
sako
FRIENDS & REBELS

1 350 Kč

Pánský
oblek

4 900 Kč
Košile

1 130 Kč
Kravata

Obuv
zapůjčila

320 Kč

Společenské
šaty

1 599 Kč
Kabátek

Dříve 1 099 Kč

Nyní 899 Kč

Kalhoty

699 Kč
Bunda

999 Kč
Košile

449 Kč
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Společenské
šaty

Pánský
oblek

1 980 Kč

12 990 Kč

Psaníčko

580 Kč

Košile
Ricamo

1 990 Kč
Motýl
Portoﬁno

890 Kč

Dlouhé zimní večery

fas hio n

FASHION

ů, divadla,
se neobejdou bez návštěv koncert
večeří.
plesů, vernisáží či romantických
měte
vez
lo,
Aby Vám to s partnerem ladi
da
ho s sebou. V prodejnách Marimó
širokou
u
ídno
či Friends & Rebels Vám nab
é módy,
škálu dámské a pánské společensk
vy čerpro kterou jsou stále populární bar
ženy
ná, červená a modrá. A protože jsou
mohou si
v nakupování výsostně náročnější,
v Samsaře
ještě dokoupit jedinečné modely
už jen stačí
či party colection v Lindexu. Pak
i vybrarezervovat si čas, který strávíte Vám
nou kulturou.

Kombinéza
Šaty

999 kč

Sako

1 399 kč

2 199 kč
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FASHION
Klobouk

Bunda
Lee

168 Kč

3 999 Kč

Svetr

698 Kč

Košile
Wrangler

Halenka

1 499 Kč

448 Kč

Larston
jeans
Wrangler

Jeans

698 Kč
Taška

2 899 Kč

548 Kč
Boty

448 Kč

Stále populární
modrá indigová barva se tváří
jako neutrální novinka na módní
scéně 2016/2017. Dominují také
bohaté červené odstíny, stejně
jako šarlatový a rajčatový tón.
Z decentních barev převládají
černé, šedé, pískové a béžové
tóny, které najdeme na většině
prvků oděvů. Modely z obchodů
Gate, Cropp a Fashion Brand působí jemnou elegancí, pohodlím
ů
a uvolněním. Nebojte se klobouk
ou
trhn
pod
a jiných doplňků, které
styl a svěžest Vašeho outﬁtu.

Výhradní distributor O bag
pro Severní Moravu.
0
OC Breda & Weinstein podlaží
Bundička
Melanera

1 990 Kč
Triko
Imperial

893 Kč
Jeans
Melanera

1 490 Kč
Kabelka
kožená

1 090 Kč
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FASHION
Triko

Bunda
McKinley
Snow Girl

Dříve 670 Kč

Dříve 1 999 Kč

Nyní 450 Kč

1 399 Kč

Souprava

Dříve 1 340 Kč

Kalhoty
Snow Star

Boty

nyní 1 099 Kč

Dříve 1 090 Kč

Obuv
Loap ICE

Dříve 1 299 Kč

Nyní 990 Kč

Nyní 750 Kč

Dříve 1 549 Kč

nyní 749 Kč

íý
Snížek bíl

nky. V A3 sportu
Buďte připraveni na zimní radová
u nabídku zimních
a Intersportu naleznete rozsáhlo
e pro zimní
souprav a doplňků, které potřebujet
produkty nabízesportování. Už nyní jsou některé
írat. Meatﬂy se
ny se slevami, takže stačí začít vyb
voděodolností,
zaměřil na zimní bundy, obohacené
příjemných materiprodyšností a jsou ušité z velice
m koni a přiveze
álů. Takže až přijede Martin na bílé
dál více vzácnější,
tu bílou nádheru, která je nám čím
.
Vy budete zářit v nových outﬁtech

Dámská vesta
Meatﬂy Sista
• Zateplení
umělým
mikrovláknem
• Kapsy na zip
• Stahování
v dolním kraji
• Kapuce se
stahováním

Bunda Fireﬂy
Superpipe

2 999 Kč

Kalhoty Fireﬂy
Superpipe

2 699 Kč
Obuv
Loap Wess

Dříve 1 699 Kč

nyní 999 Kč

Dámská
parka Meatﬂy
Rainy

• Voděodolnost
3.000mm
• Prodyšnost
3.000 g/m2/24h
• Měkká plyšová
podšívka v těle
i kapuci
• Odnímatelná
kožešina kolem
kapuce

