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GPS 49°40‘52.155“N,
Autobusové
a vlakové
nádraží

18°20‘52.140“E

Obchodní centrum FRÝDA se nachází ve Frýdku-Místku na pravém břehu řeky Ostravice, na pomyslné hranici
mezi Frýdkem a Místkem, vedle nové moderní Haly Polárka, která bude také již brzy otevřena. Má ideální pozici a je snadno
dostupné autem, veřejnou dopravou, díky nedalekému vlakovému a autobusovému nádraží. Výborně je dostupné i pro pěší
z obou břehů řeky Ostravice.
PĚŠKY

AUTEM

Dostat se k FRÝDĚ můžete přes Riegrovu lávku, pěší most spojující
mladší Místek se starším historickým Frýdkem, nebo ze strany
památníků Osvobození. Nedaleko, docházkovou vzdáleností je
centrální autobusové stanoviště cca 300 m i vlakové nádraží
cca 500 m. Před obchodním centrem na ulici Na Příkopě se buduje
autobusová zastávka.

Při vjezdu do města se držte navigačních cedulí. Ze strany Českého
Těšína po dálnici rovně, dokud se vám neotevře panorama města.
FRÝDA se nachází na pravé straně u řeky Ostravice. Při vjezdu ze
strany od Nového Jičína, Frýdlantu nad Ostravicí a Ostravy jeďte
po čtyřproudové silnici směr Český Těšín, a ihned za řekou sjeďte
dolů doprava, a následně pak doleva podjeďte most.

PARKOVÁNÍ
Obchodní centrum disponuje 600 parkovacími místy v pohodlném podzemním parkovišti a dvěma
vjezdy a výjezdy ze strany ulice Na Příkopě. Pro vozidla LPG/CNG je určena levá část parkoviště.
Parkování je po dobu 5 hodin ZDARMA.
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editorial
MILÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
dovolte mi přivítat Vás na stránkách prvního vydání magazínu, který je naší milou
pozvánkou do nového obchodního centra FRÝDA, které se otevře již za necelý týden.
Věříme, že Vám FRÝDA přinese nové možnosti a zážitky z nákupů s Vašimi oblíbenými
značkami, supermarketem, spoustou služeb, zábavou s 5D kinem a restauracemi,
či kavárnou. Pohodlí nakupování pod jednou střechou Vám jistě zpříjemní podzemní
parkování, relax zóny či bezplatná WiFi síť. Čeká Vás jedinečná atmosféra, na své si
zde přijdou i rodiny s dětmi, pro které bude v průběhu roku připravený bohatý kulturní
program a řada dalších doprovodných aktivit pro relaxaci, odpočinek i zábavu jak
v prostorách samotného obchodního centra, tak i v přilehlém okolí a klidové zóně
na nábřeží řeky Ostravice.
Tímto bych Vás všechny chtěla srdečně pozvat na slavnostní otevření FRÝDY. Přijďte
nás navštívit 13. listopadu od 11:00 hod. Připravili jsme pro Vás bohatý čtyřdenní
program od čtvrtku do neděle se spoustou zábavy pro malé i velké, plný soutěží,
překvapení a hlavně velkého množství dárků a slev.
Na stránkách tohoto vydání jsme pro Vás připravili podrobný program k otevření
obchodního centra, oblíbené slevové kupóny do našich obchodů, přehlednou mapku,
základní informace o našem centru a mnoho dalšího.
Velmi nás těší, že FRÝDU otevíráme v předvánočním čase, kdy Vaše přípravy začínají
nabírat na obrátkách. Vánoční atmosféru se Vám budeme snažit zpříjemnit zpíváním
koled, adventními dílničkami pro děti, zahřát Vás teplým svařákem či medovinou. Určitě
se zastaví i Mikuláš s čertem.

