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www.kino-5d.cz

Pravěk útočí
od 1. 4. do 28. 4.

Úžasná interaktivní výstava se známými  
pravěkými obry, živým tyranosaurem,  

archeologickým nalezištěm a soutěžemi. 

Navíc vás čekají  tyto dubnové  
neděle 5. 4., 12. 4. a 19. 4. zábavné dílničky  

pro vaše děti. Vždy od 14 do 17 hodin.

Více na www.ocfryda.cz

Staň se naším  
fanouškem

Nepromeškáš skvělé akce, slevy,  

soutěže o úžasné ceny a novinky ve FRÝDĚ. 

Nyní se hraje na našem fb 

o 3 tablety! 
Buď u toho a vyhraj!

Více na
www.facebook.com/ocfryda



Karin Mořkovská
Marketingová koordinátorka
OC FRÝDA 

editorial
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Vaše nákupní dny se stylistkou
Nevíte si rady se svým šatníkem? Máte atypickou postavu, neznáte 
aktuální fashion trendy nebo hledáte inspiraci? Zkuste nakupovat 
se stylistkou a fashion bloggerkou Inéz Bohdanovou Bortoliovou.  
Poradí vám, jaké oblečení a  doplňky vybrat pro Vás osobně 
a  naučí vás, jak pracovat s  vlastním stylem i  šatníkem. Službu 
hodinové nakupování se stylistkou využijte ZDARMA v  rámci  
OC FRÝDA. Objednejte si termín 22. 3 nebo 29. 3. přímo u stylis-
tky na mobilu: 773 487 779. Služba je určena ženám.

Ukázka STYLINGU na www.modajakoumeni.cz

Otevírací doba
Pasáž 
Po – Ne 9:00 – 20:00

Supermarket Billa
Po – So 7:00 – 20:00
Ne 8:00 – 20:00

Parkoviště
Po – So  6:30 – 21:00
Ne 7:30 – 21:00

Rychlý kontakt
E-mail: info@ocfryda.cz
Tel.: 558 437 783

GPS: 49°40‘52.155“N,
 18°20‘52.140“E
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Johana PickoVá
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Více informací na www.ocfryda.cz
Vydavatel neodpovídá za chyby vzniklé při sazbě a tisku.
Pokud není uvedeno jinak, nabídky platí do vyprodání zásob.
Ceny v celém magazínu uvedeny včetně DPH.
Změna cen a programu vyhrazena.

sTylIsTKA:
deniSa BeránkoVá
FoTo:
Petr BerounSký 
a archiV náJemců

VÁžEní zÁKAzníCI, MIlÉ DěTI,
pro mnohé z nás začíná nejkrásnější období roku 
a my ve FRÝDĚ se na něj moc těšíme…

Přinese s sebou nejen teplejší počasí, více sluníčka a zeleně, ale také mnoho nového 
v podobě módních jarních kolekcí a akcí v našem obchodním centru. Pokud hledáte 
inspiraci, jak vše sladit a co nejlépe vybrat, na následujících stránkách naleznete 
inspiraci přímo z prodejen a butiků dle nejnovějších módních trendů. A trendy chce 
být každý. Víte, jaké barvy a materiály budou letos na jaře IN? Růžová, námořnická 
modrá, pastelové barvy; zkrátka barvy veselé a svěží.

V  magazínu také naleznete slevové kupóny, které vám ušetří vaši peněženku  
a  vy se budete moci ještě více rozmazlit a  užít si tu jarní energii, která proudí 
v každém z nás. A jaké chceme jaro ještě mít? Přijďte k nám a uvidíte!

Jako odměnu pro vás, kteří si chcete obnovit šatník novými kousky nebo  
si vybavit domácnost novinkami či jinými potřebnými věcmi máme pánev zdarma 
k nákupům. A proč právě pánev? Ta se hodí vždycky a navíc je určena i pro indukční 
sklokeramické desky. Stačí nakoupit od 12. března kdekoliv v  OC nad 800 Kč 
a  kvalitní pánev bude vaše. Pánví rozdáme 2000 kusů, tak neotálejte a  raději  
si pospěšte.

