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NA FORMULI 1
ZADARMO

soutěžíme
od 4. 6. do 15. 7. 2018

a spoustu dalších cen

zájezd pro 2 osoby na Velkou cenu Maďarska

www.ocbredaklub.cz



EDITORIAL

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

Aneta Křibíková
Marketing Coordinator 
OC Breda & Weinstein

letošní léto dorazilo v  předstihu, 
stoupající teploty a  sluneční 
paprsky nám zpříjemňují dny už 
několik týdnů. Je načase si tento čas 
zpříjemnit také novými módními 
kousky. Hitem letošní sezóny jsou 
pastelové i výrazné barvy, černobílá 
klasika, romantické krajky, volánky, 
a  co  letos opravdu nesmí chybět 
v  žádném šatníku, jsou šaty – 
květované, pruhované, puntíkaté, 
fantazii se meze nekladou. Pojďte 
se s  námi ohlédnout za módními 
trendy, které Vám představíme 
v rubrice FASHION.
Ale nejen novými módními 

kolekcemi žije Breda v  tomto 
 období. Připravili jsme pro Vás také 
spoustu zajímavých eventů, soutěží 
a výstav. Chybět nebudou oblíbené 

vyjížďky Opavou na in-line bruslích 
a  25. 8. se uskuteční již 3. ročník 
velmi populárního běžeckého 
závodu Breda City Trail. 
Neustále se snažíme rozšiřovat 

také pestrost naší nabídky a  již 

brzy pro Vás otevřeme nové 
mexické bistro Los Capolitos, 
prodejnu mobilních telefonů 
Xiaomi, prodejnu EXE JEANS, 
prodejnu Top Shop – specialistu na 
domácnost, kuchyň, úklid, zdraví, 
krásu, fi tness či hobby, prodejnu 
s  pánskou luxusní módou Feratt 
a také jsme rozšířili Vaše oblíbené 
prodejny Pepco a Lindex.
Nezapomeňte sledovat náš web, 

facebook, instagram a v neposlední 
řadě také Breda klub, který nabízí 
zajímavé slevy, výhody a  hlavně 
soutěže o atraktivní ceny.  

Přeji Vám krásné letní dny 
a příjemné nakupování 

29. 6. 10:00-15:00

JURSKÝ SVĚT:
ZÁNIK ŘÍŠE

měsíčník nejen pro fi lmové gurmány

JurskySvet-fi lm.cz

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY S FILMEM

soutěže o vstupenky do multikina CineStar

zábavný
program

originální
dárky

www.ocbreda.cz /Breda & Weinstein



UDÁLOSTI
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Aktuality

Jsme specialisté 
na jeans.
U  nás si vyberete z  více 
jak 100 modelů pánských 
a dámských jeans značek Mus-
tang, Cross, Mavi, Vigoss, H.I.S. 
a Cup of Joe. V kolekci najde-
te nejen jeans, ale i  jeansové 
bundy, košile, trika, svetry, car-
digany, mikiny, bundy z pravé 
kůže i kožené pásky.

KREVNÍ 
CENTRUM s.r.o. 

je v  Morav-
s k o s l e z s k é m 
kraji úspěšným 
poskytovatelem 
zdravotnických 
služeb s  dlou-
holetou tradicí. 

Součástí tohoto zdravotnic-
kého zařízení jsou odběro-
vá místa transfuzní služby, 
kde provádíme odběry krve 
a  jejích složek od dobrovol-
ných dárců. Právě díky jejich 
solidaritě můžeme pomoci 
při záchraně lidských životů. 
Nyní pro své dárce otvíráme 
v OC Breda & Weistein Opa-
va nové odběrové centrum, 
kde mohou očekávat, že se 
jim bude v  příjemném pro-
středí věnovat usměvavý 
personál s  profesionálním 
přístupem. 

Los Capolitos je me-
x i c k é 
b i s t r o , 
kde si mů-
žete sestavit 
chutná, vý-
živná a  zdra-
vá jídla přes-

ně dle vašich chutí.  Každý si 
najde to své, ať už to bude ob-
líbené Burrito s  trhaným ho-
vězím masem či kuřecí Que-
sadilla. Zastavte se přesvědčit, 
že mexické neznamená auto-
maticky ostré. Mexiko a  jeho 
skvělé chutě budete mít nyní 
blíž, než jste si kdy mysleli.