Pánská bunda
Meatﬂy Rusty

• Voděodolnost
3.000mm
• Prodyšnost
3.000 g/m2/24h
• Kritické švy
podlepené
• Měkká plyšová
podšívka v kapuci
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FASHION

Svetr
dámský

Kabát dámský

220 KČ

560 KČ

Šála

399 Kč
Bunda

1599 Kč
Svetr

449 Kč
Jeans

Riﬂe
dámské

699 Kč

350 KČ

1799 Kč

Boty

Šála
Š

139 kč
13
Kabát

1 400 kč

Šála

399 kčč

Rukavice
kavice

139 kč

Čepka
Čep

199 kč

Sukně
Suk

549 kč

Šaty

399 kč
Sukně

299 kč
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Triko

FASHION

179 Kč
Sukně

599 Kč

Pánská košile

279 KČ

Šátek

KIK

249 Kč
Taška

299 Kč
Boty

599 Kč

(Sleva)

Triko

299 Kč
Sukně

Dámské
pončo

399Kč

279 KČ

Legíny

KIK

129 Kč

Chlapecká mikina

Boty

219 KČ

399 Kč

KIK
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KLENOTY

u
s
a
č
o
h
é
v
s
y
B uďme pán
Pánské hodinky
PEPE JEANS
Warranty

Pánské hodinky
CASIO
EFR-303L-1A

2 690 Kč

• Vodotěsnost 30m
• Sklíčko minerální
• Ocelové pouzdro
• Ukazatel data
• Čas
• Pásek textilní
PLANEO
QUICK TIME

5 490 Kč

• Sklíčko minerální
• Vodotěsnost 100m
• Tah kůže
• Stopky
• Datumovka
PLANEO
QUICK TIME

Dámské
hodinky
BENTIME

935 KČ

TOP TIME
Pánské
hodinky
Berucci

2 490 KČ

KLENOTY
AURUM

Ocelový
náhrdelník
MAX MAN
60cm

D
Dámské
ho
h dinky
Berucci
B

400 KČ

1 990 KČ

TOP TIME

K ENOTY
KL
AURUM
A
Náhrdelník
Jágr

1 090 KČ

KLENOTY
AURUM
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ELEKTRONIKA
SEAGATE HDD 2,5“
USB 3.0
Expansion Port. 1TB
- externí pevný disk
• kapacita 1 000 GB
Microsoft Windows
• 5 400 ot/min • podporované OS
XP/ Vista/ 7
• rozhraní: USB 3.0
• rozměry:
81,1 x 122,3 x 15,5 mm
• hmotnost 170 g

info o ceně v obchodě

SENCOR SSK 150
- skartovačka
• řez na proužky 7 mm
• vstupní otvor 220 mm
2
• řez až 5 listů najednou při 80 g/m
• hlučnost do 73 dB
• objem sběrného koše 7 l
• rozměry 280 × 120 × 297

D-Link DIR-842
Fi
- výkonný gigabitový router s Wi-.11ac
• dvoupásmová technologie 802
• informační LED diody
• počet gigabitových portů: 4
• čtyři antény
• frekvence 2,4 GHz a 5 GHz
• šifrování WPA, WPA2 a WPS
• průvodce nastavením
• firewall
• IPv6
Fi pro návštěvníky
• guest zone pro oddělenou Wi• rozměry: 190 × 133 × 38 mm
• napájení: 12 V 1 A

SAMSUNG Galaxy S7
Edge (SM-G935F) 5,5“
- smartphone se zakřiveným
SuperAMOLED displejem
• rozlišení 1440×2560 px
• 8jádrový procesor 2,3 GHz
• 4 GB RAM • 32GB interní paměť SD
• slot na paměťovou kartu micro
• zadní 12Mpx kamera
• přední 5Mpx kamera
• Wi-Fi • LTE • NFC • GPS
• IP 68 voděodolný
• bezdrátové nabíjení
• rychlé nabíjení Quickcharge 3.04
• odolné krycí sklo Gorilla Glass
• kompatibilní s brýlemi Gear VR x
• zabezpečení proti malware Kno
• baterie 3 600 mAh
• rozměry 72,6 × 150,9 × 7,7 mm
• hmotnost 157 g
• operační systém Android

info o ceně v obchodě

info o ceně v obchodě

info o ceně v obchodě

JBL FLIP3
- bezdrátový reproduktor JBL
• odolný proti pocákání vodou
• Bluetooth
• vestavěný mikrofon
• 3 000mAh Li-Ion baterie
í
• možnost vzájemného propojen
ů
ktor
více reprodu
• hmotnost 450 g
Hz
• frekvenční rozsah 85–20 000
mm
64
×
169
×
64
ěry
• rozm