V dubnu se to ve FRÝDĚ a také ve městě bude hemžit pravěkými tvory… Čeká vás 
zábava pro celou rodinu v podobě výstavy interaktivních pravěkých příšer, odměn, 
nedělních dílniček pro děti i poučných informací. Kdo přijde, jistě potká „živého“ 
tyranosaura Rexe, vykope si kosti v archeologickém nalezišti či si vyslouží pravěká 
vejce. Máte se všichni na co těšit, letos totiž zažijete tak trochu větší Velikonoce.

Přeji vám krásné jaro, plno nové energie, sluníčka 
a těším se na viděnou v našem centru.



DĚTSKÁ
elegance

1. H&M, chlapecká mikina 249,-  2. H&M, chlapecké džíny 499,-  3. RESERVED, tričko pro kluka 229,-   
4. H&M, dívčí šaty 129,-  5. H&M, dívčí elastické kalhoty 199,-  6. RESERVED, dívčí sukně 349,-  7. PEPCO, klučičí tričko 89,-  
8. RESERVED, klučičí kalhoty 349,-  9. RESERVED, dívčí balerínky 349,-  10. RENO, dětské kecky 1099,-  11. H&M, dětské body 149,-   
12. PEPCO, dívčí triko 119,-  13. PEPCO, dívčí sukně 159,-
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jsou IN

1. MOLO, pánská mikina 1590,-  2. TOMMY HILFIGER, pánské triko 890,-  3. SINSAY, džínová dámská bunda 799,-   
4. NEW YORKER, pánská košile 399,-  5. HOUSE, pánská mikina 699,-  6. CROPP, pánská mikina 699,-  7. GRANDOPTICAL, pánské 
dioptrické brýle 2000,-  8. WRANGLER LEE DENIM, dámské džíny Mustang 2250,-  9. FASHION BRAND, pánské džíny 2690,-   
10. NEW YORKER, pánská mikina 699,-  11. WRANGLER LEE DENIM, pánské džíny 2099,-  12. NEW YORKER, pánské kecky 549,-  
13. RENO, pánské kožené boty 1899,-
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Dostaňte se
do jarní kondice

