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MÁJOVÉ KOLO & FRYMBURSKÁ DESÍTKA 2018
Druhá květnová sobota tradičně patřila ve frymburském kalendáři akcí oblíbenému Májovému kolu (závody pro dospělé nesou název Frymburská desítka).
Zatímco děti soutěžily v běhu (a inline bruslení) na okruhu okolo našeho malebného náměstí, dospělí se vydali
na tratě v délce 5 nebo 10 km po cyklostezce směrem na
Lipno a zpět. Jelikož se nám i letos podařilo objednat
příznivé počasí (odpolední šílený slejvák začal až minutu po doběhnutí posledního závodníka), postavilo se
na start závodů přes 100 malých i velkých běžců od 3 do
69 let. K naší velké radosti přibylo hlavně mezi dospělými nových frymburských tváří. Nutno dodat, že již tak slušnou účast doplnily desítky místních diváků, které přišly
fandit a připravily závodníkům parádní atmosféru. Hned vedle skvělých sportovních výkonů všech účastníků závodu
chci ocenit vstřícnost a ochotu místních i přespolních podnikatelů, kteří podpořili tuto akci jak finančně, tak prostřednictvím atraktivních a hodnotných cen. A proto každé startující dítě obdrželo již při prezentaci krásný dárkový balíček
od hlavního partnera, Parku Frymburk (Ing. Martin Dlouhý), a po úspěšném zdolání závodu si mohlo plácnout s živým méďou Kubíkem. Tři nejrychlejší v každé kategorii si navíc užili slastný pocit z pobytu na stupních vítězů i medailový ceremoniál. Zatímco dopoledne závodily děti, odpoledne patřilo běhům na vzdálenost 5 a 10 km, kde bych rád
vyzdvihnul historicky rekordní účast Frymburáků. Vidět na startu tolik známých tváří potěší pořadatele ze všeho nejvíce . Na závěr bychom rádi poděkovali všem partnerům za podporu Májového kola a závodníkům pogratulovali
k výborným výkonům. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE ZA ROK NA VIDĚNOU!!!
Výsledky i fotogalerie najdete na webových stránkách infocentra www.ifrymburk.info
Hlavní partneři akce: Městys Frymburk, Park Frymburk a méďa Kubík, Wellness Hotel Frymburk
Finanční podpora akce: Lipenská realitní kancelář Ardo Reality s.r.o.
Hodnotné ceny věnovaly: Restaurace a hotel Maxant, Hospoda na Rynku, Restaurace POHODA Frymburk,
Restaurace a pizzeria Big Pub, Restaurace a penzion N.10., Restaurace a pizzeria Markus, Restaurace a penzion
U Kostela, pizzeria Nautilus, Frymburská hospůdka, Prodejny potravin COOP JEDNOTA a FLOP FRYMBURK, Sportovní půjčovny Lipno Centrum, Cyklopůjčovna Sport Řezáč, Rosenberger Lipno Line, Turistický
průvodce Grenzgenial, Magazín Svět Běhu.
Pokračování na str. 2
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Zvláštní poděkování: Sdružení dobrovolných hasičů – bezpečnost a organizace dopravy, ZŠ a MŠ Frymburk
(p. Leoš Ševčík) – dlouhodobá spolupráce a časomíra, frymburské muzeum a infocentrum (p. František Frantál)
– zázemí pro pořadatele i závodníky, spolky Zdraví Frymburk z.s. a FČAS Frymburk – prezentace, výdej cen,
kolegyně a kolegové z pořadatelského týmu za bezvadnou organizaci, dobrou náladu a týmovou práci!
Za pořádající spolek SK LYŽAŘI FRYMBURK alias ATLETIKO FRYMBURK sportu zdar! Martin Řezáč
Zprávy z radnice