TOP SHOP - Dormeo 
Dne 16. 6. 2018 pro-
běhne slavnostní otevření 
prodejny Top Shop. Přijďte 
s  námi oslavovat a  využijte 
speciální akce. 
Vytírejte jedním tahem! Roz-
prašovací mop Rovus 1+1 
ZDARMA + DÁREK, při úklidu 
vás už nic nezastaví. 
Zdravý spánek si užijte i mimo 
domov, díky přistýlce HERO 
Dormeo se slevou 50 %.
Legenda je zpět! Set pánví 
Stone Legend CopperLUX se 
slevou 400 Kč. Efektivní vaření 
s extrémní tepelnou vodivostí 
zajistí kámen a měď. 

Xiaomi
Již brzy 
otevře Xiao-
mi, coby česká 
trojka na trhu 
v prodeji mobil-

ních zařízení a  chytrých eko-
systémů, svůj obchod! 
Kde jinde by mohli otevřít 
další ze svých Mi Stores, než 
v  Opavě! Při otevření se mů-
žete těšit na výrazné slevy, 
soutěže i den plný radosti z Xi-
aomi. 
www.xiaomi-czech.cz

A3 SPORT 
Využijte let-
ní výprodej 
a nakupujte se 
slevou až 70%! 
Velký výběr sportovní a lifesty-
lové obuvi známých značek.
Akce platí od 1. 6. 2018 do vy-
prodání zásob. Nakupovat ve 
výprodeji můžete i  v  e-shopu 
www.a3sport.cz.

KLIMATIZOVANÉ
FITNESS PEPA v OC BREDA
Vás zve na bezva tréninky 
v letních dnech po-čt: 630-2230, 
pá: 630-2100, so-ne: 800-2000

s širokou nabídkou výživy pro 
letní sporty
•  Iontové nápoje na doplnění 

minerálů při pocení
• Magnesia proti křečím
•  Karnitiny pro lepší odbourá-

vání tuků
• Carbosnaky, rychlá energie
• Gutar, až 6 hodin proti únavě

FITNESS

Restaurace SUBWAY ®  
Přijďte k nám vyzkoušet novin-
ky: Pepperoni Melt - pikantní 
novinka za super cenu, která 
zahřeje i  Yettiho, dva druhy 
Café Latté s  příchutí mandlí 
nebo macadamiového oříšku. 
A když se oteplí, tak osvěžující 
ledovou kávu.

T-mobile
Nedávno jsme pro vás otevře-
li novou pobočku T-mobile 
v přízemí. Navštivte nás v no-
vém moderním prostředí.

new

new

new

new

new
new

new

Samsara se pro vás 
otevírá v novém kabá-
tě. Přestěhovali jsme se 
do nového prostoru v příze-
mí naproti prodejny Meatfl y. 
1. června všechny srdečně 
zveme na augurační zno-
vuotevření naší prodejny. 
Navštivte také naše webové 
stránky: www.samsara-itali-
an-luxury.myshopify.com .

Pepco
Nově jsme 
otevřeli vaši oblíbenou pro-
dejnu Pepco. Pro naše zákaz-
níky jsme zvětšili prostory 
i nabídku. Těšíme se na vás!

FERATT
Již brzy pro Vás otevře-
me novou prodejnu s pán-
skými a  dámskými luxusní-
mi konfekcemi a  s  módními 
doplňky. Při výrobě zboží pro 
naše prodejny spolupracuje-

me s  módními návrháři tak, 
aby naše nabídka odpovídala 
současným trendům. Přijďte si 
vybrat i Vy.



NOVINKY

Pivovar Nová sladovna nabízí stále 
něco nového, ale také se opakova-

ně vrací s nabídkou piv, kterou má pi-
vař s  vytříbeným vkusem rád. V  pivní 
sezóně přichází pivovar hned s  něko-
lika novinkami. Jednou z  nich je Jarní 
IPA 14 % EPM, která nabídne pro svou 
originální kombinaci chmelů Citra, So-
rachi Ace a Žatecký poloraný červeňák 
velice nevšední zážitek. Cykloturisté 
v  parném létě mohou vyzkoušet naši 
novinku Mrkváč, což je velmi lehké, de-
vítistupňové spodně kvašené pivo, při 
jehož výrobě byla použita mrkev, kori-
andr a  citrony. Náznak těchto surovin 

je v tomto pivu opravdu velice lehký, 
nečekejte mrkvovou smršť. Šlo nám 
spíše o  zkoušku této nezvyklé suro-
viny. Opět se vrací oblíbený Chinook, 
také El Dorado APA, která byla v  na-
bídce naposledy v loňském roce a roz-
hodně nebude chy-
bět Ginger Ale plný 
čerstvého zázvoru. 
Léto na pípě Nové 
sladovny bude ve-
lice pestré a  každý 
si zde přijde na své.