1. SPORTISSIMO, pánské triko PC 1349,- nyní 899,-  2. SPORTISSIMO, pánské tričko PC 999,- nyní 499,-  3. SPORTISSIMO, dámská 
bunda PC 1899,- nyní 999,-  4. SPORTISSIMO, dámské triko PC 1199,- nyní 549,-  5. ALZA.cz, Samsung Gear Fit 2990,-   
6. SPORTISSIMO, dámské bolerko PC 749,- nyní 399,-  7. EURONICS, MP3 přehrávač GoGEN MXM 800 FM YETTI, 8GB,  
info o ceně na prodejně  8. SPORTISSIMO, dámské kraťasy PC 1099,- nyní 549,-
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1. BIŽUTERIE, náhrdelník Swarovski elements 580,-  2. SINSAY, dámské tričko 199,-  3. FASHION BRAND, dámská kabelka 1250,-  
4. HOUSE, dámský svetřík 399,-  5. NEOLUXOR BOOKS, E L James: Padesát odstínů šedi 299,-  6. MOHITO, dámská sukně 949,-   
7. CCC, dámské lodičky 699,-  8. MOHITO, dámská sukně 1499,-  9. FASHION BRAND, dámská kabelka 1050,-  10. HOUSE, dámská 
mikina 399,-  11. FASHION BRAND, dámská bundička 1590,-  12. MOHITO, dámské lodičky 949,-  13. GRANDOPTICAL, dámské 
dioptrické brýle 2500,-  14. TALLY WEIJL, dámské boty 949,- 15. CROPP, dámská sukně 549,-  16. SINSAY, dámské tričko 399,- 
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Kousek
         černé 
      elegance
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1. KLENOTY STARLIT, dámské stříbrné náušnice 640,-  2. KLENOTY STARLIT, dámský stříbrný prstýnek 500,-  3. TALLY WEIJL, 
dámské šaty 699,-  4. ORSAY, dámská halena 699,-  5. ORSAY, dámské šaty 1199,-  6. MOHITO, dámské kalhoty 1049,-   
7. MARIONNAUD, dámská vůně La Nuit Trésor Lancóme 30 ml 1459,-  8. GATE, dámská obuv 398,-  9. CROPP, dámské  
kraťasy 299,-  10. RENO, dámské boty 1349,-
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1. HOUSE, dámská kabelka 399,-  2. SINSAY, dámský náhrdelník 199,-  3. MARIONNAUD, dámská vůně  
See by Chloé si Belle 30 ml 1259,-  4. TALLY WEIJL, dámská sukně 319,-  5. MOLO, dámské kraťasy PC 649,- nyní 399,-   
6. HOUSE, dámské sako 899,-  7. MOLO, dámská mikina PC 799,- nyní 349,-  8. NEW YORKER, dámská kšiltovka 139,-   
9. NEW YORKER, dámská mikina 249,-  10. BIŽUTERIE, dámský náramek 290,-  11. MARIONNAUD, hydratační krém 459,-   
12. TALLY WEIJL, dámské džíny 799,-  13. BIŽUTERIE, dámské náušnice z antialergenní bižuterie 330,-  
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NÁM     ŘNICKÁ
modrá
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1. GRANDOPTICAL, dámské dioptrické brýle 2000,-  2. GATE, dámský šátek, info o ceně na prodejně   
3. KLENOTY AURUM, DKNY dámské hodinky 5970,-  4. KLENOTY AURUM, dámské hodinky Marc by Marc Jacob 8300,-   
5. SCAN QIULT, pléd 130 x 190 cm 2450,-  6. MATRACE MATEX, sedací vak XXL PC 3490,- nyní 2966,-  7. ORSAY, dámské sako 1299,-   
8. ORSAY, dámská sukně 699,-  9. FASHION BRAND, dámská kabelka 1250,-  10. GATE, dámský top, info o ceně na prodejně   
11. GATE, dámská bunda, info o ceně na prodejně  12. KLENOTY AURUM, dámský náramek Tommy Hilfiger 2540,-   
13. KOSMETICKÉ STUDIO CONVERSION, profesionální stíny na oči 339,-  14. TOMMY HILFIGER, dámské šaty 2690,-   
15. GATE, dámské triko 248,-  16. SCAN QUILT, povlak na polštář 45 x 45 cm 695,-  17. SCAN QUILT, povlak na polštář  
40 x 40 cm 490,-  18. CCC, dámské balerínky 399,-  19. GATE, dámská sukně 298,-
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HI-TeCH  
    jaro
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DáMSKÉ KECKY
399,-

PáNSKÉ  
koŽEné BOTY
1299,-

PáNSKÉ KECKY
499,-

DáMSKÉ 
BALERíNKY
1299,-
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1. EURONICS, mobilní telefon LG Flex 2, info o ceně na prodejně  2. EURONICS, kuchyňský robot ETA 9999,-  
3. ALZA.cz, počítače na míru od 9999,-  4. ALZA.cz, Lenovo Yoga Tablet od 4999,-  
5. EURONICS, robotický vysavač ETA 7999,-



Kupón lze uplatnit pouze s  vyplněnými údaji na  této 
straně. Je platný  pouze v  OC FRÝDA. Uplatněním tohoto 
kupónu uděluji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
e-mailem a  zpracování mých osobních údajů k  marketingovým 
účelům v  rozsahu a  za  podmínek uvedených na   
www.ocfryda.cz./ochrana-osobnich-udaju, 
se kterými jsem byl(a) před poskytnutím tohoto 
souhlasu seznámen(a). 
Obchodní centrum FRÝDA  
•  Na Příkopě 3727  •  738 01 Frýdek-Místek

Jméno a příjmení:

E-mail:

PSČ:
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BALERíNKY
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3+1 
zdarma

na čistírnu.

Platí na věc s nejnižší částkou.
Platnost nabídky od 10. 3. do 31. 3. 2015.

aŽ 25% 
SLEVa

na vaši půjčku z jiné banky.

Platnost nabídky není omezena.

20% SLEVa
+ BONUS 10 000 Kč 
k zájezdům na letecké zájezdy 
z katalogu LÉTO 2015

Platí pouze na katalogové ceny, 
nelze sčítat s jinými slevami.
Platnost nabídky do 31. 3. 2015. 

20% 
SLEVa

na všechny drinky.

Platnost nabídky od 10. 3. do 15. 3. 2015.

akce
kobLiha za 1 kč
ke kávě nebo kakau.