Z jednání ZM Frymburk
V měsíci dubnu projednali zastupitelé na svém zasedání tyto body:
- zprávu o údržbě lyžařských běžeckých stop v zimní
sezoně 2017/2018
- zprávu o činnosti muzea za rok 2017
- závěrečný účet městyse Frymburk za rok 2017
- rozpočtovou změnu č.2/2018
- směnu pozemků mezi městyse Frymburk a SPÚ ČR
a s firmou Frymburk EU
V měsíci květnu:
- návrh ukončení Obchodní smlouvy č.1/2007 mezi
městysem Frymburk a panem Radkem Märtlem
- stanovení počtu volených zastupitelů městyse Frymburk pro volební období 2018 – 2022
- přijetí finančního daru od firmy AA Investment Group
s.r.o. za účelem opravy kanalizační přečerpávací stanice v Autokempu Frymburk
Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) nebude
úřad městyse již zveřejňovat zápisy ze zasedání ZM na
úředních deskách městyse ani na internetu. Zápisy ze
zasedání jsou k dispozici u každého zastupitele městyse
a na úřadu městyse.
V úterý 3. července od 17:00 hodin
se bude konat zasedání ZM
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci červnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 23. 6. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
0+1 v č. p. 86 ve Frymburku (přízemí, kuchyň
19m2, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklep), vytápění přímotopy, nájem 570,- Kč, služby cca
500,-Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 22. 06.
2018.
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
0+1 v č. p. 86 ve Frymburku (1. patro, kuchyň
19m2, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklep), vytápění přímotopy, nájem 570,- Kč, služby cca
500,-Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 22. 06.
2018.
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Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové. Došlé
žádosti budou vyhodnoceny bytovou komisí (předseda
p. A. Labaj), dle pravidel schválených zastupitelstvem
městyse. Na základě jejího doporučení uzavře starosta
městyse s vybraným žadatelem nájemní smlouvu.

PRODEJ ŽIVÝCH RYB

(frymburské náměstí před Hospodou Na Rynku)
pátek 15. 6. 2018 od 15:00 - 17:00 hod.
Zde si můžete zakoupit sivena amerického
nebo pstruha duhového.
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek (722 952 955).

POZVÁNKA NA KONCERT
Frymburský pěvecký sbor Harmonie Vás
srdečně zve na koncert, který se koná
v kostele sv. Bartoloměje ve Frymburku
v sobotu 9. června 2018 v 18:00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi.
ZŠ a MŠ FRYMBURK

Prázdninová družina
Od 2. - 4. 7. a 9. - 13. 7. 2018
je v provozu prázdninová družina
vždy od 8.00 – 15.00 hodin.
ředitelka školy Mgr. Milada Minaříková

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

OD 15. 7. 2018 – DO 3. 8. 2018
ZAHÁJENÍ PROVOZU 6. 8. 2018
PROVOZNÍ DOBA MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
OD 700 HOD. – DO 1600 HOD
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PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Již druhým rokem je naše MŠ zapojena do rakousko –
českého projektu BIG ATCZ5, stejně tak i mateřské
a základní školy z Dolního a Horního Rakouska, Vídně
a 3 krajů České republiky.
Čím nás projekt obohacuje:
 pravidelným seznamováním dětí s němčinou –
hravé jazykové chvilky s písničkami, hrami a dalšími zábavnými činnostmi s cílem osvojit si nejzákladnější komunikaci – pod vedením učitelky
Veroniky Račákové a rodilé mluvčí Gesche
Wischmannové
 navázáním partnerství s partnerskou školkou z Vorderweissenbachu
 organizaci společných setkání, projektové dny, návštěvy zajímavých firem
V lednu 24. 1. 2018 jsme podnikli první výpravu do
MŠ ve Vorderweissenbachu, abychom navázali dobré
vztahy a vzájemnou spolupráci.
V dubnu 18. 4. 2018 naše pozvání přijaly a navštívily nás i rakouské učitelky.
A o týden později 25. 4. 2018 jsme se na zahradní
slavnosti setkali všechny učitelky a děti z partnerských
školek a také nás podpořili svou účastí rodiče našich
dětí.
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Těšíme se na další společné návštěvy s naší partnerskou mateřskou školou 

Za MŠ vedoucí učitelka Bc. Veronika Račáková
Historické skleněné potrubí musí ustoupit
novým materiálům