NOVINKY PIVOVARU
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DÁREK
64 GB

PAMĚŤOVÁ
KARTA

5.490 Kč 8.990 Kč 16.990 Kč

DÁREK
64 GB

PAMĚŤOVÁ
KARTA

DÁREK
64 GB

PAMĚŤOVÁ
KARTA



Polarizační 
brýle 
MEATFLY 
Class
390 Kč 
Plavky 
RIP CURL 
Tallow Beach 
Tri set
1 499 Kč
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FASHION

Léto?
…koupejme se 
a sluňme se!
Letní počasí přišlo dříve, než 
všichni čekali, ale nás zastihlo 
připravené. Čím jiným začít 
ukázku letní nabídky módních 
značek než novými kolekcemi 
plavek pro tuto sezonu, 
kterou jsme pro Vás nafotili 
v exteriérech opavského 
koupaliště, které je samo o sobě 
architektonickým skvostem.

V našich prodejnách naleznete 
velký  výběr pro všechny 
generace  i  typy ženských  
postav od twiggy po slovanskou 
venuši. Zářivé barvy a pestré 
vzory od přírodních motivů až 
po geometrické tvary budou 
dominovat letošním plážím 
a koupalištím, stejně jako 
volánky či rafi nované střihy. 

Podrobnější  informace 
o trendech vám přináší módní 
okénko Karolíny Mališové, která 
pro vás spolu se svými přáteli 
nafotila dnešní  Fashion.



Plavky 
dámské 
- žluté a černé 
399 Kč

Dětské plavky 
399 Kč
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FASHION
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Dětské 
plavky 
399 Kč

Plavky
spodní díl 
249 Kč
Horní díl
349 Kč
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Léto?
…hlavně v pohodě

FASHION

Triko 
995 Kč
Kalhoty 
2 100 Kč

FRIENDS & REBELS

Sluneční 
brýle 
MEATFLY 
Class
290 Kč 
Tílko 
MEATFLY 
Brody 
499 Kč
Kraťasy 
NUGGET 
Genius 
Cargo 18
1 399 Kč

Bunda
799 Kč
Šaty
599 Kč
Tenisky
799 Kč

Šaty 
1 490 Kč



Černý top s perličkami 
480 Kč
Žlutá tylová sukně 
1 380 Kč
Psaníčko 
680 Kč

Každá chceme být jedinečná. 
S MARIMÓDOU je to tak snadné ...

Sluneční brýle 
Diesel 
3 200 kč 
AKCE 1999 kč 
Shorts 
599 kč
Halenka 
699 kč 
Sandale 
Laura 
Biagiotti
1099 kč

Ovšem léto není jenom 
o koupání. Musíme normálně 
„fungovat“  doma i  v práci 
a chceme se přitom cítit 
příjemně. Společenské normy 
se naštěstí  za poslední léta 
uvolnily a dnů, kdy máme 
předepsaný decentní  
dress-code, není mnoho. 
A tak si muži i ženy opět užijí 
slušivé nátělníky, pohodlné 
šortky a vzdušné halenky, 
odhalená ramena, pavoučí 
sukýnky či mini-šortky.

Pohodlí pro všední den

Crossbody 
Versace Jeans 
3 799 kč 
Sleva15%  3221 Kč
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FASHION

I v létě se stává, že  
musíte okouzlit něčím 
víc než jen trikem 
s vtipným sloganem. 
Naštěstí nemusíte zvolit 
jen černou či bílou, 
a to ani pokud jde 
o vaši vlastní svatbu. 

Pánsky oblek 
CiAO di MaxTara
13 990 Kč 
sleva 3 000 Kč 
10 990 Kč

Dámské šaty 
CiAO di MaxTara 
5 999 Kc

Letní atmosféru podtrhnou 
šaty v decentních barvách, a na 
podvečerní posezení u vína 
můžete vyrazit ve volných 
šatech  s barevnými motivy. 
Nezapomeňte na  to, že se 
soumrakem přichází i chládek, 
který si lépe vychutnáte se 
sáčkem na odhalených ramenou.

FASHHIO

á, že  
it něčímm
kem 
ganem. 
síte zvoolit 

bílou, 
d jde 
svatbu. 

