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JARNÍ KOLEKCE
MÓDNÍCH ZNAČEK
17. 3. 19:00-22:00
NIGHTSHOPPING
17. 3. MISS FACE
s Davidem Gránským
Kosmetická poradna
KAROLÍNY MALIŠOVÉ

Senzační úspěch pivovaru NOVÁ SLADOVNA
*6"6,

Dne 16.-18. 2. se v Českých Budějovicích uskutečnila největší a nejstarší pivní degustační
soutěž v České republice - Zlatá
pivní pečeť.
Soutěže se zúčastnil také opavský pivovar Nová sladovna z OC
Breda & Weinstein. V silné mezinárodní konkurenci více než
1000 piv z 200 pivovarů získal
Opavský korbel v kategorii světlý
ležák z minipivovaru druhé místo a Galaxy Enterprise IPA v kategorii Pale Ale strong obdržela
místo
třetí.
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ho úspěchu byl zisk třetího místa
s Galaxy Enterprise IPA v hlavní
festivalové soutěži – World beer
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cena v České republice, která patří zároveň mezi tři největší soutěže na evropském kontinentu, tak
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Velikonoční
V
elikonoční ttvoření
voření
s OC
OC Breda
Breda & Weinstein
Weinstein a D
Deníkem
eníkem
Soutěž pro školy z Opavy a okolí. Úkolem každé třídy či školy je vytvoření
„symbolu Velikonoc“. Zapojit se mohou nižší stupně základních
škol a mateřské školy.
Všechny výrobky doručené do 16. 3. 2017 do redakce Opavského a hlučínského deníku budou vystaveny
v 1. podlaží OC Breda & Weinstein v období od 24. 3. – 21. 4. 2017.
Návštěvníci Bredy a čtenáři Deníku mohou o vítězi rozhodnout hlasováním. Box s hlasovacími lístky
bude umístěn v 1. podlaží přímo u vystavených výrobků. První tři výherci získají
dárkové poukázky Breda v hodnotě 3 000 Kč, 2 000 Kč a 1 000 Kč.

ww
w
www.ocbreda.cz
ww.ocbreda.cz

EDITORIAL

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

prosluněné jarní dny mají zázračnou moc opíjet člověka notnou
dávkou optimismu. Optimismem
hýří i výlohy v našem centru, které
jsou plné zářivých barev a nejrůznějších doplňků. Nové jarní trendy
jsou tady a my vám v tomto vydání našeho magazínu přinášíme
inspiraci, jak probudit svůj šatník
ze zimního spánku.
Příchod jara letos přivítáme již tradičně oblíbeným nightshoppingem.
V pátek 17. března u nás proběhne
casting k soutěži MISS FACE, kterým
bude provázet skvělý David Gránský. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program, završený zmíněným nightshoppingem, v rámci
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pořídíte za zvýhodněnou cenu. Je
to tedy ideální příležitost, jak přivítat
jaro v novém jarním outﬁtu.
Ale nejen módními trendy žije
Breda v tomto období. Nově jsme
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MULTIKINO

Dámská jízda 21. 3.
U Fortny 49/10, Opava

Dětská neděle 26. 3.

pobočku České spořitelny a také
prodejnu KIK textil a Non-Food,
která na přelomu ledna a února prošla náročnou rekonstrukcí a úpravami interiéru v souladu s novým
konceptem. Dále jsme 1.3. spustili
novou soutěž Breda Klubu, v které
nyní hrajeme o dárkové poukázky
Lindex v hodnotě 50 000Kč, roční
členství ve Fitness PEPA a spoustu
dalších cen. A v neposlední řadě
jsme spustili nové webové stránky
www.ocbreda.cz , které Vás informují o všech našich novinkách i aktualitách stejně tak jako naše facebookové stránky.
Přeji Vám krásné jaro a příjemné
nákupy .
Aneta Křibíková
Marketing Coordinator
OC B
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Weinstein

UVÁDÍ

Premiéra 27. 4.

www.cinestar.cz

AKTUALITY

Aktuality
KArolína Mališová je
novou blogerkou

BREDA KLUB

Breda má novou módní blogerku.
Pomyslnou štafetu po Míše Dihlové
převzala naše úspěšná Miss Earth
Karolína Mališová. S jejími příspěvky se budete pravidelně setkávat
nejen na www.bredafashionblog.
com, ale také na stránkách tohoto
magazínu. Zároveň se od jarního
čísla stane vaší průvodkyní ve světě
kosmetických trendů (str. 16).