Pracovníci společnosti ČEVAK a.s. obnovují výtlačné potrubí z vrtů do vodojemu ve Frymburku. Proto
museli vykopat skleněné potrubí v délce téměř 700 metrů a nahradit novým.
Původní skleněné potrubí pochází z 50. let minulého
století, kdy se právě sklo nebo dřevo běžně k tomuto
účelu používaly. „S rozvojem cestovního ruchu v této
oblasti však přestalo dostačovat skleněné potrubí o průměru 90 mm a musíme ho nahradit polyetylénovým
o průměru 160 mm,“ vysvětluje výměnu vedoucí provozního střediska Lipensko Miloslav Procházka.
Více návštěvníků této oblasti znamená vyšší spotřebu pitné vody. Právě nové potrubí a dva nové vrty,
které byly dokončeny v minulém roce, zajistí dostatečnou kapacitu pro dodávku pitné vody. Akce bude dokončena do konce června. „Přes léto, tedy v období,
kdy je nejvyšší koncentrace návštěvníků, poteče pitná
voda již novým potrubím,“ doplňuje Miloslav Procházka.

Na programu bylo: společný úvodní tanec s písní
„Sali bonani“, tvořivá dílna, výroba a pečení pizz
v peci, pohybové a zábavné jarní aktivitky.
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Stavění Máje a čarodějnice 2018

Letos proběhlo opět již tradiční stavění
MÁJE pod taktovkou našich dobrovolných
hasičů. Ještě před samotným stavěním proběhl čarodějnický tanec pod vedením
Frymburských mamin alias Čarodějnic a poté si mohly
naše malé i větší dětičky zasoutěžit a vysoutěžit si nějaké ty sladkosti. Během soutěžení si pár malých jedinců odběhlo přidat i nějaký ten krepák na naší májku.
Po skončení soutěži se přešlo k tak dlouho očekávanému stavění naší krásné májky. Nejdřív se nikomu do
toho moc nechtělo, ale po chvíli se dostavili k hasičům
nejenom sportovci, ale i rodiče dětí a jedinci, kteří šli
zrovna kolem a chtěli se na takto překrásné akci podílet.  Po dostavění májky prošel čarodějnický rej přes
frymburské náměstí, kde byla letos i malá zastávečka
na čarodějnický tanec. Celý rej byl zakončen zažehnutím vatry, pálením čarodějnic, rozdáním špekáčků na
opékání a zahájením májové veselice v pivním stánku
u Hostince Na Hřišti.
Všem, kteří se podíleli na tomto krásném a slunečném odpoledni, moc děkujeme. (Městysi Frymburk,
Pavlu Řepovi, Danu Hartlovi, hasičům, Frymburským
maminám, sportovcům a široké veřejnosti)
Za SDH Frymburk Karel Malák ml.
Tak, jako je již tradicí každý rok, i letos nastartovaly
místní čarodějnice 30. dubna svoje košťata a slétly se
ve Frymburku na hřišti. Letos rozšířila náš skromný počet k naší velké radosti Lucka z Náhlova. Patří jí velký
dík za její elán a snahu se vším pomoci. Skvělé byly
i naše mladé čarodějnice ze základní školy. Díky nim
jsme mohly zajistit dostatek stanovišť, kde si všechny
děti vyzkoušely své dovednosti. Chtěly bychom také
poděkovat panu P. Procházkovi a Hanemu Wilzingovi
za jejich finanční příspěvek na nakoupení špekáčků. Již
několik let nám ochotně přispíval pan J. Šuník ml.
(Gora) a jsme rády, že takových lidí máme u nás ve
Frymburku více. V neposlední řadě děkujeme našim
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dobrovolným hasičům za jejich skvělou spolupráci
a p. Nekolovi za zapůjčení lavic a stolů.
Frymburské maminy
OVOV okresní kolo – Kaplice 27. 4. 2018