ON

Dlouhé šaty 
3 820 Kč

Léto?
...čas pro 
romantiku



Sako 
799 Kč
Šaty 
1 399 Kč
Kabelka 
549 Kč
Boty 
699 Kč

Čepice 
89 Kč
Triko 
299 Kč
Kraťasy 
699 Kč
Boty 
349 Kč

Cardigan
1399 Kč

Taška
799 Kč

C di

Jumpsuit
999 Kč

Klobouk 
299,- 
Kabelka 
349 Kč
Šaty 
549 Kč
Boty 
299 Kč

Š
5

2



FASHION

Bikiny 
279 Kč

Dětské 
kalhoty 
219 Kč

Mikina
590 Kč
Šortky
440 Kč
Boty
790 Kč

Tílko
490 Kč
Kalhoty
790 Kč
Boty
2 190 Kč

Triko
540 Kč
Šortky
890 Kč
Boty
1 650 Kč

Pánské 
Lasocki
1299 Kč

Dětské dívčí 
Lasocki
699 Kč

Dámské 
Lasocki
899 Kč

WWW.C-A.COM

#lezernitop #partytop

DÁMSKÁ TÍLKA
V 8 BARVÁCH

KAŽDÝ KUS ZA40Kč

Pánské tričko, nadměrná velikost 3XL - 6XL, 
189 Kč



Dámské kožené 
sandály
749 Kč

Pánské 
pantofl e
599 Kč

Dámské 
pantofl e
499 Kč

Dámské 
pantofl e
499 Kč

Dámské 
sandály
849 Kč

Dámské 
sandály
599 Kč

FASHION

Dámské
sandály
749 Kč

Životní pojišt ní

Pojišt ní majetku

Pojišt ní vozidel

Nyní vás 
pojistíme 
i na Vaší pošt
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www.postovnisporitelna.cz
466 100 777

Proti náhodám a nešt stí vás bohužel 
neochráníme. Ale když se n co stane, 
pom žeme vám, nebo zajistíme vaši rodinu.

Služby poskytuje i eská pošta v OC Breda.

Poskytovatelem pojišt ní je SOB Pojiš ovna.

PS_Inzerce_Cestovni_pojisteni_ke_kartam_jistin_185x113mm_VT_v3.indd   1 10.05.18   9:09



www.ocbreda.cz
U DOBRÁKŮ

16. 6. 2018
13:00 - 18:00

BĚHEJME

ÚTULKŮM
A POMÁHEJME

BALÓNKOVÁ VÝSTAVA
1. 6. - 15. 6.

www.ocbreda.cz /Breda & Weinstein



Kolik už jste během karié-
ry zaznamenal košů?
Přiznám se, že to nepočí-
tám. Přesně to nevím, ale 
může jich být tak pět tisíc. 
Největší „Hujer“ na moji 
kariéru je moje babička, 
která vede statistiku a sbírá 
také všechny rozhovory se 
mnou. Možná má spočítané 
i ty koše. 
Když už jsme u  vaší ba-
bičky, tak v jídelně „U Ba-
bičky“ v  Bredě jste čas-
to viděn i  se spoluhráči. 
Chodíme tam s  klukama 

po tréninku na oběd. Je to 
týmová tradice a  možná 
jsme i  taková atrakce pro 
lidi. Obzvlášť naši dvou-
metroví hráči, to se jen tak 
nevidí. Co čtrnáct dní si po 
náročnějším tréninku vždy 
zajdeme i  na nějaké to 
méně zdravé jídlo. Dáváme 
si smažený sýr, někteří zase 
milují svíčkovou. 
Jste patronem Breda City 
Trail běhu. Co to obnáší?
Tak hlavně jsem od loň-
ského roku společně s  Ka-
rolínou Mališovou tváří 

Běžecký krosový závod Breda City Trail Opava se letos poběží již potřetí. Na start 
25. srpna se postaví také ambasador závodu, opavský basketbalista Jakub Šiřina. 
Zkoušel už jako patron závod uběhnout? Co radí začátečníkům, a kam chodí s tý-
mem basketbalistů na oběd? Sešli jsme se v Bredě na malé interview.