Klub plný výhod, slev a soutěží!
Nepřehlédněte novou klubovou
soutěž, kterou spouštíme 1. 3.
2017. V této soutěži hrajeme o dárkové poukazy LINDEX v celkové
hodnotě 50.000 Kč, roční vstup
do FITNESS PEPA, roční parkování
v Bredě a spoustu dalších cen.
Stačí, když nakoupíte v některé
z našich prodejen nebo u exter-

ních partnerů klubu, nově již bez
limitu 200 korun, zaregistrujete
Vaši účtenku na webu klubu www.
ocbredaklub.cz v sekci nahraj
účtenku nebo prostřednictvím našeho klubového automatu, který se
nachází v podlaží 0 vedle prodejny
A3 Sport, a můžete soutěžit.
VÝHERCE NOVĚ LOSUJEME! Nominální hodnota každé Vaši nahrané účtenky se převede na pomyslné míčky v osudí v poměru 1 celá
koruna česká odpovídá jednomu účtenek, tím je vyšší počet Vašich
míčku v osudí. Čím větší je celková soutěžních míčku v osudí a Vaše
hodnota všech Vašich nahraných šance na výhru.
Příklad: Když nahrajete účtenku
za 50 korun, získáváte pomyslných
50 míčku do osudí, ze kterého pak
budeme losovat. Když nahrajete
další účtenku za 200 korun, přibude Vám dalších 200 pomyslných
míčků a dohromady už soutěžíte
s 250 míčky. Čím víc míčků budete
mít v soutěži, tím je větší vaše šance na vylosování mezi všemi soutěžícími.
Nakupujte a vyhrávejte, vaše
šance na výhru je vysoká!

Nové prostory v obchodním centru

Prodejna KiK textil a Non-Food v 1. patře prošla úpravami interiéru.
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Pobočka České spořitelny v 1. patře dostala nový facelift.

ROZHOVOR
Foto: Nikola Bílková

Rok, na který budu
ráda vzpomínat
rozhovor s Miss Face Monikou Vaculíkovou
Již v polovině března bude naše obchodní centrum hostit další prestižní casting. Tentokrát se odvážné dívky z širokého okolí mohou přihlásit
do soutěže Miss Face, která je jednou z nejvýznamnějších soutěží krásy
v České republice. To byl důvod, proč jsme k našemu rozhovoru pozvali
vítězku ročníku 2015 Moniku Vaculíkovou.
 Od Vašeho vítězství v Miss Face už uplynul více než rok. Jaký to byl rok pro Vás?
Byl to rok, na který budu moc ráda vzpomínat.
Získala jsem spoustu nových zážitků a zkušeností, splnila si sen a byla na světové soutěži
v Americe. A také se mi podařilo získat nejen
titul Miss Face, ale i titul magisterský. Za všechno, co jsem měla možnost prožít a co mě potkalo, jsem moc vděčná. Určitě doporučuji
všem dívkám, ať se přihlásí, stojí to za to!
 Popište nám svůj příběh. Jak to přišlo,
že se holka z Bruntálu dostane do velkého světa modelingu Miss Face?
Je jedno kde vyrůstáte, já jsem měla už
odmalička jasno. Chtěla jsem se věnovat
modelingu, chtěla jsem soutěžit a cestovat.
Začalo to tak, že jsem se zúčastnila soutěže
Dívka roku, když mi bylo čtrnáct let. Tam si
mě všiml fotograf, který mi nafotil první profesionální fotografie. Brzy na to už jsem byla
s maminkou v Praze a podepisovala smlouvu s modelingovou agenturou Unique One.
Ale nebylo to vždy lehké. Pamatuji si, jak
moc pro mě a všechny kolem byla stresující moje první pracovní cesta do Lisabonu.
Neuměla jsem moc anglicky a bála se, že se
tam sama ztratím. Ale věděla jsem, že dělám
to, co jsem si vždycky přála.
 Pocházíte z Bruntálu, který má díky
seriálu Comeback nálepku nejzapadlejšího místa v České republice. Co se Vám
na Bruntále líbí?

Do Bruntálu se ráda vracím. Nejzapadlejší
určitě není a lidé tam nejsou tak drsní, jak se
říká :) Je tam klid a čerstvý vzduch, ráda navštěvuji místní bazén, kino, divadlo, chodím
na Uhlířský vrch a v létě na výlety po okolí. Vlastně tam najdete vše, co potřebujete.
A já tam mám navíc to nejdůležitější - moji
úžasnou rodinu.
 Máte za sebou i několik mezinárodních soutěží. Řekněte, ve kterých zemích
jste už soutěžila, pracovala nebo je navštívila při soustředěních?
Navštívila jsem spoustu zemí a zajímavých
míst, mezi mé nejoblíbenější patří určitě
Norské fjordy, které jsem viděla při plavbě
po severní Evropě se soutěží Miss Princess
of the World. Také mě zaujal Londýn, Madrid, Paříž a Istanbul. A momentálně nejvíce
vzpomínek mám z Las Vegas, kde jsem díky
Miss Face strávila tři týdny s osmdesáti dívkami z celého světa. Zjistila jsem, jak se kde
žije, poznala tradice, kulturu a odlišnosti
různých zemí. Je velkou výhodou, že člověk
získá kamarádky z celého světa.
 Co byste poradila holkám, které sní
o kariéře modelky?
Aby se nebály a šly si za tím. Určitě se nesmí nechat odradit třeba prvotním neúspěchem a musí na sobě pracovat, být
samostatné a hlavně spolehlivé. Také by si
měly umět zorganizovat čas, správně komunikovat a učit se cizí jazyky. Krásných holek