Platnost nabídky denně do 10:30 hod. 
do 10. 4. 2015.

akce
druhý drink 
S 50% SLEVou.

Vztahuje se na levnější z dvojice drinků.
Platnost nabídky do 30. 4. 2015.

akce
oLiVy zdarma
ke každému nákupu nad 150 Kč.

Sleva platí POUZE v pondělí a úterý. 
Platnost nabídky od 10. 3. do 10. 4. 2015.

15% 
SLEVa

na všechny nezlevněné 
matrace.

Slevu nelze uplatnit na matrace 
v akci 1+1 ZDARMA .
Platnost nabídky od 20. 3. do 31. 3. 2015.

20% 
SLEVa

na značku Maped.

Platnost nabídky do 10. 4. 2015.

20% 
SLEVa

na sýry Kaltbach Creamy, 
Mont Vully a Appenzeller!

Platnost nabídky do 31. 3. 2015.
Švýcarské dny v Boutique Gurmán.

akce
1+50% SLEVa
při předložení kupónu.

Slevy nelze kombinovat. 
Platnost nabídky do 30. 3. 2015.  

zdarma
nafouknutý balónek pro každé 
dítě v Papírnictví Pastelka.

Platnost nabídky do 31. 3. 2015.



akce
3 šampóny
dle výběru za cenu 189 Kč*

* Slevy se nekumulují, vztahuje se na šam-
pony z řady Rostlinná péče o vlasy. 
Platnost nabídky od 10. 3. do 30. 4. 2015.

20% 
SLEVa

na nezlevněnou kolekci.

Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Platnost nabídky od 10. 3. do 31. 5. 2015.

50% 
SLEVa

na čištění pleti cca 290,- Kč.

Kosmetický salon. 
Platnost nabídky do 31. 5. 2015.

15% 
SLEVa

na nezlevněný sortiment.

Slevu nelze kombinovat s jinými slevový-
mi nabídkami, šeky či bonusy. Slevu nelze 
uplatnit na nákup dárkových poukazů. 
Platnost nabídky od 10. 3. do 31. 3. 2015.

25% 
SLEVa

na celou kolekci.

Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Platnost nabídky od 10. 3. do 31. 5. 2015.

50% 
SLEVa

na brýlová skla.

Platí při nákupu kompletních brýlí 
a nelze kombinovat s jinými slevami. 
Platnost nabídky od 2. 3. do 15. 4. 2015.

20% SLEVa
při nákupu nad 500 Kč.

Neplatí na akční či zlevněné zboží.
Platnost nabídky od 14. 3. do 22. 3. 2015.

150 Kč SLEVa
při nákupu nad 899 Kč

Akce platí při koupi 1 páru obuvi. 
Platnost nabídky do 12. 4. 2015.

15% 
SLEVa

na vybrané produkty.

Platnost nabídky do 30. 3. 2015.

20% 
SLEVa

na vybraný produkt 
HUHUBAMBOO.

Neplatí na již zlevněné a akční zboží. 
Platí pouze v prodejně Pet Center Frýda. 
Platnost nabídky od 10. 4. do 26. 4. 2015.

15% 
SLEVa

na ocel nebo sleva 10% 
na ocel Brosway.

Platnost nabídky do 31. 5. 2015.

15% 
SLEVa

na všechny vestavěné 
spotřebiče.

Sleva neplatí na akční a letákové zboží. 
Slevy nelze sčítat.
Platnost nabídky od 11. 3. do 24. 3. 2015.



Kupón lze uplatnit pouze s  vyplněnými údaji na  této 
straně. Je platný  pouze v  OC FRÝDA. Uplatněním tohoto 
kupónu uděluji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
e-mailem a  zpracování mých osobních údajů k  marketingovým 
účelům v  rozsahu a  za  podmínek uvedených na   
www.ocfryda.cz./ochrana-osobnich-udaju, 
se kterými jsem byl(a) před poskytnutím tohoto 
souhlasu seznámen(a). 
Obchodní centrum FRÝDA  
•  Na Příkopě 3727  •  738 01 Frýdek-Místek
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E-mail:

PSČ:
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Hobby 
   jaro

Pro 
milovníky 
   čaje

       Pro 
čtenáře 

       Pro 
písaře 

       Pro 
vinaře 

  Pro 
pejskaře 

FRÝDA magazín jaro 2015

Pro milovníky 
     spánku 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. OXALIS, info o ceně na prodejně  2. OXALIS, info o ceně na prodejně  3. VINOTÉKA, růžové víno  
Fragolino 84,-  4. VINOTÉKA, červené víno Fragolino 84,-  5. NEOLUXOR BOOKS, Robert Galbraith: Hedvábník 369,-   
6. PAPíRNICTVí PASTELKA, Stabilo PC 287 nyní 199,-  7. PAPíRNICTVí PASTELKA, dárková kazeta pero Parker PC 1999,- nyní 1599,-   
8. MATRACE MATEX, Matrace CUREM C2 SPIRIT PC 11990,- nyní 8393,-  9. PETCENTER, Huhubamboo pizza pro psy 29.90,-   
10. PETCENTER, čistící gel na zuby 389,-  



Vsaďte na jarní bylinky, jsou velmi účinné a mladé rostlinky mají velkou sílu. 
Vždyť prodrat se přes půdu, najít si cestu, to dá ohromné množství energie, 
která nabídne to nejlepší, co pro vaše tělo má. 

JARNÍ očista

„Najdi si svou kopretinu“

Kopřiva
Používá se hlavně nať a listy. Pročišťuje, je 
močopudná, podporuje krvetvorbu, zažívání, 
vyplavuje z těla škodliviny, má vliv na meta-
bolismus, lepší vzhled pleti. Očistná a posi-
lující kúra kopřivami by měla trvat 4–8 týdnů. 

Čaj k pročištění: 2 lžičky nasekané kopřivy 
vařte ve 2 dl vody, sceďte, pijte několikrát 
denně. Kopřivu můžete dát do polévek,  
nádivek nebo ji připravte jako špenát. 

Najdi ve kterých 3 obchodech jsou umístěné velké kopretiny.
Zábavná soutěž o 10 dárkových poukazů v hodnotě 500 Kč 
do OC FRÝDA. 
Stačí najít, ve kterých třech obchodech v OC FRÝDA jsou umístěné kopretiny (velikost 
cca 50 cm na plastové tabuli), odpovědi vepsat do soutěžního formuláře a ten vho-
dit do SOUTĚŽNÍHO BOXU v OC FRÝDA u hlavního vchodu. Ze správných odpovědí  
vylosujeme 10 vítězů dárkových poukazů v  hodnotě  500 Kč do OC FRÝDA.  
Losování proběhne 31. 3. 2015. Více informací na www.ocfryda.cz

Soutěže se lze zúčastnit pouze s vyplněnými údaji na ústřižku. Je platný  pouze v OC FRÝDA. Účastí v soutěži uděluji svůj 
souhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem a zpracování mých osobních údajů k marketingovým účelům v rozsahu 
a za podmínek uvedených na www.ocfryda.cz./ochrana-osobnich-udaju, se kterými jsem byl(a) před poskytnutím tohoto 
souhlasu seznámen(a). 
Obchodní centrum FRÝDA  •  Na Příkopě 3727  •  738 01 Frýdek-Místek

sedmikráska
Povzbuzuje látkovou výměnu v játrech, žluč-
níku, mírní křeče, je slabě projímavá. 

Čaj: spařte 2 čajové lžičky květů a listů na 
čtvrt litru vody, po 10 minutách sceďte, pijte 
2–3x denně. 

Čerstvě vylisovaná šťáva (například sedmi-
krásky rozmixujte a vyždímejte přes plátno)  
z celých rostlin zase slouží k jarnímu pročiš-
tění, užívejte denně lžíci šťávy zředěnou tro-
chou vody nebo ji prostě nasekejte do salátu. 

Bříza
Účinné jsou mladé březové listy, které čistí 
krev a působí proti močovým a ledvinovým 
kamenům. 

Čaj: 1–2 polévkové lžíce listů čerstvých nebo 
usušených na čtvrt litru vody.