Samozřejmě běžím delší 
variantu, byla by ostuda, 
kdyby ne. Přiznám se ale, 
že pro mě jsou tyhle tratě 
trochu “za trest”. Nejsem vy-
trvalostní běžec, spíše obdi-
vuju ty lidi, co si nastaví hla-
vu na různé půlmaratony 
a maratony a běží třeba dvě 
hodiny v kuse. Já už kolem 
sedmého kilometru mívám 
trochu krizi.
Vážně? Čekal bych, že 
z hřiště máte dobrou prů-
pravu.
Na hřišti určitě nenaběhám 
deset kilometrů, je to něco 
jiného. Myslím, že třeba fot-
balisti jsou z hřiště na tako-
vý běh lépe připravení. 
Co byste doporučil něko-
mu, kdo se letos rozhodne 
běžet poprvé?
Určitě nezačínat hned na-
tvrdo s  tou delší trasou 
a před samotným závodem 
si několikrát zaběhat jen 
tak. Každý si může kdykoliv 
trasu vyzkoušet, vede po 
volně přístupných cestách 
v Opavě. Když dojde na onu 
“krizi”, pomáhá mi, když 
zpomalím a  jdu chvíli pěš-
ky. Když vidím, že mě někdo 
dohání, zase se rozběhnu. 
A  po náročném běhu za 
odměnu na “smažák”?
Myslím, že do druhého pa-
tra už poté nikdo nevyjde 
(smích). Není to úplně nej-
lepší nápad, takhle jsem 
naší týmovou tradicí inspi-
rovat nechtěl. Spíše bych 
doporučil nějaký zdravý 
bufet, nebo sednout si 
v  dolních poschodích Bre-
dy na pivo.  

 Basketbalista Jakub Šiřina: 
Obdivuju lidi, co uběhnou maraton.

toho běhu. Jsme tedy na 
plakátech, v  den konání 
jsme na místě a povzbuzu-
jeme ostatní. Já sám běžím 
a  vždy se mi to zatím po-

dařilo zvládnout za docela 
dobrý čas.
Běžíte kratší pětikilomet-
rovou, nebo delší deseti-
kilometrovou trasu?
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ROZHOVOR
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KRÁSA A ZDRAVÍ
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Šup do plavek - jak si vybrat?
 Letní magazín je tady 
a já mám pro Vás 
něco o plavkách! 

Eucerin
Široký výběr opalovacích 
přípravků,

Možná si říkáte, že plavky koupíte 
těsně před dovolenou, ale většinou 
ty nejhezčí kousky jsou vždy brzo fuč 
a velikostí taky moc nezbývá, tak proč 
si je nevybrat dopředu a mít to z krku. 
Letos byste měly pořídit takové plav-
ky, které budou vidět! Nosí se hlavně 
výrazné barvičky a zajímavé střihy. Nej-
žhavější jsou ale letos přírodní vzory 
jako tropické ovoce, stromy, květy, růz-
né kresby a geometrické tvary, a to vše 
v kombinaci se zářivými barvami.
V obchodech můžeme najít také plav-
ky s volánky, šněrováním nebo proužky 
či puntíky, které snad nikdy nevyjdou 
z módy.
Ženy, které mají problémové partie 
a trápí se s velkým poprsím nebo s bříš-
kem, určitě ocení dobře padnoucí 
plavky - vyšší kalhotky, správně 
vyztužená podprsenka, širší ramínka 
a barvy podtrhující křivky těla. 

již od

299 KČ

již od
389 KČ

Bioderma 
Photoderm 1 + 1
s dárkem k nákupu

Bioderma 
Photoderm 
Kid SPF 50

DÁREK k nákupu opalovacího 
přípravku Nuxe, 

ZDARMA šampon po opalování 
pro vymytí písku a soli

Eucerin Sensitive protect 20, 30
Eucerin Spray 30

OPĚT S DÁRKEM K NÁKUPU
Řada Nuxe:
Nuxe Sun SPF 10, 20, 30

Trendy plavek pro rok 2018 
podle světových návrhářů:
1. Trend jednoduchých vzorů a střihů 
nikdy nevyjde z módy.
2. Trend přírodní motivy. Tento trend se 
bude ještě několik let opakovat, jelikož ni-
kdy neztrácí svůj význam.
3. Trend plavky crop top. 
4. Trend retro. Vrátíme se v  čase, 
protože tyto trendy podtrhují ženskost 
a půvab. Holky v bikinách s vysokým pa-
sem vypadají neuvěřitelně sexy. Všechny 
vady na  postavě jsou úspěšně maskovány 
a důstojnost je naopak zdůrazněná v plném 
rozsahu.
5. Trend bikiny s vysokým pasem. Kalhot-
ky s vysokým pasem, který je tak populární 
mezi dívkami plus velikostí. Tato volba umož-
ňuje skrýt bříško a boky. 
6. Trend romantické volánky. Vypadají 
romanticky a  elegantně. Kromě toho tato 
varianta plážového oblečení jde k  šortkám, 
dlouhým a krátkým sukním.
7. Trend sportovní styl. Sport je vždy 
v módě. Plavky ve sportovním stylu mají jed-
noduchý, ale elegantní styl. Plavky AKCE 150 Kč
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KRÁSA A ZDRAVÍ

Sun Ozon
mléko na opalování, 
OF 30
Vyvážená kombinace UVA 
a UVB fi ltru poskytuje okamži-
tou a spolehlivou ochranu před 
spálením. Mléko na opalování je 
voděodolné a obsahuje 24ho-
dinový hydratační komplex pro 
jemnou a hedvábnou pokožku.
200 ml
ROSSMANN

Yves Rocher
Platnost těchto slev do 22.7.2018.