NERO Single origin běžně
NERO Caffè je jedna z nejlepších inuttaa
dostupných káv na trhu. Byla vyv ARTT
v úzké spolupráci společnosti DAT
s pražírnou Barzzuz. K rozhodnutína
společnosti DATART o spolupráci a
společném vývoji vedla jejich láskizníí
ke kávě, k vysoké kvalitě pak prec
výstupní kontrola.

info o ceně v obchodě

info o ceně v obchodě
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KRÁSA

Je nejvyšší čas na nákup líčidel
H

www.bredafashionblog.com

aló, haló, hlásí se vám Míša ...
V tomto čísle se budeme zabývat trendy v líčení na podzim a zimu
2016/2017.
Ta teplejší část roku je za námi. Ještě si pamatujeme šumění moře
a sluneční paprsky, kdy jsme líčení tak trochu odložily na druhou
kolej a oddaly se přirozenému vzhledu.
Nyní ale přichází čas, kdy se budeme chtít více líbit, ať už v práci
nebo při některých slavnostních příležitostech, a je třeba se poohlédnout, co teď právě v kosmetice letí.
Je nejvyšší čas na nákup nových líčidel. Letos nesmíme zapomenout především na kvalitní černou tužku na oči, výrazné rtěnky
a barevné stíny. V podstatě klasika, se kterou můžeme tvořit a připravit nesčíslné možnosti při líčení.
Klade se především důraz na zvýraznění spodní oční linky ve stylu
líčení z osmdesátých let. Lehce rozmazané rebelské „grunge“ líčení
je i letos v kurzu, stejně jako oči orámované černou linkou kolem
dokola. Pokud máte odvahu vybočovat z davu, klidně tužkou čmárněte i úplně mimo obvyklá místa. Uvidíte, jak nezvykle to vaši tvář
změní. Celkově je v tomto ročním období makeup temnější, také
výraznější a tmavší rtěnky, které jsou vidět na přehlídkových molech, se opakují i v běžném životě. Podkladem pod takový tmavší
makeup je porcelánově bledá pleť, na které takové kouřové líčení
nebo tmavá rtěnka nejvíce vyniknou.

Takové trendy jsou pro ty odvážné,
možná především mladší ročníky. Ale
co ty, které se nechtějí poddat diktátu
a mají raději přirozený look? Samozřejmě, že tím nemyslím, abyste vyšly z domu bez jakéhokoliv makeupu.
Pro vás je tady takzvané „nahé líčení“,
které při správném provedení sluší
každé ženě bez rozdílu věku. Základem je perfektní makeup, balzám
na rty v jemném zabarvení a to vše
lehce dotáhnout řasenkou. Vlastně takové skoro nic, ale výsledek
my měl být vidět – krásná a přirozená tvář.
Jen zdůrazním pár kroků, které jsou pro takové přirozené líčení potřebné:
1) Vyhlazení a sjednocení pleti jemným podkladovým makeupem
v tónu přirozeném vaší pleti, popřípadě přepudrování minerálním pudrem v odpovídajícím odstínu makeupu
2) Pokud chcete působit výrazněji, naneste lehce velkým pudrovým štětcem na lícní kosti tvářenku
3) Nepoužívejte tužku na oči, jen řasenku naneste v jemné vrstvě
4) Na rty je vhodné použít balzám nebo lesk ve světlém tónu
Takže ať už se budete líčit výrazně nebo přirozeně, vždy myslete
na to, co sluší vašemu typu a pro jakou příležitost se právě líčíte.
Pak je úspěch zaručen.
Vaše Míša

Lékárna

AVÉNE

Lékárna nabízí:

799 KČ

• široký sortiment
přípravků, pomůcek,
dermokosmetiky zn.
AVÉNE, BIODERMA,
EUCERIN,
LA ROCHE, VICHY
• aktuální akční nabídku
produktů
• věrnostní karty
• garanci nízkých cen
• vánoční balíčky
za výhodné ceny

EUCERIN

699 KČ

FYTOFONTÁNA

739 KČ

BIODERMA

499 KČ
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Batůžek zdarma

KRÁSA
y:
Rakytníková sada péče o vlas

šampon pro maximální objem,
sprej se
balzám na vlasy a stylingový
vlasů
typy
hny
všec
pro
silnou ﬁxací

609 KČ

DOMÁCÍ LÁZNĚ
Dále nabízíme dle
vlastního výběru
dárkové balíčky.