a modelek je totiž hodně, takže je důležité
se něčím odlišit.
 Dnes jsou v Česku dvě nejvýznamnější soutěže krásy - Miss Face a Česká Miss.
Existuje mezi jejich vítězkami nějaká rivalita?
Rozhodně ne, většinu vítězek České Miss
osobně znám a jsou to fajn holky, žádná rivalita mezi námi není a určitě ani mezi novými vítězkami nebude. Naopak se pokaždé
rády vidíme.
 Modelkou nemůže být žena celý život,
víte co budete dělat až opustíte přehlídková mola?
Protože pro mě vždy byla prioritou škola
a myslela jsem na zadní vrátka, budu nejspíš
učit děti na základní škole nebo možná také
zůstanu v oboru, ale ne zrovna na přehlídkovém mole. Ráda píšu a jsem kreativní, takže
také do budoucna přemýšlím o práci v redakci nebo o svém vlastním podnikání. 
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FASHION

JARO

Toto
je jen jednou
za život...

pletené
Dost bylo zimy! Péřové bundy a
konečně
čepice uložte do skříně, je čas se
šatník.
pořádně nadechnout a provětrat
nás
jara
ího
Sluneční paprsky přicházejíc
jší ročjednoznačně vyzývají: Nejkrásně
krásní!
ní období je za dveřmi, tak buďte
a začíná
Příroda se zdobí do svěžích barev
hte se invonět lehkostí. Napodobte ji a nec
ávkou nejspirovat třeba naší malou ochutn
or! Chladnovějších jarních kolekcí. Ale poz
jaře, tak
né dny vás mohou překvapit i na
nezapomeňte na lehké halenky
něco „navrstvit“…

Bunda

1 199 Kč
Tričko

199 Kč
Džíny

599 Kč

Džíny

949 Kč
Košile

649 Kč
Sako
Bunda

799 Kč
Tričko

329 Kč
Džíny

599 Kč
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1 399 Kč
Kabelka

699 Kč

FASHION
Kabát
Halenka

399 kč
Svetr

1 199 Kč
Košile

399 Kč
Kalhoty

449 Kč

899
Psaníčko

599 kč
Jeans

899 kč

Bunda

1 199 Kč
Triko

249 Kč
Džíny

799 Kč

FRIENDS & REBELS

50%
SLEVA

na d
a pánskáémské
svetry

Pánský svetr

Dříve 1 490 Kč

Platí od
1. do 31.
3.
pro člen
y

po slevě 745 Kč
Dámský svetr

Dříve 1 890 Kč

po slevě 945 Kč
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FASHION
Bunda

1350 Kč
Triko

1 590 Kč
Kalhoty

1 150 Kč
Šortky

1 490 Kč
Obuv

890 Kč

Bunda

1 190 Kč

Bunda

1 290 Kč

Podprsenka

490 Kč

Podprsenka

690 Kč

Tílko

690 Kč

Kalhoty

690 Kč

Kalhoty

790 Kč

Obuv

850 Kč

Obuv

1 890 Kč
VESTA MEATFLY
WEST

Voděodolnost 3.000 mm
Prodyšnost 3.000g/m2/24h
Materiál s dvouvrstvou konstrukcí
+ voděodpudivý W/R film
na svrchní straně. Prodyšná
hydrofilní laminovaná
membrána ze spodní strany
svrchního materiálu chrání před
proniknutím vody a zároveň
zaručuje maximální
prodyšnost a odvod
tělesného vlhka.

dříve 1 990 Kč

nyní
1 393 Kč
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SOFTSHELLOVÁ BUNDA
NUGGET NANO
Se zapínáním na zip a pevnou kapucí se
stahováním.
lnýý materiál,
Voděodolný / větruodoln
kapuce se stahováním,
voděodolné zipy.
ety
nžety
Větrání v podpaží, manž
se stahováním na suchýý zip,
je
stahování dolního okraje
v bocích.

dříve 2 290 Kč

nyní
1 603 Kč

BUNDA
MEATFLY
TODD

Voděodolnost 3.00 mm.
Prodyšnost 3.000g/m2/24 h.
Bunda chrání proti větru,
sněhu
sněh i dešti.