Parfémová 
voda L´eau, 
50 ml
Yves Rocher

Expresní 
okysličující 
maska
75 ml
Yves Rocher

Denní 
péče 
s OF30
30 ml
Yves Rocher

Jemný 
sprchový gel 
s výtažkem 
z vilínu, 300 ml
Yves Rocher

Wellness & Beauty
olejový peeling 
s mořskou solí
Jemné peelingové částeč-
ky z mořské soli odstraňují 
jemně a důkladně suché části 
pokožky a napomáhají mikro-
cirkulaci v pokožce. Pokožka 
je jemná a hebká. 300 g
ROSSMANN

Wellness & Beauty
tělové máslo
Vyživuje namáhanou pokožku, 
poskytuje dostatečnou hydra-
taci a chrání před vysoušením. 
Pokožka je jemná a hebká.
200 ml
ROSSMANN

Teatree, Vlasová voda, 
objemové ošetření 
k předcházení 
vypadávání vlasů
Klier

Teatree, 
Šampón
Klier

Teatree, 
Kondicionér
Klier

Přírodní deodorant 
- 10 různých 
příjemných vůní
Domácí Lázně

Ručně vyrobené 
mýdlo Almara 
Soap, více druhů, 
+ Mýdlenka
Domácí Lázně

Opalovací máslo 
- Různý SPF faktor, 
se třpytkama, 
s arganovým 
olejem
Domácí Lázně

129 KČ 615 KČ

dříve 599 KČ

409 Kč
sleva 32 %

dříve 599 KČ

409 Kč
sleva 32 %

dříve 1290 KČ

890 Kč
sleva 31 %

dříve 135 KČ

95 Kč
sleva 30 %

515 KČ

889 KČ

239 KČ 199 KČ

109 Kč
až

149 Kč

159 Kč
až

219 Kč

79,90 KČ

99,90 KČ
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KLENOTY

Dámské hodinky Q-era QV2803-52
1 990 Kč
Vodotěsnost 3BARSklíčko minerálníVelikost 28mm
Ocelové pouzdro i tah
Quick Time

Stříbrný řetízek 
na nohu 
800 Kč
Crystal Bijou

Stříbrné náušnice s mikrokameny
400 Kč
Crystal Bijou

Stříbrný set
Swarovski Elements 
900 Kč
Crystal Bijou

Pánské hodinky CASIO EQB 501XD-1A
8 990 Kč
Sklíčko minerálníSolární napájení Průměr pouzdra: 48,1 mm
BLUETOOTH
Vodotěsnost 10BAROcelové pouzdro i tahQuick Time

Dámské hodinky Gant W109222
4 990 Kč
Pozlacená ocel s PVD úpravouSklíčko minerálníVodotěsnost 
5BAR
Velikost 36mm
Datumovka
Kožený řemínekQuick Time

Pánské hodinkySlazenger
1 990 Kč
Klenoty Aurum

Dámský náramek Tommy Hilfi ger2 140 Kč
Klenoty Aurum

Dámské 
hodinky
Tommy 
Hilfi ger
5 070 Kč
Klenoty 
Aurum

Stříbrný řřřřeteee ízek 
na nohu 
800 Kč
Crystal Bijou

Dámský ná k

Dámský set CO88
1 990 Kč
Klenoty Aurum



Info o ceně v obchodě.
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DOMÁCNOST, GASTRONOMIE, DÁRKY

Info o ceně v obchodě.

Womanizer SLEVA
WOMANIZER bere 
svět útokem. Kaž-
dý už o něm slyšel 
a každá žena by 
ho chtěla mít. Jde 
o revoluční pomůc-
ku, která má za úkol 
jediné - ŽENSKÝ 
ORGASMUS.

Romantika i erotika
Hedvábný dotek 
vibračního srdíčka 
PULSATIO vám zaru-
čí intenzivní prožitky. 
Díky svému tvaru se 
z něj stává dokonalý 
partner při roman-
tických masážích.

Žijte bez omezení
Hygienické tam-
póny UNLIMITED 
TAMPONS bez 
šňůrky pro spor-
tování, saunování 
a intimní styk bě-
hem menstruace. 