Vydavatel:
Obchodní centrum FRÝDA
Na Příkopě 3727
738 01 Frýdek-Místek
Tisk: Moraviapress a.s.
Produkce a grafické zpracování:
Studio 071 s.r.o.
Den a místo vydání:
10. 11. 2014, Frýdek-Místek

Osobně bych Vás všechny chtěla požádat, aby jste se připojili k projektu „Strom
splněných přání“, jenž se bude konat během adventu od 29. listopadu v našem
obchodním centru, a kdy i díky Vám se budou moci pod vánočním stromečkem radovat
děti z dětských domovů. I ony mají svá tajná přání, své sny, a i my můžeme na jejich
tvářích vyčarovat úsměv a nadělit trochu radosti, která k těmto předvánočním dnům
patří.
O veškerém dalším dění v našemu centru, aktuálních nabídkách obchodů, slevách
a soutěžích Vás budeme také pravidelně informovat prostřednictvím našich webových
a facebookových stránek, na kterých nás neváhejte navštívit a podpořit. Těšíme se
na Vaše názory a tipy, jakou byste FRÝDU chtěli mít.
Na závěr bych ráda touto cestou popřála všem zaměstnancům úspěšný start
obchodního centra a zároveň poděkovala všem, kteří se podíleli na jeho realizaci.
Vánoce jsou jedinečné, tajemné a dětsky krásné. Vám všem přeji zdraví, pohodu,
štěstí a lásku. Krásné Vánoce, takové, jak se Vám líbí a jaké si je zrovna představujete
a přejete…

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 vyhrazena.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Petra Bujnošková
Ředitelka obchodního centra
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Přízemí

Mapa

obchodního
centra

LEGENDA
Správa obchodního centra
Bankomat
Supermarket
Kavárna

Podzemní parking

Restaurace / Food Court
Informační panel
První pomoc
WC
WC bezbariérové
Přebalovací pult
Odpočinková zóna
Vlakové nádraží
Zastávka autobusu
Výtah
Travelátor/Eskalátor
Parkovací automat
Parkoviště
Parkoviště LPG/CNG
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orientační systém

Seznam nájemců
móda a módní
doplňky

kosmetika a péče
o zdraví

potraviny, delikatesy
a nápoje

Cropp Town

50

dm

23

Boutique Gurmán

30a

Don Gill

44

Studio Conversion

29

Oxalis

26b

Gate

16

Marionnaud

41

Tutti Frutti

H&M

18

Yves Rocher

House

39

Lékárna Panotex

Mohito

38

Grand Optical

New Yorker

4

Orsay

8

Reserved

5

Sin Say

48

Tommy Hilfiger

46

Tally Weijl

45

Wrangler / Lee

42

Pepco

14

obuv a kožené
zboží
52

Reno

34

31a

36

Chocolaterie Amali

21

Guty

F3

Sportisimo

51

Kavárna Sweet Sisi

9a

Pet Center

2a

Los Capolitos

F2

Restaurant Miomi

7

domácnost a doplňky
ScanQuilt

32

SLUŽBY

Tescoma

3b

CK Vítkovice Tours

31b

hračky, knihy a dárky
20
3

elektro, multimédia
a komunikace
53

Euronics

2

28

Geco Tabák

27a

Klíče, oprava obuvi

33b

Květiny Novák

26a

T-Mobile

11

Sberbank CZ

12

Equa banka

ALZA.cz

Připojení WIFI ZDARMA
v celém obchodním centru

frýdamagazín 2014

Staroveské centrum vína

Cash point
27b

Starlite

10

6

Molo

Pompo
49

Klenoty Aurum

10a

restaurace
a kavárny

Neoluxor
klenoty, hodinky
a doplňky

Ugo Juice Bar

sport, volný čas
a hobby

Papírnictví Pastelka

CCC obuv

33a

F5

30b
47

zábava
5D Cinema
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SUPERMARKET
Billa

1
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reserved.com

50%

20%

na druhý levnější kus.

na nezlevněné zboží.

SLEVA

SLEVA

Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Platnost 13. 11. 2014.

20%

Akce

při nákupu nad 10 000 Kč.
10 % SLEVA na vše.

Nakupte za minimálně 600 Kč
a obdržíte poukaz na další nákup.

Platnost akce od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Akce rozdávání poukazů trvá pouze 13. 11. 2014.

30%

20%

SLEVA

SLEVA

na nezlevněné zboží.

poukaz na 200 Kč

SLEVA

na celou kolekci.
Platí pouze 13. 11. 2014.

Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Od 14. 11. 2014 do 30. 11. 2014 sleva 10% na nezlevněné
zboží. Nelze kombinovat s jinými akcemi.