2 490 Kč

FASHION
Pánská
ﬂeecová
bunda
MAMMUT

2 799 Kč
Pánská
softshelová
bunda
Columbia

Souprava
S

1 890 Kč
Triko
T

3350 Kč
Obuv
O

8890 Kč

1 999 Kč
Pánské
turistické
kalhoty
Columbia
Softshelová
bunda
s kapucí
McKILLEY

2 699 Kč

1 099 Kč

2 999 Kč

Dětské
turistické
kalhoty
NORD BLANC

Pánská
trekkingová
obuv Grisport

899 Kč
Dětská
ﬂeecová
bunda Hannah

649 Kč
Dětská
crossová
běžecká
obuv Salomon

1 299 Kč

Čepice

179 Kč
Kabelka

249 Kč
Džíny

399 Kč

NEVYŠŠÍ ČAS
SE POŘÁDNĚ ZPOTIT

ě bezpečně
Zima už je pryč, ale plavky jsou ješt
a na to,
uloženy v šatníku. Nejvhodnější dob
být jenom ve
vyrazit za sportem. A nemusí to
o se jen tak
Fitcentru Pepa. Běhat, skákat neb
vám chybí
toulat můžeme už i venku. Pokud
vyrostla-li
ﬂeecová nebo softshelová bunda,
o jestli by se
vaše ratolest z loňských bot neb
pulovr, není
vám hodilo nové sáčko, či stylový
dy a trochu
nic snazšího než zaskočit do Bre
„zaktualizovat“ potřebné outﬁty.

Bunda

799 Kč
Mikina

399 Kč
Boty

799 Kč
Kalhoty

799 Kč
Šála

399 Kč
Tričko

179 Kč
Bunda

1 299 Kč
Tenisky

799 Kč
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FASHION

Kalhoty

899 Kč
Svetr

899 Kč
Triko

199 Kč
Kabelka

899 Kč

Šaty

Marimóda oslovuje stále
větší okruh žen svým
jedinečným přístupem
k módě a právě proto bychom vám rádi představili značku MORE’MOI, která
je inspirací svěžesti. Její
jedinečnost vychází již
od návrhu graﬁky látky až
po design střihu modelů.
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MORE’MOI

2 200 Kč
Psaníčko

580 Kč

Přátelská, otevřená atmosféra kavárny COFFEESHOP COMPANY láká nejen k posezení
s kamarádkou nad lahodnou kávou, voňavým čajem nebo osvěžujícím drinkem,
ale dává také naději na nová setkání….

V

Fotograﬁe – Peter Gehrke
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17. 3. N
19:00 - 22:00
DOPRAVA ZDARMA

SLEVA 20%
na nezlevněné zboží.
SLEVA 5%
na zlevněné zboží.

SLEVA 50 Kč
při nákupu
nad 500 Kč.

SLEVA 20%
na všechny
halenky a polo trička.

SLEVA 20%
na nezlevněnou
kolekci.

SLEVA 40%
na výrobky kolekce
Padesát odstínů šedi.

SLEVA 20%
na veškerý
nezlevněný
sortiment.

LOSOVÁNÍ SLEV!
od 19:00
SLEVA 10% nebo 20%
od 20:00
SLEVA 20% nebo 30%

SLEVA 20%
na nezlevněný
sortiment.

SLEVA 20%
na hodinky.

SLEVA 10%

19:00 - 21:00
SLEVA 20%

Neplatí na poukázky.

SLEVA 15%
na zlaté šperky.
Nevztahuje se na snubní
prsteny a brilianty.

Nelze kombinovat s výkupem
zlata protihodnotou. Neplatí
na produkty Mt. Blanc, Festina,
Swarowski, opravy, zakázkovou
výrobu a výměnu zboží.

SLEVA 20%
při nákupu
nad 399 Kč.

SLEVA 15%
na nezlevněné
prádlo a doplňky.

SLEVA 30%
na zlevněné zboží.

SLEVA 15%
při nákupu
nad 2 000 Kč.
Platí na nezlevněný
sortiment.
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SLEVA 10%

SLEVA 30%
na jubilejní
destiláty.

19:00 - 20:00
SLEVA 10%
20:00 - 21:00
SLEVA 20%
21:00 - 22:00
SLEVA 30%

21:00 - 22:00
SLEVA 25%

SLEVA 20%
na celý sortiment.

SLEVA 15%
na vybrané
produkty.

Doprava + základní
instalace vč. odvozu
starého spotřebiče
k ekologické likvidaci.
Platí 17. 3. 19:00-22:00.