    Tipy na přírodní
        jarní produkty

1. YVES ROCHER, NATURE HOME toaletní voda   
Cypřiš & grapefruit PC 720,- nyní 510,-  2. KOSMEtiCKé  
StUDiO CONVERSiON, Mono Dermá C10, vitamíny  
na pleť proti pigmentaci 28 ks 499,-  3. dm, alverde  
přírodní tuhé mýdlo s levandulí 34.90,-  4. dm, alverde 
pleťová voda se šípkovou růží 87.90,-  5. YVES ROCHER, 
UN MATIN AU JARDIN toaletní voda Zelený čaj PC 590,- 
nyní 399,-

1

2

3 4

5

Soutěž

Jméno a příjmení:

Ve kterých 3 obchodech jsou umístěny kopretiny?

Kopretiny jsou v těchto obchodech:

Adresa: Podpis:

Souhlasím s pravidly soutěže.

E-mail:



Minutová půjčka

již od 

/ schválení během pár minut

/ možnost nastavení výše splátek

/ zcela bez poplatkůp.a.7,9%

Pálí vás obavy z nové půjčky?
Zchlaďte je s námi.

Výše půjčky 95 000 Kč na 60 měsíců při měsíční splátce 1 922 Kč, roční úroková sazba 7,9 % p.a. a RPSN 8,2 %. Celkové náklady splatné spotřebitelem 115 320 Kč.

již

Navštivte nás na pobočce OC FRÝDA, Frýdek-Místek

Na Příkopě 3727, T: 222 010 619-620, Po - Ne: 9.00 - 20.00
Více, než čekáte
www.equabank.cz

EQ_MP_210x125.indd   1 12.02.15   15:19

AKČNÍ sLEVA*

leteckY AUtOkAReM

LimitoVANá NAbÍdKA
platí od 1.4.2015 do odvolání
nebo vyprodání volných míst.

sLEVA sLEVA

* Podmínky AKČNÍ SLEVY
a jak ji uplatnit, Vám sdělíme 
na prodejně

kOVOtOUR PlUS s.r.o.
v OC Frýda,
Frýdek-Místek nebo na tel.: 14 001

 8.000 Kč  4.000 Kč

na Vaši prázdninovou dovolenou

www.kovotour.cz

FÉR spoření

www.sberbank.czInfolinka 810 400 810
Úroková sazba platí od 5. 2. 2015 pro vklady do 300 000 Kč za podmínek stanovených Sberbank CZ, a.s. 
Garance nesnížení sazby platí do 31. 1. 2016. Informace obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou 
veřejnou nabídkou, výzvou k podání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy. Kompletní nabídku 
služeb a produktů naleznete na www.sberbank.cz nebo na kterékoliv pobočce.

B15-022 inzerat 2015-01B - 105×125 mm.indd   1 20. 2. 2015   12:08:46



Děti, 
malujete rády? 

Tak nám nakreslete obrázek, 
který by se hodil do naší sýrárny. 

O velikonocích vylosujeme jedno-
ho výherce, který si od nás odnese 
krásný dárkový koš plný dobrot.  

(Na každý výkres napište zezadu jméno 
a telefonní kontakt na maminku nebo tatínka.)

o detsky darkovy koš

1. POMPO, Panenka Minnie od 3 let PC 149,- nyní 119,-  2. POMPO, panenka Barbie od 5 let PC 799,- nyní 749,-   
3. POMPO, panenka Barbie od 3 let PC 349,- nyní 199,-  4. NEOLUXOR BOOKS, Steven Butler: Postrach Dennis si vede deník 199,-
5. NEOLUXOR BOOKS, Renée Rachel Russellová: Deník mimoňky 7 - Příběhy nestylový TV celebrity 289,-  6. POMPO, zahradní  
set Bosch 699,-  7. PAPíRNICTVí PASTELKA, pero Pilot PC 118,- nyní 59,-

DĚTSKÁ  
    jarní přání

1

2

3

4

5

6

7
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BOUTIQUE GURMáN
Kozí sýr Old Rotterdam, 69,-/10 dkg, Brusinkový dip, 103,-

Top  
delikatesa  

2015

KoBlIhA 
 za1Kč
    ke kávě
nebo kakau.

Platnost nabídky denně  
do 10:30 hod. do 10. 4. 2015.