200Kč

20%

Částku nelze vyplatit v hotovosti.
Tento poukaz nelze kombinovat s jinými poukazy.
Platí od 13. 11. do 19. 11. 2014 v New Yorker v OC FRÝDA.

na novou kolekci.

Sleva 200 Kč při nákupu nad 1000 Kč.

SLEVA

Na jeden nákup lze využít pouze jeden poukaz.
Vrácení zboží není možné za peníze, pouze výměnou za jiné zboží.

Sleva se nevztahuje na zlevněné a akční zboží.
Platnost nabídky od 13. 11. 2014 do 30. 11. 2014.

10%

10%

na nezlevněné zboží.

na nezlevněné zboží.

SLEVA

Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

SLEVA

Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

E-mail:

E-mail:

PSČ:

PSČ:

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).
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20%

20%

na celý nákup.

na celou kolekci.

sleva

SLEVA

Neplatí na již zlevněné zboží a slevy nelze kombinovat.
Platí pouze na prodejně v OC FRÝDA.
Platnost kupónu je od 13. 11. 2014.

Sleva platí při nákupu nezlevněného zboží. Platí dne 13. 11. 2014
na prodejně ORSAY v OC FRÝDA . Nabídku nelze kombinovat
s jinými akcemi, slevami a slevovými kupóny.

20%

20%

na nezlevněnou obuv a kabelky.

na vše.

SLEVA

SLEVA

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.
Nelze kombinovat s jinou slevou či akcí.
Neplatí na nákup dárkové karty.

40%

11%

na hodinky značky Tommy Hilfiger,
Lacoste a Hugo Boss.

na celý sortiment.

SLEVA

SLEVA

20% sleva na hodinky ostatních značek.
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Platnost nabídky od 13. 11. do 16. 11. 2014.

20%

Akce

na celý nezlevněný sortiment.

na sprchové gely
JARDINS DU MONDE 138 Kč místo 207 Kč*

SLEVA

Slevu není možné kombinovat s jinými slevami
a není možné ji využít pro nákup dárkových poukazů.
Platnost slevy od 13. 11. do 30. 11. 2014.

3 za cenu 2

*Slevy se nekumulují. Akce platí od 13. 11. do 30. 11. 2014
v obchodě YVES ROCHER v OC FRÝDA. Kód akce: SU4601.

20%

4+1

na celý nákup.

K nákupu zboží nebo využití služby zákazníci obdrží
„VĚRNOSTNÍ KARTU“ 4+1 zdarma na úpravu obočí.

SLEVA

Platnost nabídky od 13. 11. do 15. 11. 2014.

zdarma
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.
Ke každému nákupu hodnotné dárky.
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1+1

1+1

Každé ráno od 10 do 11 hodin
1+1 káva zdarma.

Ke každému burritu ZDARMA
jakékoliv druhé jídlo nebo
nealkoholický nápoj dle výběru.

Platnost akce od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

1+1

20%

Kupte Double cheesburger
a druhý dostanete zdarma.

na všechny naše sýry!

ZDARMA

ZDARMA

zdarma

sleva

Boutique Gurmán – vaše sýrová speciálka.

Platnost od 13. 11. do 30. 11. 2014.
Pouze v restauraci McDonald´s Frýdek-Místek.

Platnost nabídky od 13. 11. do 16. 11. 2014.

2+1

10%

od Vinařství Pod Zámkem.
13. 11. ochutnávka.

Ochutnávka čaje zdarma.

láhev
ZDARMA

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

vÁš věk=
vaše sleva

Získejte na stovky obrouček slevu tolik procent,
kolik je Vám let.

sleva

Platnost 13. 11. 2014.

Akce

velký drink 0,5 l

za cenu MALÉHO DRINKU 0,3 l.

Tato nabídka platí od 13. 11. do 3. 12. 2014.

Nabídka se nedá kombinovat s jinými slevami či slevovými
poukazy. Více informací v prodejně GrandOptical.

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

3+1

Dárek

Ke každé třetí vstupence jedna zdarma.

Ke každé vázané květině
dekorativní svíčka zdarma.

Platnost nabídky od 13. 11. do 16. 11. 2014.