SLEVA
na celý úč
od 19:00

SLEVA 30%
na veškerý sortiment.

SLEVA
při nákupu

Nelze kombinovat s akčními
nabídkami a poukazy.

Mimo akčn

Nelze kombino
nabídkami

Neplatí na zlevněné zboží
a online shop. Nelze
kombinovat.

SLEVA
na š
SLEVA
na kolekc
SLEVA
na ka

SLEVA 20%
při nákupu
nad 599 Kč.

SLEVA
na novou

SLEVA 20%

Neplatí na akční zboží
a nákup dárkových
poukazů.

Nevztahuje se
artikly a b

SLEVA 20%
při koupi dvou
freshů, energy nebo
prémiovek.

SLEVA
na zlevně

IGHTSHOPPING
www.ocbreda.cz

í produkty.

SLEVA 20%
na příslušenství
k mobilním
telefonům a tabletům.

A 20%
nad 600 Kč.

9:00-19:00 SLEVA 15%
19:00-20:00 SLEVA 20%
20:00-21:00 SLEVA 25%
21:00-22:00 SLEVA 30%

A 20%
čet v době
do 22:00.

ovat s akčními
a poukazy.

A 10%
šaty.
A 15%
ci Smash.
A 20%
belky.

A 20%
u kolekci.

e na zlevněné
bižuterii.

A 20%
ěné zboží.

Nevztahuje se na akční zboží,
fitness stroje, stoly pro stolní tennis,
koloběžky, odrážedla a kola.

SLEVA 20%
na nezlevněný
sortiment.

SLEVA 10%

SLEVA 30%
na jubilejní
destiláty.

SLEVA 500 Kč
na dámské šaty
z nové kolekce nebo
na pánský oblek
zakoupený v kompletu
(oblek, košile, kravata).

Neplatí na akční
a letákové zboží.

19:00 - 20:00
SLEVA 10%
20:00 - 21:00
SLEVA 20%
21:00 - 22:00
SLEVA 30%

SLEVA 20%
na celý sortiment
šperků a hodinek.
SLEVA 50%
na vybrané zboží.

na nepotravinové
výrobky. Neplatí na kávu,
kapsle Cafissimo, kávovary,
produkty cizích značek a
objednávky z e-shopu.

SLEVA 20%
při nákupu
nad 499 Kč.

SLEVA 10%
na celý sortiment.
Neplatí na dárkové
poukázky.

SLEVA 21%
na celý sortiment
včetně zlevněného
zboží.

SLEVA 40%
na vše.

SLEVA 30%
na vše.

SAM
BABY
SLEVA 20%
na nezlevněné
zboží po celý den.

SLEVA 20%
na vše.

SLEVA 15%
na vystavené zboží.

SLEVA 15%
na wrap +
sezónní drink.

SLEVA 40%
na 1 kosmetický
výrobek, mimo
výrobků označených
zeleným bodem.

SLEVA 20%
na celý nákup.

SLEVA 20%
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KRÁSA
K
RÁSA A ZDRAVÍ

Moje oblíbené rtěnky
www.bredafashionblog.com

J

edná se
o dlouhotrvající rtěnky, které vyrábí
značka Dermacol a můžete je
najít také v drogeriích
Rossmann
nebo Teta. 16H Lip
colour má 11 odstínů.. 10, 11, 12 jsou teď úplná novinka. Tady jsem pro vás nafotila všechny odstíny,
co na ně říkáte? A který se vám líbí nejvíce? Moje
nejoblíbenější jsou 3, 10 a 12.
A teď k líčení... hodně teď letí matné rtěnky a tato
rtěnka může být i matná i lesklá.
Protože se skládá ze dvou částí: 1. barevná a 2.
průhledný lesk.
Když natřete rty jen tou barevnou částí a necháte
zaschnout, tak rtěnka zmatní a pokud použijete i druhou část, tu průhlednou, tak
jsou rty krásně lesklé. Přísahám, neobtiskuje se a fakticky drží!
No a teď k odličování. To je někdy oříšek. Já si rtěnku 16H lip colour odličuji odličovačem na voděodolný makeup
- tím to jde perfektně dolů. Normálním
odličovačem to jde taky, ale těžko .
Já výrobky značky Dermacol přímo miluji
a věřím, že vy také!

Stylingový ﬂuid
Thicken Up od Paul
Mitchell dodává
objem, chrání
vlasy a umožňuje
rozmanitost stylingu.

575 KČ
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409 KČ

L´Oréal Hair Touch up
vlasový korektor pro
okamžité krytí šedin
a odrostu.

Schwarzkopf BC
Excellium s obsahem
Q10 a Omega3 pro
silné a nepoddajné
vlasy.