Na jaře pijte byliNky

a zeleNé driNky

IngredIence
2 jarní cibulky, olivový olej, 30 g čerstvý koriandr, 4 stroužky česneku, 80 g rýže,  
1 červená paprika, 2x 400 g krájených rajčat v plechovce, 1 lžíce Limetkové šťávy,  
papričky Jalapenos (pokud chcete polévku ostrou)

V hrnci rozpalte 2 lžíce oleje, mezitím nakrájejte nahrubo jarní cibulku a koriandr 
rozdělte na lístky a stonky - stačí chytit oběma rukama a protichudným točivým po-
hybem oddělit, stonky přidejte do hrnce. Přidejte lisovaný česnek a nahrubo nakrá-
jenou červenou papriku. Poté přidejte krájená rajčata z plechovky, dolejte vodou 
zhruba 1:1 a dle chuti osolte a opepřete. Trik na krásně hustou a krémovou polévku 
se skrývá v použití rýže, proto ji vsypte do hrnce a nechte vše 10-15 minut provařit. 
Pokud chcete polévku ostrou, není nic jednoduššího než přidat hrst papriček Jala-
penos. Polévku nakonec rozmixujte a dochuťte lžící limetkové šťávy, solí a pepřem.

Servírujte s kukuřičnými chipsy, čerstvým koriandrem a trochou sýru cheddar.

MexIcká  
toMatová 
polévka

Jarní  
   tip

10 min. příprava 
15 min. vaření

Taky na vás s jarem přišla 
chuť na něco zeleného? 

Dejte si voňavé bylinky a čerstvé ovoce 
v tekuté formě, je to dobrota! V UGO 
baru vám kromě jiných drinků nami-
xují i jednu z pěti specialit jarní sezó-
ny nazvané “Bylinky a zelené drinky”. 
Najdete v nich svěží meduňku, bazalku, 
mátu, špenát nebo polníček. 

Náš tip: kombinace jahod, bazalky a baná-
nu nebo manga, avokáda, jablka a špenátu.

www.ugo.cz

1. POMPO, Panenka Minnie od 3 let PC 149,- nyní 119,-  2. POMPO, panenka Barbie od 5 let PC 799,- nyní 749,-   
3. POMPO, panenka Barbie od 3 let PC 349,- nyní 199,-  4. NEOLUXOR BOOKS, Steven Butler: Postrach Dennis si vede deník 199,-
5. NEOLUXOR BOOKS, Renée Rachel Russellová: Deník mimoňky 7 - Příběhy nestylový TV celebrity 289,-  6. POMPO, zahradní  
set Bosch 699,-  7. PAPíRNICTVí PASTELKA, pero Pilot PC 118,- nyní 59,-



obchodní centrum  FRÝDA
nabízí komplexní služby

Family Factory nabízí služby pro domácnost a pro firmy 
– čištění oděvů, opravu obuvi, výrobu klíčů, razítek,  
kopírování a tisk, gravírování a rytí do kovu, výrobu  

dárkových předmětů (např. hrníčky). 

Kosmetické služby
Vyzkoušejte rychlé líčení či poradenství v Yves Rocher nebo bohatou 
nabídku služeb v kosmetickém studiu Conversion (kosmetické 
ošetření všech typů pleti – barvení řas a úprava, depilace, aplikace 
řas, líčení, lymfodrenáž, mikrodermabráze, ultrazvuková špachtle, 
galvanická žehlička a další aplikace).

Bankovní služby
Využijte služeb Equa bank nebo Sberbank.

Služby pro rodiny s dětmi
Rodinné parkování, kojící místnost, ohřev jídla v mikrovlnce u provo-
zoven rychlého občerstvení, bezbariérový přístup, dětské atrakce.

V OC FRÝDA naleznete také květinářství Květiny Novák, 
směnárnu a Lékárna.