Luxusní žehlička na vlasy pro 
dokonalý lesk Remington 
Rose Luxe S9505 

Výkonný odstředivý 
odšťavňovač z nerezové oceli 
CATLER JE 4010 

Sonický elektrický 
zubní kartáček 
Philips Sonicare 
ProtectiveClean 
Black HX6850/47

Praktický                                  
rozbočovač 
do zásuvky 
PowerCube 

Přenosný party 
reproduktor 
GoGEN BPS 686

4K Ultra HD 
Smart TV 
Samsung 
UE55MU6452

1+1
www.onstyle.cz

za 100,- Kč
Akce se nevztahuje na hodinky.

100,- Kč zaplatíte za levnější produkt.
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DOMÁCNOST

Hračky do vody:
Dopřejte Vašemu pejskovi 
hrátky ve vodě

Chladící podložky:
Novinka ve Zvě-

rokruhu - chladící 
podložky pro psy

Liker a Puller:
Odolné hračky 
Liker a Puller

Pánev na smažení 
24 cm Stone 
legend CopperLUX.

Přistýlka 
HERO 
Dormeo

Rozprašovací 
mop Rovus

Info o ceně v obchodě.Info o ceně v obchodě.

Karafa s podnosem
399 Kč

Grilovací souprava
499 Kč

Babiččin porcelán
od 79 Kč

Vinařství 
Dufek, 
Rulandské 
šedé, 
polosladké
159 Kč

Vinařství 
Krist, 

Cabernet 
Sauvignon 

Rosé, sladké
219 Kč



SAM
BABY

s.r.o.
VŠE PRO VAŠE MIMINKO
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DOMÁCNOST, DÁRKY

Neomezený 
pevný internet

20 GB sdílených 
mobilních dat

Vodafone Pass 
Chat & Social

volání a SMS

Pass

ný ý ý 
rnrnet

ddídílennýých ch h 
lníchích dadadattt

VVVoododaaaVVV fffonenenene ff PPaasassss 
ChChChat &t &t &t & SoSoSociaciaaaalllll

vvvolololání í aa SSMMSMSS

PPPaaassssss

Neomezený 
pevný internet

20 GB sdílených 
mobilních dat

Vodafone Pass 
Chat & Social

volání a SMS

Pass

Výhodná 
kombinovaná 

nabídka

Budoucnost je 

 

DO

Balónky 
ve tvaru čísel
49,90 Kč

Antistresová 
šňůra
od 59,90 Kč

Vanička
207 Kč

Dotty Kočárek 
hluboký + Sport
13 100 Kč

Hrací deka
620 Kč

Postýlka Safari 
Medvídek,
1 670 Kč

Lucerna
299 Kč

Svíčky
49 Kč

Pohár 
Ananas
99 Kč

Pohár 
s brčkem
69 Kč

Svíčka v kokosu
99 Kč, 1+1 zdarma

Platí od 6. 6. do 30. 6. 2018.
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KULTURA, GASTRO

Sonnentor, koření, 
Holy veggie, 
Smokey paprika, 
Rub me Tender
83 Kč

www.metopera.cz

SEZÓNA 2018-19
LEHČÍ ŽIVOT

Baťkový sirup, 
Levandule
155 Kč

Mixitka tyčinka, borůvka, 
physalis+Para ořechy, ananas
37 Kč
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GASTRO, DOMÁCNOST

31. 12. 201531.12. 201730. 4. 201831. 7. 2018.

Power gril 
Party time
Dříve 2 999 Kč
Akce 1 999 Kč

Info o ceně v obchodě.

Kapsle do 
kávovarů 
Cafi ssimo, 

různé druhy

Kávovar 
Cafi ssimo LATTE

Kávovar 
Cafi ssimo 
TUTTOCAFFÈ

Kávovar 
Cafi ssimo 
MINI

Výrobník 
sycených 
nápojů
myDRINK
Dříve 2 999 Kč
Akce 1 999 Kč

AM

DENNĚ DO 10.30
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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 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: 1300 - 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

StStojojananyy prproo kokolala uu vvšešechch vvststupupůů prproo pěpěšíší. 

OTEVÍRACÍ DOBA

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

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

PRO ŘIDIČE
500 parkovacích míst v podezemních garážích
Cena parkovného:
Po - Pá: 2 hodiny zdarma, 

při předložení vstupenky do Cinestar prodloužení o 3 hodiny. 
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
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KUPÓNY

Sleva 
20%
na příslušenství 

k mobilním 
telefonům
a tabletům.