299 KČ

KRÁSA A ZDRAVÍ

Padesát odstínů šedi
- masky
Masky pro všechny milovnice a fanoušky trilogie Padesát odstínů šedi.
Vytvořte si tajemnou
atmosféru ve vaší ložnici
nebo na večírku.

Miska
srdce

189 KČ
Dekorace
slon

649 KČ
Padesát
odstínů šedi
- kravata

Dekorace
e
Buddha

Luxusní kravata Christiana Greye, kterou
ohromíte nejenom svoje
kolegyně v práci, ale
užijete si s ní i spoustu
vzrušení v ložnici.

1 199 KČ

LÉKÁRNA AVE
269 KČ

sleva
100 Kč

99 KČ

Top Green
Chlorella
750 tablet

Apo-Ibuprofen
100 tablet

SLEVA – 100 KČ
na všechny
šampony
EUCERIN

249 KČ
Voltaren Forte 100gr
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KLENOTY A DÁRKY
QUICK TIME
Dámské hodinky
CASIO SHEEN SHB
100SG-7A

TOP TIME
Pánské hodinky
Daniel Klein Exlusive

8 790 KČ

1 865 KČ

Vodotěsnost 50m
Sklíčko minerální
Bluetooth
Ukazatel data
Swarovski elements
Tough solar

Běžný kov, minerální sklo,
Quartz baterie

TOP TIME
Dámské hodinky
Daniel Klein

1 625 KČ
Šperkové
s kamínky,
běžný kov,
minerální sklo,
Quartz
baterie

KLENOTY AURUM
Hodinky
Juicy Couture

2 325 KČ
QUICK TIME
Pánské hodinky
CASIO EQW
M710DB-1A1

QUICK TIME
Pánské hodinky
TIMBERLAND TBL,
13910JSBU/02

8 390 KČ

Sklíčko minerální
Vodotěsnost 100m
Solar powered
Stopky
Datumovka
Alarm
Radio controlled

5 390 KČ

Vodotěsnost 100m
Stopky
Sklíčko minerální
Ukazatel data
Ocelové pouzdro
Kožený řemínek

KLENOTY AURUM
Přívěšek stříbro

990 KČ
Řetízek stříbro

280 KČ
Náušnice stříbro

1 990 KČ
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TOP TIME
kolekce náušnice
s kamínky Ag-Rh

990 KČ

GASTRO

Tlakový hrnec
PRESIDENT DUO
P
4,0 a 6,0 l
4

Chuť a vůně Tchajwanu

Upečte si
domácí
chléb!

Ošatka s miskou
na domácí chléb
DELLA CASA

Tapi Tea

Souprava
S
ou
uprava pro příprav
přípravu
krémového sý
sýru
DELLA CAS
CASA

51 KČ

Ikona Coffe
- výběrová káva různé
druhy
- Cascara

289 KČ

NOVINKA

Široký výběr
bylinných čajů
- Jaterní

433 KČ

Kameninová
souprava Alba

Značka
vstoupila
na český trh před pěti lety s touhou
šířit prvotřídní čajový nápoj. Ten je
doplněný o unikátní koule, želé nebo
chia semínka, s nimiž tvoří netradiční
spojení, které je pro každého zákazníka
speciálním zážitkem.
Tapi Tea získává ingredience pro své nápoje přímo
z Tchajwanu. Kolébky této čajové pochoutky.
Své produkty připravuje z nejkvalitnějších černých
a zelených čajů pěstovaných na plantážích Li-Shan.
Hoře, po celém světě známé pro nejvhodnější klimatické podmínky, s kterými čaj získává jedinečnou chuť a aroma.
Koule, želé nebo chia semínka jsou součástí nápoje a dodávají mu to správné a jedinečné kouzlo.
Z toho důvodu spolupracuje Tapi Tea s vybranými
tchajwanskými dodavateli, zaručujícími tu nejvyšší
možnou kvalitu.
Čajový bar Tapi Tea naleznete v blízkosti vchodu
u Fortny.