Družstvo ve složení: Gladišová, Matušincová, Mészárosová, Nešvarová, Koiš , Kamiš, Řepa a Koura
s 21 398 body zvítězilo a postoupilo do krajského kola
do Tábora.
Druhá byla Křemže s 19 781 bodem a na bronzovém
stupni ZN Č.Krumlov s 19 676 body.
Jednotlivci :
Ročník 2002 – Sam Mihalovič
2. místo
Anna Švábová
1.místo
Marie Salačová
2. místo
Ročník 2003 - Aleš Točík
8.místo
Daniela Václavíková 1.místo
Magdaléna Krejzová 2.místo
Ročník 2004 - Adam Koiš
7.místo
Karolína Gladišová 1.místo
Zdeňka Matušincová 3.místo
Marianne Sahli
4.místo
Ročník 2006 - Natálie Mészárosová 2. místo
Tina Šulcová
4.místo
Ročník 2007 – Lukáš Řepa
1.místo
Josef Kamiš
2.místo
Jindřiška Nešvarová 1.místo
Ročník 2008 - Jakub Václavík
4.místo
Jakub Koura
5.místo
Evelína Krejzová
1.místo
Do Tábora na krajské kolo
postoupili kromě družstva i jednotlivci: Evelína a Magdaléna
Krejzovy, Daniela Václavíková a
Marianne Sahli. Takže suma sumárum – 7 x zlato, 5 x stříbro
a jeden bronz – k tomu už není co
dodat.

Mgr. Leoš Ševčík
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Krajské kolo OVOV v Táboře

Po velkém úspěchu v okresním kole jsme 17. května
vyrazili na krajské kolo do Tábora. A hned na začátku
přišly dvě nepříjemné zprávy, Karolína Gladišová má
problémy se stehenním svalem a Daniela Václavíková
s námi ani nejela, neboť onemocněla.
Ale i přesto děti ostudu Frymburku neudělaly,
a v deštivém počasí bojovaly na úrovni svých osobních
rekordů.
A jak to dopadlo?
Družstvo v konečném pořadí obsadilo 13. místo.
A jednotlivci?
2. místo – Jindřiška Nešvarová
2. místo - Lukáš Řepa
4. místo – Karolína Gladišová
5. místo – Natálie Méczárosová
9. místo – Evelína Krejzová
9. místo – Magdaléna Krejzová
15. místo – Josef Kamiš
22. místo – Adam Burian
30. místo – Zdeňka Matušincová
36. místo – Adam Koiš
38. místo – Marianne Sahli
Takže o budoucnost strach mít nemusíme, vždyť Jindřiška a Lukáš jsou teprve v páté třídě, několik šikovných dětí je ve čtvrté třídě. OVOV má na naší škole
budoucnost.
Mgr. Leoš Ševčík
P.S. Na fotce děti těsně po vyhlášení výsledků
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a volantu pana Miloše Boháče zvládly cestu i s různými
nástrahami v pohodě. Soutěž to byla skutečně na
úrovni. Když jsme si přečetly, že v porotě jsou
například přední baletní mistři Národního divadla, kteří
si zde vyhlížejí budoucí baletní hvězdy, bylo nám jasné,
že laťka bude hodně vysoko. Je to soutěž určená
především pro ZUŠ, soukromé baletní školy a jiná
baletní studia. Já osobně jsem byla trochu v nejistotě,
jak to ty naše baletky zvládnou. Na jevištních
zkouškách, kterým jsme přihlížely, bylo výrazně
patrné, že soutěžící (dívky i chlapci) byli velice dobře
připraveni a každé vystoupení na vás působilo téměř
profesionálně. Tito mladí lidé si balet vybrali jako svůj
směr a věnují se mu několikrát týdně. Program byl
časově nastaven od 10.00 do 19.15 hod., přihlášeno
bylo 180 skladeb, 211 soutěžících z 29 tanečních škol
z celé republiky. Každé vystoupení bylo silným
zážitkem. Tančilo se na Čajkovského, Bayera, Nedbala
a jiné velikány. Naše děvčata vystoupila celkem třikrát:
Tanec bílých a černých labutí (P. I. Čajkovskij), Zima
(A. Vivaldi) a překrásná filmová hudba Predestination
a zde pozor: Naše děvčata tančila v baletních špičkách!
Přestože vůbec nebylo pomýšleno na nějaké
umístění, děvčata zabodovala, tzn. získala body od
skutečné baletní špičky, a to se cení. My z Frymburka,
co jsme jen přihlíželi, se jen dmuli pýchou, že ta naše
děvčata to dala. Velice kvalitně se zvláštním, mile
amatérským nádechem. Paráda. Veliké díky Tereze
Wilzingové, protože naše baletky i baleťáci si nejen
protahují tělo, učí se ladným krokům klasického tance,
získávají zkušenosti, ale i zušlechťují svoji duši
krásnou hudbou. Přejeme mnoho radosti a taneční
ladnosti!
Mgr. Gabriela Krejzová
P.S. Díky i panu Miloši Boháčovi za bezpečný odvoz
a zpětný dovoz. Zároveň si velice vážíme jeho
vstřícného a bezplatného odvozu na okresní kolo
recitační přehlídky v Českém Krumlově, které se
uskutečnilo v měsíci březnu. Máte, pane Boháči, veliké
zásluhy nejen na sportovním rozvoji naší mládeže, ale
i kulturním! Díky.