Domácí lázně

KOLEKCE
BRUSINKA & MANDLE
v prodeji od 14.11. 2016
Tekuté
mýdlo
na ruce
190ml

99 Kč

Yves
Rocher
Krém
na ruce 75ml

99 Kč

Yves Rocher

Calvin Klein
Downtown
EdP 30ml

běžná cena
1 190 Kč

nyní 690 Kč

Tělové mléko
200ml

FAnn

129 Kč

Yves Rocher

Versace Bright Crystal
Edt 30ml

Dříve 1 399 Kč
KÉRASTASE PARIS nová řada

péče o Vaše vlasy nabízí:

nyní 690 Kč

FAnn

Vánoční balíček Kérastase

– Densiﬁque (pro dámy)
lázeň,
– balíček obsahuje: šamponová
ů
vlas
vu
výži
pro
maska, krém

1 375 Kč
Vánoční balíček Kérastase

– Elixir Ultime (pro dámy)
- balíček obsahuje: šamponová
lázeň, maska, krém pro výživu

Šampon Seborin
proti lupům
250ml

109,90 KČ

Drogerie TETA

vlasů

1 375 Kč
Vánoční balíček Kérastase

– Homme (pro muže)
i
- balíček obsahuje: sérum prot
a,
past
ující
mat
ů,
vlas
vání
adá
vyp
ň
láze
šamponová

1 320 Kč

Voda proti
lupům Seborin
400ml

Vyživující sprchový
gel Dove SG Deeply
Nourishing 720ml

149,90 KČ

Drogerie TETA

Drogerie TETA

179,90 KČ
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TIPY NA DÁRKY

TIPY NA DÁRKY

Tip na dárky pro děti
KOSS Porta Pro

kvalitní on-ear sluchátka
• uzavřená konstrukce
Hz
• frekvenční rozsah 15 až 25 000
mW
1
na
dB
101
ost
citliv
•
• impedance 60 ohm
• 3,5 mm jack
• kabel o délce 1,2 metru
• doživotní záruka

info o ceně v obchodě
DATART

zen
Oral-B Vitality Kids D12K Fro
dětský elektrický zubní kartáček
s oblíbeným designem
Frozen – Ledové království
• oscilační systém
• až 7 600 kmitů za minutu
• efektivní čištění zubů
• měkčený povrch
• 1 ks výměnný kartáček
• indikátor opotřebení
• zmenšená hlava náhradního
násuvného kartáčku pro děti

info o ceně v obchodě
DATART

Šílený profesor

Hra, která podporuje
slovní zásobu dětí
a dospělých.

599 Kč

Pompo

ee

Transformers Robot Bumbleb
Auto měnící se na robota.
Světelný efekt bumblebee

Původní cena 549 Kč

Akční cena 449 Kč
Pompo

Školní aktovka Herlitz
Flexi s výbavou
Plný penál, pouzdro
na pastelky, sportovní vak,
box na svačinu

2 890 Kč
McPen

Dětská kuchařská
souprava DINO

Máte doma malé kuchtíky?
soupravě jim to
V hravé „dinosauří“ kuchařské
má nastavitelnou
ěra
Zást
t!
bude zaručeně sluše
ším i větším
šňůrku, aby její výška sedla men
rou nebo
mod
u,
alovo
ﬁ
jim
rte
Vybe
m.
děte
a kluky
y
holk
pro
né
Vhod
u.
barv
zelenou
ti let. Zástěru,
ve věku přibližně od tří do dese
vyrobili
rukavici, chňapku i čepici jsme
pračce.
ze 100% bavlny a lze je prát v

První krok
k „mišelinské“
hvězdě !