169 KČ

Set kvetoucích čajů
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DOMÁCNOST, DÁRKY

Sparkletopia pejsek
Sluníčko
Vyrob si své třpytivé
samolepky

cena od

Dříve 249 Kč
Akce 199 Kč

1.370 KČ
Školní a studentské batohy
od českého výrobce Bagmaster.
Odstrkovadlo Big Flippi černé
Odrážedlo má 4 kolečka pro
lepší stabilitu a bezpečnost

Keramická
forma zajíc

Cena 289 Kč

199 Kč
ÿ(6.ë2%&+2'352'20É&1267

Multifunkční kostka
vkládačka

Cena 429,- Kč
Keramická forma
beránek

199 Kč

31. . 201

SLEVA
100 Kč

Ošatka na těsto

229 Kč

ÿ(6.ë2%&+2'352'20É&1267

Při nákupu nad 599 Kč
vám bude odečtena částka 100 Kč.
Slevu nelze uplatnit na zboží zlevněné,
v akci a na nákup dárkových poukazů.
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ELEKTRONIKA, DÁRKY

mart hodinky U10,
Chytré hodinky Carneo Smart
ytrý telefon v hodinky.
černé - Proměňte svůj chytrý
Nyní už nemusíte nosit telefony po kapsách
nebo se strachovat o tom, kam si je uschováte
při výletu na koupaliště nebo jen tak na cestě do obchodu. Váš telefon budete mít vždy
pohodlně u sebe, bezpečně zapnutý na zápěstí.
Značka Carneo vám nabízí chytré hodinky U10
v elegantním černém provedení se stříbrnými
detaily. Do hodinek můžete přímo vložit svou
SIM kartu. Na displeji poté uvidíte multimediální obsah, budete si moct prohlížet fotograﬁe,
poslouchat hudbu a mnoho dalšího.

Notebook HP NTB HP Stream
14-ax002nc 14.0 BV HD LED, Intel
Celeron N3060,4GB DDR3L,32GB
SSD,UMA,TPM,Office365/1rok,Win10
- HP Stream 14 v netradičním ﬁalovém kabátku je cenově maximálně
atraktivní notebook určený především
na cesty. I díky systému Windows
se stane perfektním společníkem
na přednáškách i pracovních schůzkách.
Info o cenách v obchodě

Na
Navigace
GPS TomTom VIA 52
-T
TomTom VIA 52 představuje
navigaci střední třídy, která uspokojí i náročnější řidiče. Díky ní už
nebudete bloudit po cizích městech,
vyptávat se místních na cestu nebo
dokonce přijíždět později, než jste
měli v plánu. V její výbavě najdete
pravidelně a zdarma aktualizované
mapy Evropy, takže vás rychle a bez
problémů do místa určení dovede nejen v tuzemsku, ale i cestou
na dovolenou či pracovní cestu.

Svícen
tulipán
velký

380 KČ

Slepice malá

220 KČ

Textilní
slepička mal
malá
Vyšívaný
receptář

Vyšívaný
pytlík

170 KČ

50 KČ

35 KČ

Chraňte své
mazlíčky
před klíšťaty
a blechami.
Obojky Foresto
pro psy a kočky
účinkují 8 měsíců
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
BŘEZEN - DUBEN
17. 3.
16:00-19:00

Casting MISS FACE
moderuje David Gránský

17. 3.
19:00-22:00

NIGHTSHOPPING

24. 3. - 21. 4.

Výstava velikonoční tvoření
s Bredou a Deníkem

PRAVIDELNÉ AKCE
PRO DĚTI
Každé ÚTERÝ od 17:30
Výuka angličtiny s jazykovou
školou Abeceda
dětský koutek (4-7let)
Každý ČTVRTEK od 17:00

POHÁDKOVÁ BREDA -

každou druhou NEDĚLI od 15:00

5. 3.

O kůzlátkách

19. 3.

CHACHA box

2. 4.
16. 4.

Výuka angličtiny s jazykovou
školou Abeceda
dětský koutek (4-7let)
Každou SOBOTU od 16:00

Perníková chaloupka
Zajíčkova velikonoční olympiáda

Kreativní dílničky
podlaží 0

PŘIPRAVOVANÉ AKCE DĚTSKÉHO KOUTKU
BŘEZEN
1. - 5. 3.

Soutěžíme - kvízy a hádanky

6. - 12. 3.

Kreslíme pohádkové hrdiny

13. - 19. 3.

Skládáme papírové loďky a čepice

20. - 26. 3.

Malujeme jaro

27. - 31. 3.

Poznáváme dopravní prostředky

DUBEN
1. - 2. 4.

Poznáváme dopravní prostředky

3. - 9. 4.

Vyrábíme květinky na špejli

10. - 16. 4.

Kreslíme velikonoční vajíčka

17. - 23. 4.

Modelujeme motýlky

24. - 30. 4.

Vyrábíme čarodějnické masky
a čepice

/Breda & Weinstein
22

www.ocbreda.cz

Víkendové malování
na obličej.

Svačíme Mannerky
každý den
od 10-11 hod.

NAKUPUJ A VYHRAJ!
nová soutěž od 1. 3. do 31. 5. 2017
1. cena

dárkové karty Lindex v hodnotě 50 000 Kč

2. cena

vstup do Fitness PEPA na rok zdarma

3. cena

parkování v Bredě na rok zdarma

a spoustu dalších cen...
Nahrávejte své účtenky a jste ve hře!
Více informací na www.ocbredaklub.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

OÛDP4*-/)0130%7"

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.