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

zdarma

svíčka
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10%

5%

na vše.

Novější, větší a lepší …

SLEVA

SLEVA

Neplatí na akční a letákové zboží. Slevy nelze kombinovat.
Platí pouze od 13. 11. do 16. 11. 2014.

(Slevový kód: FRYDEK5).
Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

20%

50Kč

Při nákupu 3 položek
je nejlevnější se slevou 20 %.

při nákupu nad 299 Kč.

SLEVA

KUPÓN

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.

Akce neplatí na pokladně Knižního klubu a nelze sčítat s dalšími
slevami. Platnost kupónu od 13. 11. do 30. 11. 2014.

33%

50%

na celý nákup.

na všechny japonské speciality

SLEVA

Neplatí na již zlevněné a akční zboží.
Termín platnosti od 13. 11. do 30. 11. 2014.
Platí jen pro prodejnu Pet Center v OC Frýda.

500Kč

SLEVA

Od čtvrtka 13.11.2014 do neděle 30.11.2014 je připravena pro
všechny návštěvníky nově otevřené pobočky SUSHI-MIOMI
v OC FRÝDA.

dárkový kupón

FÉR konto
EXTRA +
zlatá karta ZDARMA

Platnost kupónu od 13. 11. do 31. 12. 2014.

Akce platí pro každého, kdo u nás požádá o převod svého stávajícího
běžného účtu do Sberbank na pobočku v OC FRÝDA.
Platnost kupónu je do 31. 12. 2014.

Dárek

30%

Pro zákazníky, kteří si u nás aktivují tarif
s mobilním internetem a tabletem na splátky,
máme parádní značkový batoh jako dárek!

na zhotovení celého razítka jakéhokoliv typu,
veškeré chemické čištění a základní řady klíčů FAB.

Platí na nákup dovolené z katalogu
FIRST MINUTE 2015 zakoupený v pobočce
VÍTKOVICE TOURS V OC FRÝDA.

značkový batoh
Platí do vyprodání zásob.
Více informací v prodejně.

FÉR konto EXTRA na 1 rok ZDARMA (standardně 133 Kč měsíčně).
Navíc ZDARMA na 1 rok zlatou platební kartu s cestovním pojištěním
a pojištěním právní ochrany (standardně 2 100 Kč ročně).

Max servis

SLEVA

Platnost nabídky od 13. 11. do 30. 11. 2014.
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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

Platnost od pondělí 13. 10. do středy 24. 12. 2014

Připravte se
na Vánoce
s BILLOU.
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Vánoční
vykrajovátka
1 sada 4 ks

49

Stojan
na cukroví

90

3patrový

bílý, nedekorovaný,
1 ks

199

90

Vánoční
vykrajovátka
1 sada 5 ks

6990

Vánoční
dóza s víkem

rozměr
20 × 13 × 6,7 cm
1 ks

59

90
Vánoční sada MIX

vykrajovátka s vánočními motivy, pomocník
při přípravě domácího cukroví, 1 sada 12 ks

Již v listopadu na vás čeká další
speciální leták ZIMNÍ NÁPOJE.

14990

Katalog platí pouze na vybraných prodejnách.
Více na www.billa.cz
fb.com/CZBilla

13:00	OBĚD … je čas vyzkoušet něco nového a zdravého,
třeba sushi v restauraci Miomi.

13:30	STÁLE KRÁSNÁ … po lehkém obědě je mi moc
fajn, zamířím na diagnostiku pleti a líčení do Yves Rocher.
Jejich kosmetika je založena na rostlinné bázi.
Příště skočím do salónu Studio Conversion upravit si
obočí. Ráda zkouším a porovnávám :-).

14:30	FASHION LOOK

… vybrat si vhodnou halenku
k nové sukni z Orsay nezabere tolik času. Vše mají krásně
sladěné, ale když se mi líbí dvě, tak je třeba mít raději
kamarádku na nákupy s sebou.

15:15	OD HLAVY AŽ K PATĚ? … kožené boty
v CCC mě nadchly! Motorkářský styl je prostě in.
A co kabelka? Příště :-)

15:30	FRESH STOP … dnes si dám červenou řepu
s jablkem. UGO šťávy mě osvěží a doplní potřebné
vitamíny.