Pardubická Arabeska aneb jak frymburské
baletky dobyly baletní prkna

V dubnu se naše baletky pod vedením Terezy
Wilzingové zúčastnily celostátní soutěže v klasickém
tanci v Pardubicích. Vyrazily jsme v sobotu v brzkých
hodinách (v pět hodin od školy) a odevzdány do rukou
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„FRYMBURŠTÍ PRŮZKUMNÍCI“
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - v letošním roce pořádá Klub
FČAS dva týdny příměstského tábora.
I.termín 30.7. – 3.8.2018
II.termín 6.8. – 10.8.2018
Novinkou letošního roku je získaná dotace na příměstský
tábor v rámci dotace - z ESF Operační program Zaměstnanost Sladění potřebnosti mimoškolních aktivit dětí s potřebami rodičů žijících a pracujících v cestovním ruchu

červen 2018
 V průběhu ligy bude upřesněn termín a místo vyhlášení
vítězů s následnou schůzí všech zúčastnivších a, řekněme, s „donohejbalnou“.
Sportu zdar!
P.S.: Turnaj je vhodný i pro ty, kteří se dosud nohou nedotkli míče, a ani neví, co je to vlastně nohejbal.
Milan Račák

Cena tábora je tedy dotací ovlivněna takto:

1250,- nečlen

900,- nečlen s uplatněním dotace

sleva - 250,- z ceny, pro aktivní i pasivní členy

300,- jednodenní vstupné

Přihlášky a více informací najdete na webu www.fcas.cz
nebo u Veroniky Račákové tel:776 254 700
2. ročník letní rodinné nohejbalové ligy
Frymburk 2018














Srdečně Vás zveme k účasti v pohodovém, lehce sportovně-setkávacím turnaji:
Turnaje se mohou účastnit dvojice, které váže příbuzenské pouto (rodiče – děti, švagři, tchýně, prastrýcové
z babiččiny strany, manželky, levobočci, …), dále se
uznává i registrované partnerství, siamská dvojčata,
nebo velmi vážné známosti. V případě nejasností jsme
Vám rádi k dispozici. Sporné případy bude řešit prezident a kapitán soutěže.
Organizátoři turnaje si vyhrazují právo udělení výjimek, např. u dvojic s rodinným poutem sahajícím až do
doby kamenné…
Přihlášení do nohejbalové „ligy“ je možné osobně,
e-mailem, nebo telefonicky a to přímo prezidentovi
nebo kapitánovi soutěže:- el presidente = Milan
„Klejka“ Račák; e-mail: MilanRacak@seznam.cz; tel.:
607 611 433- el capitano = Václav „Sisel“ Šisler; email: vacler@seznam.cz; tel.:724 911 717 Přihlášení
probíhá do 15 .6. 2018, 23:59:59 hod. Je nutné uvést
jména obou hráčů, telefonické a e-mailové spojení.
Systém ligy je hra týmů „každý s každým“, na dva vítězné sety, jednokolově (bude se odvíjet od počtu přihlášených družstev).
Termíny a místa jednotlivých zápasů si budou týmy domlouvat mezi sebou, dle svých časových možností.
První zápasy bude možno odehrát již od 21. 6. 2018,
12:07 hod.
Výsledky z posledních utkání lze dodat nejpozději do
23. 9. 2018, 03:53 hod.
Startovné 100,- Kč / dvojice.
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20.6.2018 T-mobile olympijský běh
na Lipně
Velice oblíbený závod jak pro děti, tak i pro dospělé.
Večer v 18 hodin odstartují hlavní dospělé běhy. Ty se
budou konat na 70 oficiálních závodech a také formou
individuální výzvy. Večernímu závodu pak budou předcházet závody dětí. Místo startu i registrace jsou na
pláži pod Aquaworldem v Lipně nad Vltavou. Poběží se
po cyklo/ inline stezce.Od 1.4. do 11.6. je cena startovního balíčků 150 Kč. Funkční tričko Alpine Pro je součástí startovního balíčku v ceně 300 Kč.
20 Kč z ceny startovního balíčku je poskytnuto jako
dar České olympijské nadaci.
Dětské závody jsou zdarma pro děti do 15 let.
PROGRAM 20.6.2018
16:00-16:40 Prezence Dětského závodu
17:00 Začátek Dětského závodu
16:30-17:40 Registrace
18:00 Začátek závodu
Vyhlášení po doběhnutí posledního závodníka.
Více na www.lipno.info