SpeCiáLNí AKCe NA BřezeN:
•	 DVOJNÁSOBEK	KREDITU	ZA	PŘENOS	ČÍSLA	K	SAZKAmobilu
•	 Za	1.	dobití	kreditu	ve	výši	200-500	Kč	na	přenesené	tel.	číslo	 
	 do	sítě	SAZKAmobil	dostane	zákazník	200-500 Kč kredit zdarma
•	 Ceny	za	volání	a	SMS	po	připsání	KREDITU	ZDARMA:

 •	 Min.	hovoru:	1	Kč
	 •	 SMS:	0,75	Kč
•	 Při	každém	dobití	je	zákazník	 
 ve hře o 250.000 Kč	v	SAZKAmobil	šanci

• STAČÍ KOUPIT SIM V PRODEJNÁCH SÍTĚ GECO
•	PŘENÉST TEL. ČÍSLO K SAZKAmobilu 
•	DOBÍT KREDIT NA TERMINÁLU 
 SAZKY  DO 31. BŘEZNA

Měníme	vaše	mobilní	
čísla ve šťastná



obchodní centrum  FRÝDA
nabízí komplexní služby

MAPA 
OBCHODNÍHO CENTRA

lEgENDA

Restaurace / Food Court

Kavárna

Supermarket

Bankomat

Správa obchodního centra

Informační panel

Výtah

Travelátor/Eskalátor

Zastávka autobusu

WC

WC bezbariérové

Přebalovací pult

Odpočinková zóna

První pomoc

Vlakové nádraží

Připojení WIFI zDARMA
v celém obchodním centru

PŘÍZEMÍ

Móda a MódnÍ doPlňky
Cropp 50
Gil Donna Uomo 44
Gate 16
H&M 18
House 39
Mohito 38
New Yorker 4
Orsay 8
Reserved 5
Sinsay 48
Tommy Hilfiger 46
Tally Weijl 45
Wrangler / Lee 42
Fashion Brand 3a

obuv a kožEné ZbožÍ
CCC obuv 52
Reno 34

klEnoty, hodinky
a doPlňky
Klenoty Aurum 49
Starlit 27b
Bižuterie 40

kosMEtika a PéčE o ZdravÍ
dm 23
Studio Conversion 29
Marionnaud 41
Yves Rocher 33a
Lékárna 10
Grand Optical 36

sPort, volný čas a hobby
Molo 6
Sportisimo 51
Pet Center 2a

doMácnost a doPlňky
ScanQuilt 32
Tescoma 3b
Papírnictví Pastelka 31b
Matrace Matex 37
Pepco 14

hračky, knihy a dárky
Neoluxor 20
Pompo 3

ElEktro, MultiMédia
a koMunikacE
ALZA.cz 53
Euronics 2

Potraviny, dElikatEsy 
A NáPOjE
Boutique Gurmán 30a
Oxalis 26b
Tapi Tea F5
UGOVA ČERSTVá šťáVA 10a
Staroveské Centrum Vína 31a

rEstauracE a kavárny
Guty F3
Kavárna Sweet Sisi 9a
Los Capolitos F2
Restaurant Miomi 7

služby
CK Vítkovice Tours 28
Geco Tabák 27a
Family Factory 33b
Květiny Novák 26a
T-Mobile 11
Sberbank CZ 12
Směnárna Cash point 30b2
Equa bank 47
Kovotour Plus 30b1

Zábava
5D Cinema 9

suPErMarkEt
Billa 1

sEZnaM nájEMců

dárkové PoukaZy
PRO VAšE BLíZKé I OBCHODNí PARTNERY NABíZíME 

MOžNOST ZAKOUPENí DáRKOVÝCH POUKáZEK 
V HODNOTáCH 100, 200 A 500 Kč NA NáKUPY 

V OBCHODNíM CENTRU FRÝDA.

ZAKOUPIT SI JE MůžETE 
NA SPRáVĚ OBCHODNíHO CENTRA VžDY 
V PRACoVní Dny oD 9 Do 17 hoDIn.

 
PLATNOST POUKáZEK JE

6 MĚSíCů OD DNE VYSTAVENí.

WWW.ocFryda.cZ

Korekce textu 1. vydání magazínu OC FRÝDA.
V tomto vydání bylo nesprávně uvedeno,  

že Riegrova lávka spojuje starší Frýdek s mladším  
Místkem. Opak je pravdou - historicky starší částí  
města je Místek. Omlouváme se za pochybení.



PánEv ZdarMa 
od 12. 3. k trendy nákupům

Stačí nakoupit od 12. 3. v OC FRÝDA nad 800 Kč a pánev vhodná i pro indukci je vaše.

Rozdáme 2000 pánví!

Kompletní pravidla na www.ocfryda.cz