15:45	MOJE DĚTI … vždy na ně myslím. V hračkářství
Pompo vyberu gumičky a kreativní sadu pro výrobu
maňásků a program na podvečer je vymyšlen.

16:00	POVINNOSTI … ještě zajít do Billy … čerstvé
pečivo, jogurty a nějaké ovoce … Sýry jsem už nakoupila
v Boutique Gurmánu, mají úžasnou chuť.

16:15	MÍT ČI NEMÍT… při odchodu z FRÝDY jsem se
zastavila u výlohy prodejny Klenoty Aurum… zaujaly mě
nádherné šperky. Stála jsem tam asi 5 minut a koukala
na ně, už vím, co si budu přát k Vánocům…
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LIFESTYLE

Jak by mohl vypadat čas
strávený ve FRÝDĚ …
přijďte nás navštívit a udělejte si
den jen pro sebe.
Rozmazlete se a udělejte si radost.
FRÝDA nabízí možnosti pro
každého z vás, které ve Frýdku-Místku
chyběly…a je vám blíž.

13:00	OBĚD … dostal jsem chuť na mexické burrito.
Zamířím do Los Capolitos a dám si pořádnou porci.

14:00 	BÝT IN … musím omrknout novinky v T-Mobile

prodejně.
Třeba si vyberu nový mobil, nebo aspoň stylový obal. K tomu
skočím do Euronics, k Vánocům bych rád novou televizi.

14:30	FASHION LOOK … potřebuji novou košili a House styl se
mi vždycky líbil. K tomu si koupím stylový pásek.

15:00	ENERGY PAUZA … dnes jsem ještě neměl pořádné kafe.
Sednu si do kavárny Sweet Sisi a díky wifi, která je v celé Frýdě
zdarma si na svém tabletu přečtu co se děje nového ve světě.

15:45	COŽE? Mají tady 5D kino! Super! Zajdu

na Labyrint … je prý

skvělý!

16:15	POVINNOSTI

… v mobilu mi naskakuje, že má dnes manželka narozeniny… Koupím kytku v Květiny Novák a dobrou láhev vína
ve vinotéce Staroveské centrum vína a utíkám domů. Parfémy, šperky
a oblečení nemám prý kupovat… nejlépe si vybere sama…
Tak mířím na správu obchodního centra, kde jí koupím dárkové šeky :-)
Super, mám vše! Spěchám domů ...

Líbil se vám Lucčin či Tomášův čas
strávený ve FRÝDĚ?
Přijďte do Frýdy a napište nám, jak jste zde strávili svůj den.
Nejoriginálnější příspěvky od žen a od mužů odměníme dárkovým poukazem v hodnotě 500 Kč.
Posílejte své příběhy na info@ocfryda.cz
do 13. 12. 2014 pod názvem: soutěž
Vítězné příběhy uveřejníme na facebooku a našich propagačních materiálech.

frýdamagazín 2014
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1.



ADVENTNÍ týden

sobota 29. 11.

14:00
15:00 	
14:00 - 18:00

18

Dětské divadélko
S
 trom splněných
přání - ZAHÁJENÍ
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

My všichni budeme moci splnit přání také dětem z místních
dětských domovů formou zakoupení vánočního dárku. Seznam
dárků bude k dispozici v Knize přání umístěné u vánočního
stromečku v obchodním centru FRÝDA.
Charitativní akce bude trvat do 21. 12. 2014.
Máme tedy spoustu času se zapojit a přispět konkrétním dárkem těm nejpotřebnějším. Stačí si vybrat konkrétní dětské přání
a to splnit - nakoupit dáreček a předat ho hostesce u vánočního
stromu, denně od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20
hodin. Hosteska jej za vás zabalí a uloží do skleněného boxu.
Všechny dárky budou předány před Štedrým dnem do dětských domovů.
Tímto Vám předem děkujeme za všechy děti, kterým splníte
alespoň některá přání...

ADVENTNÍ PROGRAM

2.



ADVENTNÍ týden

sobota 6. 12.

14:00 - 18:00 	 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
	Kreativní stanoviště s vánoční tématikou pro šikovné dětské
ručičky.