červen 2018

Frymburský zpravodaj

Lipno Lake Resort hledá
zaměstnance na pozici:
VEDOUCÍ RECEPCE na HPP
Práce v Lipně nad Vltavou
Měsíční mzda 26.000 Kč
+ os. ohodnocení až 9.000 Kč
Pro více informací kontaktujte Janu Touškovou
jana@lipnolakeresort.cz,
+420 603 478 117
Nabídka práce /
brigády

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá
pracovníky na hlavní pracovní poměr
i brigádu na následující pozice:

Pracovník půjčovny INTERSPORT Rent
Práce v půjčovnách sportovního vybavení INTERSPORT Rent v Lipně nad
Vltavou. Náplní práce je obsluha v půjčovnách sportovního vybavení.
Požadujeme:
 Časovou flexibilitu
 Zodpovědnost
 Spolehlivost
 Komunikativní znalost AJ/NJ
Nabízíme:
 Zajímavou práci v mladém kolektivu
 Odpovídající platové ohodnocení
 Stravování za zvýhodněných podmínek
 Výhody spojené s dalšími provozy
(služby půjčoven INTERSPORT
Rent, volný vstup do Aquaworldu,
slevy v prodejně INTERSPORT
Lipno, aj.)
 Pracoviště v Lipně nad Vltavou

Frymburk
Hledá spolupracovníky pro nově budovaný kolektiv na pozice:

Provozní čerpací stanice
Náplň práce – odpovědnost za celkový chod provozovny od vedení zaměstnanců přes zajištění dostupnosti všech služeb po technicko-administrativní
správu
Požadujeme – zkušenosti s vedením obchodního subjektu, nebo případně
ambice se tomuto věnovat
Nabízíme – pracovní doba rozvržena dle vlastního uvážení a potřeb provozu, motivační program Flexi pass spolupracujících dodavatelů, HPP, mzda
25.000,- brutto

Obsluha čerpací stanice
Náplň práce – zajištění chodu provozu ve svěřené směně obnáší prodej pohonných hmot, doplňkového zboží a základní údržbové práce
Požadujeme – zkušenosti s prodejem a prací s hotovostí, případně možnost
seberealizace
Nabízíme – pracovní doba turnusová, motivační program Flexi pass spolupracujících dodavatelů, HPP, mzda 18.000,- brutto + spropitné
Pro více informací kontakt – p. Jirka tel. 777199260

Pracovník cykloservisu

Práce v servisu kol v Lipně nad Vltavou.
Náplní práce je oprava a údržba kol
a koloběžek.
Požadujeme:
 Technickou zdatnost
 Časovou flexibilitu
 Zodpovědnost
 Spolehlivost
Nabízíme:
 Zajímavou práci v mladém kolektivu
 Odpovídající platové ohodnocení
 Stravování za zvýhodněných podmínek
 Výhody spojené s dalšími provozy
(služby půjčoven INTERSPORT
Rent, volný vstup do Aquaworldu,
slevy v prodejně INTERSPORT
Lipno, aj.)
 Pracoviště v Lipně nad Vltavou
Zaujala vás některá z nabídek? Pošlete
svůj životopis na adresu
rent@lipnoservis.cz.
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