Platnost od 11. 6. do 30. 6. 2018.

Sleva 
10%

Sleva se nevztahuje na zlevněné a jiné akční zboží a nákup 
dárkových karet. Slevy nelze sčítat. Platí 11. 6. - 20. 6. 2018 
pouze v prodejně Deichmann v OC Breda v Opavě.

na nezlevněnou obuv, 
kabelky, batohy 
a sportovní vaky. 

Akce platí při nákupu 
nad 1000 Kč na prodejnách. 
Platí do rozdání dárků.

Dárek k nákupu v

SLEVOVÝ KUPÓN 
na 1ks dámských šatů 

SE SLEVOU 

15% 

FRIENDS & REBELS

do 31. 7. 2018

*Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční 
nabídkou ani s výkupem zlata protihodnotou. 
Sleva neplatí na produkty značky Mt. Blanc, Festina, 
Swarovski, kolekci 9999, snubní prsteny, opravy, 
zakázkovou výrobu a dárkové šeky. 
Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.

SLEVA 20% 
NA VŠE*
v období 11. 6. – 24. 6. 2018.

20% sleva 
na 1 kus zboží. 
Neplatí na již zlevněné zboží 
a online shop. 
Platí do 31. 7. 2018 
v prodejně Lindex OC Breda

Od 11. 6. do 17. 6. 

sleva 20 % 
nad 399,- Kč na vše 
kromě učebnic a k tomu 
KK sleva 5 % k aktuálním 
klubovým cenám.

Sleva 30% na ortopedické matrace Buster



KŘÍŽOVKA

 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 11. června 2018.  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, www.nikittasphoto.com. 

V  OC Breda & Weinstein pořídíte vše  (dokončení v  tajence). Správnou tajenku zašlete s  označením KŘÍŽOVKA 
do 10. 7. 2018 na adresu „Správa centra“, U Fortny 49/10, 746 01 Opava nebo na soutez@ocbreda.cz. Soutěžící při-
pojí své plné jméno, adresu a věk. Tři vylosovaní výherci obdrží knihy z knihkupectví Luxor, které si mohou vyzvednout 
přímo v knihkupectví.
Výherci krásných knížek z minulého čísla: Jelena Šteyerová – Žimrovice, 
Pavel Prášilik – Krnov, Dagmar Holíková - Opava. Gratulujeme!

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

Pavel Prášilik – Krnov, Dagmar Holíková - Opava. Gratulujeme!

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



PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ČERVEN - SRPEN

PŘIPRAVOVANÉ AKCE DĚTSKÉHO KOUTKU 

1.-15. 6. Balónková výstava

29. 6.

16. 6.

Přivítejte prázdniny s filmem Jurský svět
“Zánik říše“ 

PRAVIDELNÉ AKCE
PRO DĚTI

Kreativní dílničky
podlaží 0

 
1.-8. 7. Poznáváme hudební nástroje

9.-15. 7. Vyrábíme sluníčka na špejli

16.-22. 7. Modelujeme houby

23.-31. 7. Malujeme podmořský svět

1.-5. 8. Poznáváme sportovce

6.-12. 8. Kreslíme sportovní obal Capri Sonne

13.-19. 8. Vybarvujeme sportovní omalovánky

20.-26. 8. Uhodni druhy sportů

Svačíme Mannerky
každý den od 10-11 hod.

/Breda & Weinstein www.ocbreda.cz

Každou SOBOTU od 16:00

ČERVENEC

SRPEN - SPORTOVNÍ LÉTO S NÁPOJEM
                CAPRI SONNE

Běhejme a pomáhejme útulkům

Pohádková Breda

Každou druhou NEDĚLI od 15:00
21. 7. Blade Night

25. 8. Breda City Trail

31. 8. Veletrh volnočasových aktivit

27.-31. 8. Vyrábíme medaile

 
1. 6. Slavíme Den dětí

2.-10. 6. Tvoříme dinosauří vejce

11.-17. 6. Lepíme dinosaury z těstovin

18.-24. 6. Obkreslujeme dinosaury podle šablon

ČERVEN S DINOSAURY

25.-30. 6. Vyrábíme zkameněliny
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dětské tratě: 200 m, 600 m, 1500 m /  hlavní tratě: 5 km, 10 km / bohatá tombola
zvýhodněné startovné pro online registrované

25. 8. 2018 www.citytrailopava.cz
ONLINE registrace na
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ONLINE registrace na

BĚH PRO
VŠECHNY
BĚH PRO
VŠECHNY