Původní cena 499 Kč

Akční cena 399 Kč
Souprava obsahuje

4 ks
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TIPY NA DÁRKY
APPLE iPad Mini 2 with Retina
WI-FI 16GB

Pánské hodinky
TIMBERLAND
TMB,145185S/02

9“ iPad mini s Retina displejem
• IPS panel s rozlišením
2048 × 1536 pixelů
• 64bitový procesor Apple A7
m
s dvěma jádry a graﬁckým čipe
PowerVR G6430
• paměť 16 GB
)
• WiFi a/b/g/n (2,4 GHz a 5 GHz
4.0
h
• Bluetoot
• přední kamera 1,2 Mpix
)
• zadní fotoaparát 5 Mpix (AF
g
tnin
Ligh
r
ekto
kon
vý
émo
syst
•
8
iOS
ém
syst
í
• operačn
r
• digitální kompas • akceleromet
ic• gyroskop • čidlo pro automat
kou regulaci jasu
až 10
• 23,8wattová baterie s výdrží
hodin • hmotnost 331 gramů
• tloušťka 7,5 mm

• Vodotěsnost 50m
• Stopky
• Sklíčko minerální
• Ukazatel data
• Ocelové pouzdro
• Čas
• Tah kůže

3 990 Kč

PLANEO QUICK TIME

Tip na dárky
pro muže

info o ceně v obchodě
DATART

Pánská dárková
sada: energizující

šampon na vlasy
a tělo, super tonizující
krém na obličej
a super osvěžující
sprchový gel

Parker sada

Parker plnicí a kuličkové
pero v dárkové kazetě.
Mosazné tělo s lakovaným povrchem a doplňky
z chromu.

539 KČ

Domácí lázně

1 490 Kč
McPen

Boss Bottled Night
EdT 30ml

běžná cena 1 459 Kč

nyní 690 Kč
FAnn

Parker kuličkové pero.
Zdeněk Svěrák,
Ladislav Smoljak:
Filmové komedie I.
Nakladatel: Cosmopolis

299 Kč

Mosazné tělo
s lakovaným povrchem
a pochromovaným
zdobením.

520 Kč

McPen

Neoluxor

25

TIPY NA DÁRKY

Tip na dárky

Hodinky ADEXE

Běžná cena1100 KČ

po slevě 30 % 770 KČ

pro ženy

p Time
Top

Diář Filofax.

ík
Elegantní a praktický pomocn
pro každý den.

od 1 090 Kč
McPen

Svíčka

619 KČ

MAXIDESIGN

Dámská toaletní voda

Guess Dare Woman 30ml

749,90 KČ

Drogerie TETA

Nakladatel: Mladá fronta a.s.

á přináší zcela nové
Unikátní pomůcka pro ženy, kter
gie a skvělý design.
nolo
tech
ní
oluč
Rev
sti.
pocity rado
.eroticcity.cz
www
na
a
City
ic
Exkluzivně v Erot

279 Kč

6 879 Kč

Marta Davouze:
LOĎ V BRETANI
Neoluxor
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Womanizer
Za minutu na vrcholu!

Erotic City

TIPY NA DÁRKY

ELECTROLUX ESB2500

ﬁtness mixér
• max. příkon 300 W
ml
• objem mixovací nádoby 600
• dvě nádobky v balení
• nože z nerezové oceli
h
• vhodný pro přípravu ovocnýc
nápojů a smoothie
• protiskluzové nožičky
• snadné ovládání
• napětí 220-240 V
• rozměry 397 × 132 × 132 mm
• hmotnost: 1,9 kg

info o ceně v obchodě
DATART

Dárky pro

celo u ro dinu
Caﬁssimo TUTTOCAFFÉ

– italský specialista na kávu
15
• Unikátní systém 3 tlaků (až
barů) pro přípravu dokonalého
espressa, caffè crema,
ﬁltrované kávy nebo čaje
• Moderní italský design
• Kompaktní rozměry
u
• Vyjímatelný zásobník na vod
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
ění
• Signalizace potřeby odvápn
• Automatické vypnutí pro
úsporu energie
• Záruka 40 měsíců

Povlečení TOP LINE

m
Rozměr: 140 x 200/70 x 90c
Desén: 130762/2-2

1 592 Kč

SCANquilt

0 ePrint

HP All-in-One Officejet Pro 861

barevná inkoustová multifunkce
až 19 str./min.
• fax • rychlost černobílého tisku
str./min.
14,5
až
tisku
ho
vné
• rychlost bare
• doporučené mě• výstup první stránky do 12 s
• rozlišení tisku až
síční zatížení 250–1 500 stran
kový barevný displej
doty
cm
6,75
•
dpi
00
4800×12
é inkoustové kazety
ělen
odd
4
•
esor
• 600 MHz proc
a Google Cloud
rint
AirP
le
• podpora HP ePrint, App
port • Wi-Fi
LAN
•
Print • 1× USB • 1× USB host
í režim • vstupní
lexn
dup
•
ěť
pam
MB
128
•
1
• 2× RJ-1
ový tisk • rozlišení
zásobník na 250 listů • bezokraj
× 469 × 301 mm
500
ěry
skeneru 1200 dpi • rozm
• hmotnost 11,9 kg

info o ceně v obchodě
DATART

Standardní cena 2 999 Kč
Tchibo
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KUPONY

SLEVA

30%
na jeden kus
v období 4.–30. 11. 2016.