15:00 - 19:00  Mikuláš pro malé i velké
	
Ve FRÝDĚ určitě uvidíte Mikuláše i anděla, nejprve však potkáte

čerta, který zváží všechny malé i velké „hříchy“ na obří pekelné
váze. Přijďte si užít legraci a zjistěte, jak moc jste zlobili.
Fotokoutek s Mikulášem a čertem.

3.



ADVENTNÍ týden

sobota 13. 12.

14:00 - 18:00 	 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
	
Co budou naše děti vyrábět tentokrát? Přijďte a uvidíte.
Z každé dílny si děti odnesou své výtvory.

4.



ADVENTNÍ týden

sobota 20. 12.

BALENÍ DÁRKů
ZDARMA OD 29. 11.
U VÁNOČNÍHO
STROMU.
Denně od 14.00 do 20.00
a o víkendech od 10.00 do 20.00
Vám ZDARMA zabalíme Vaše dárky
nakoupené v obchodním centru
FRÝDA.

15:00 	 Strom splněných přání - ukončení
	Spočítáme, kolik dárků bylo pro děti z dětských domovů zakoupeno a kolik dobrých srdcí se do projektu zapojilo. Následně odvezeme všechny dárky do dětských domovů.

14:00 - 18:00

 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Děti, přijďte si vyzkoušet další řemesla.

16:00 - 19:00

V
 ánoční koledy naživo
Přijďte si zazpívat a zpříjemnit poslední adventní neděli.

frýdamagazín 2014
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13. 11. 2014
NENECHTE SI UJÍT OTEVŘENÍ NOVÉHO
OBCHODNÍHO CENTRA FRÝDA VE FRÝDKU-MÍSTKU!
ČEKÁ NA VÁS ČTYŘDENNÍ MARATON ZÁBAVY, SOUTĚŽÍ, SLEV A DÁRKŮ.

Program:
Čtvrtek

Sobota

13. 11. (11:00 – 18:00)

15. 11. (10:00 – 18:00)

Slavnostní otevření a přivítání zákazníků Frýdy,
veselí chůdaři, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ TS AKTIV
A FUNKY BEAT, SMILEBOX - zábavné focení, které
můžete ihned sdílet, PORTRÉTISTÉ, VÝTVARNÉ
DÍLNY, BEAUTY STREET, ZIMNÍ HRY BEZ HRANIC
PRO DĚTI, TALENT MANIA, MUSIC MARATON, soutěže
o DÁRKOVÉ POUKÁZKY, spousta balónků a
překvapení pro všechny zákazníky.

FACEPAINTING, veselí chůdaři, SMILEBOX,
VYSTOUPENÍ TS AKTIV, BEAUTY STREET,
PORTRÉTISTÉ, TANEČNÍ MISTRYNĚ ČR
– MODERNÍ GYMNASTIKA, PŘEDÁNÍ CEN
SOUTĚŽE OC FRÝDY, SPORT BLOG –
AEROBIC, TAEKWON-DO, VÝTVARNÉ DÍLNY, ZIMNÍ
HRY BEZ HRANIC PRO DĚTI, TALENT MANIA,
MUSIC MARATON.

Pátek

NEDĚLE

14. 11. (10:00 – 18:00)

16. 11. (10:00 – 18:00)

SOUTĚŽE o DÁRKOVÉ POUKÁZKY, SMILEBOX zábavné focení, které můžete ihned sdílet,
VYSTOUPENÍ ZUŠ - MUZIKÁL, VÝTVARNÉ DÍLNY, BEAUTY
STREET, PORTRÉTISTÉ, TS AKTIV SHOW, ZIMNÍ
HRY BEZ HRANIC PRO DĚTI, TALENT MANIA, MUSIC
MARATON po celý den.

SOUTĚŽE O DÁRKOVÉ POUKÁZKY, SMILEBOX,
BEAUTY STREET, PORTRÉTISTÉ, VÝTVARNÉ
DÍLNY, TANEČNÍ SOUBOR OSTRAVIČKA,
CIMBÁLOVKA ZUŠ, ZIMNÍ HRY BEZ
HRANIC PRO DĚTI, TALENT MANIA, MUSIC
MARATON.

FRÝDA ... je vám blíž
Kompletní program na www.ocfryda.cz

