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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Kulturní centrum - kino, kulturní dům
adresa:
web:
facebook:
e-mail:
telefon:

Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Fotografie

www.kcfno.cz

Pohled z ulice

www.facebook.com/kcfno
info@kcfno.cz
558 606 304
49°35'32.72"N 18°21'28.01"E
356m nad mořem

GPS:

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Štram berk 17

Gorolská Godula

Štramberk

Hora Godula ukrývá ve svýc h útrobác h
i na svazíc h nejeden poklad. Vyprav se
s gorolkem, který...

c ena od 1000 Kč
další nabídka ubytování

17 km

QR kód

16 km

1/1
Kulturní zařízení

Sály a salónky

Mapa

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Novinky a akce v objektu

Akce v okolí

Historie počasí

Historický název:

Kulturní dům Frýdlant nad Ostravicí

Kategorie:

kulturní zařízení - kino, kulturní dům

Kapacita hlavního sálu:
Doporučte známému

400
Opravte údaje
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Nejbližší koupání

Bezbariérový přístup

Sportovní a relaxační centrum Giff
Aréna

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
422 m

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Frýdlant nad Ostrav icí

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska
Text zprávy:

bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost,
solárium, půjč ovna sportovníc h potřeb a
vybavení, masáže pro veřejnost, sportovní hřiště
venkovní, petanque / boc c ia hřiště, vířivka vnitřní
pro veřejnost, c entrum pro jízdu na
stac ionárníc h kolec h, squash

Zajímavosti v okolí
Galerie um ěleckého sm altu a litiny a
Pam átník Ferdiše Duši
Frýdlant nad Ostrav icí
reCAPTCHA

34 m

Hostinec Harcovna
kuleč ník - karambol, bowling, kuleč ník - pool

Please upgrade to a supported browser
to get a reCAPTCHA challenge.
Why is this happening to me?

Frýdlant nad Ostrav icí
258 m

Akce v okolí
Svatom artinská husa a kačka
ne 11.11.2018

660 m

so 10.11.2018
pá 9.11.2018
Restaurace Park (Frýdlant nad Ostrav icí)

Čerti z Rakouska
ne 18.11.2018 16:30
Kulturní centrum (Frýdlant nad Ostrav icí)
v obj ektu

Nejbližší restaurace
Penzion - Restaurace Merlin
restaurac e, letní terasa / zahrádka
Frýdlant nad Ostrav icí

Odeslat
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117 m

Nejbližší informační centrum
Hodnoťte přes Facebook

Beskydské inform ační centrum pobočka Frýdlant nad Ostravicí

Hodnoťte přes formulář

Frýdlant nad Ostrav icí
130 m

Počasí - Ostrava

dnes (18:00)
10°C

zítra
10°C

středa
8°C

čtvrtek
12°C
Zdroj: počasí Meteocentrum
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