28

KUPONY

Kupon 20%
na nezlevněný sortiment
parfumerie Marionnaud
Slevu není možné kombinovat
s jinými slevami ani ji uplatnti
při nákupu dárkových karet.

Sleva platí do 18.12.2016

1+1

zdarma
nabídka platí do

Scalibor

31. prosince 2016
Sleva

30% na antiparazitální obojek
Granule Natures
Protection
2kg a více
+ pamlsky zdarma
Platnost
do 24. 12. 2016

Po odevzdání tohoto kuponu získáte k zakoupenému 15 cm
sendviči a nápoji druhý 15 cm sendvič ve stejné nebo nižší kvalitě! Tuto nabídku 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.

Cunipic AlphaPro
+ pamlsky zdarma

Platnost
do 24. 12. 2016
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PRO VÁS
Keramická konvice,
více barev

7799 Kč

k
Mlýnek
u
vu
na káv

899 Kč

Chňapka, více dekorů

99 Kč

Christine Nr.3 - Masážní svíčkaí navodí vzrušující
í vůn
Masážní svíčka s afrodiziakáln
áž v úžasný zážitek.
mas
vaši
ění
prom
a
ru
atmosfé
.
tělo
i
l
mys
i
svoj
Nechte hýčkat

/kss
595 Kč/k

Man Dreams Antlia
- Vakuová pumpa

ě!
Buďte vždy ve vrcholné form
B
Prak
Pra tická vakuová pumpa s ukaozatelem síly podtlaku pro dok
nalou kontrolu. Nejlepší trénink
každého moderního muže.
pro ka

2 495 Kč
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PRO VÁS

Povlečení
KLASIK sobi
Rozměr:
140 x 200/70 x 90cm
Desén: 7407/1

990 Kč

SCANquilt

Kořenka
(pepř + sůl)

309 KČ

MAXIDESIGN

Povlečení
FLANEL
Rozměr:
140 x 200/70 x 90cm
Desén: 1442/1

1190 Kč

SCANquilt

Nádoby
(ocet + olej)

599 KČ

MAXIDESIGN

Povlečení
KLASIK vločky
Rozměr:
140 x 200/70 x 90cm
Desén: 9065/1

990 Kč

SCANquilt

Plyšový medvídek

469 KČ

MAXIDESIGN
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
JAK SE K NÁM DOSTANETE
Pěšky
Dva vstupy z centrální pěší zóny přes ulici U Fortny a z jižní části ulice
Pivovarská, třetí vstup z ulice Nákladní (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
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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.
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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:
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KONTAKT
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 746 01 Opava
E-mail:
Telefon:
E
Emailil:: iinfo@ocbreda.cz,
ma
nfo@
nf
o@oc
ocbr
bred
edaa.cz
cz, Te
Tele
lefo
fon:
n: 5553820121
53 820 121
OTEVÍRACÍ DOBA
 Nákupní galerie:
 Česká pošta:
 Cinestar:
 ALBERT:
 Dětský koutek:
 Fitness Pepa:
So-Ne:
 Kaj
Kajot
jot Intacto:

Po-Ne: 900 - 2100
Po-Pa: 800 - 1900
Po-Pa: 1400 - 2400
Po-Ne: 700 - 2100
Po-Ne: 1000 - 2100
Po-Čt: 630 - 2230
800 - 2000
Po
Po-Ne:
Ne: nonstopp

So:
800 - 1300
So-Ne: 1200 - 2400

Pa:

30

00

6 - 21

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

Dekorativní
polštářek
lštářek

180 KČ

90 KČ

Zvoneček

65 KČ

ZBYTEK

KŘÍŽOVKA

Tajenkou křížovky je vánoční slogan OC Breda & Weinstein. Správnou tajenku zašlete s označením KŘÍŽOVKA
do 19. 12. 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: Jana Seidlová - Krnov, Zahumenská Lenka - Horní Benešov,
Pavla Moravcová - Jindřichov ve Slezsku. Gratulujeme!
 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 7. listopadu 2016.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.
 Foto outﬁtů: Jaroslav Holaň.  Foto na titulní straně: Shutterstock.
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