7QPTDIPEWFEMFLJOB

JAK SE K NÁM DOSTANETE

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:
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Po-Ne: 9 - 21
Po-Pa: 800 - 1900
Po-Pa: 1300 - 2400
Po-Ne: 700 - 2100
Po-Ne: 1000 - 2100
Po-Čt: 630 - 2230
800 - 2000
Po-N
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Po-Ne:
-Ne:
e: nonstop
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So:
800 - 1300
So-Ne: 1200 - 2400
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30

00

6 - 21

7QPTDIPEWFEMFLJOB

00

.þ

+RUNi þRNROiGD VH ãOHKDþNRX
 2UHR VKDNH 

1DEEtGNDMH
DMHSODWQiSR
SRRSĜHGORå
ĜHGORåHQtNXSRQXDWRYêKUDG
êKUDGQČ
YNDYiUQČ&RIIHHVKR
NDYiUQČ&RIIHHVKR
&RIIHHVKRS&RPSD
S&RPSDQ\%UHGD2SDYDGR
DQ\ %UHGD 2SDYD G
 

1HO]HNRPELQRYDWVMLQêPLVOHYDPLþLDNFHPL
ML ê L O
L þL N
L

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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0XႈQ GOH YODVWQtKR YêEČUX
+ Espresso
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KONTAKT
OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10, 746 01 Opava
E
Emailil:: iinfo@ocbreda.cz,
ma
nfo@
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o@oc
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edaa.cz
cz, Te
Tele
lefo
fon:
n: 5553
53 8
20 1121
21
E-mail:
Telefon:
820
OTEVÍRACÍ DOBA
 Nákupní galerie:
 Česká pošta:
 Cinestar:
 ALBERT:
 Dětský koutek:
 Fitness Pepa:
So-Ne:
 KKajot
ajot
aj
ot IIntacto:
ntac
nt
acto
to::
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PRO Ř
ŘIDIČE
IDIČ
ČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá: 3 hodiny parkování zdarma (od 1. 4. 2017 ZMĚNA - 2 hodiny zdarma),
při předložení vstupenky do Cinestar prodloužení o 3 hodiny.
Každá další hodina 20 Kč.
So - N
Ne:
e: ZDARMA
ZDA
DARM
RMA
A
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Autem
Dva vjezdy do podzemních garáží z ulice Nákladní a ulice Pivovarská.
Na kole
Stojany
St
ojany
j pro kola
kolla u všech
vššechh vstupů
vstupů
t ů pro pěší.
pěší
ěší.

2x Espresso
+ 2x Toma natura
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KUPONY

25

SLEV
A
sleva 20%

na celý
nákup

Neplatí na již zlevnéné zboží a online shop.
Slevy nelze kombinovat.

na jak
aké
ékoliv
ékol
iv
kom
ko
mpletníí diiop
mple
ptr
triické brýle
(o
obr
brub
ba + brýl
brýlové čočky)

%

Nelze kombinovat s dalšími akčními nabídkami.
Platnost do 31. 3. 2017. Kód akce: OPAV25

Akce platí v prodejně
Lindex Opava Breda do 31. 3. 2017

SLEVA

15%

Kupon lze uplatnit v:
Prodejní centrum
TESCOMA OPAVA
OC Breda

Platí při nákupu nad 500 Kč. Sleva se nevztahuje na
akční položky, dárkové poukazy a slevy nelze sčítat.
Platnost kuponu od 3. 3. do 12. 3. 2017

25

KŘÍŽOVKA

Než vyrazíte do jarní přírody,... (dokončení v tajence). 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: Václava Gajdíková - Krnov, Vystrk Lukáš - Opava,
Michal Matuška - Vítkov. 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 1. března 2017.  Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
 Produkty prezentované v magazínu a jejich ceny platí do vyprodání zásob.
 Foto outﬁtů: Nikol Straková.  Foto na titulní straně: Romana Marková.

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

NAŠAEDO CZ
OD

K DOSTÁNÍ EXKLUZIVNĚ
V PRODEJNÁCH ALBERT

2017

17. 3.

16:00 - 19:00
REGISTRACE OD 16:00

MODERUJE
STAŇ SE NOVOU MISS FACE
Vyhraj auto a jeď reprezentovat ČR
na světovou soutěž krásy

w.missface.cz

CASTING OD 17:00

David Gránský

VYSTOUPENÍÍ - Milan Peroutka

NIGHTSHOPPING
19:00 - 22:00

www.missface.cz

www.ocbreda.cz

