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FRYMBURSKÉ FLORBALISTKY DRUHÉ V JIHOČESKÉM KRAJI

Když v loňském roce dívky vyhrály okres a jely na krajské finále do Sezimova Ústí, považoval jsem to za velký
úspěch. Nakonec tam dívky obsadily 6. místo a já si myslel, že už je to maximum. Ale nebylo.
Letos suverénně opět vyhrály okres a postoupily do krajského finále, které se letos hrálo ve Strakonicích.
Po loňských zkušenostech už dívky neměly problémy s velkou halou ani s atmosférou a udělaly naší škole a celému
Frymburku velkou reklamu, neboť po fantastických výkonech prohrály pouze jediné utkání, ve finále proti domácím
Strakonicím. Tu už pomalu docházely síly a soupeř byl prostě o hodně lepší. Nádherné utkání dívky sehrály proti
ZŠ Pohůrecká z Č. Budějovic, kdy dlouho prohrávaly, ale nakonec utkání otočily. Dívky měly i štěstí, když Soběslav
porazily celkem náhodným gólem. Ale štěstí přeje
připraveným. A krásný pohár už je ve vitríně školy.
Konečné pořadí: 1. Strakonice
2. FRYMBURK
3. České Budějovice
Takže dívkám děkujeme a blahopřejeme.
Na foto ze Strakonic stojící zleva: Rozálie
Nekolová, Klára Řepová, Linda Stýblová, Karolína
Madžarová, Anna Švábová a Eliška Stropková.
Dolní řada: Eliška Vinecká, Natálie Labajová,
Aneta Tichovská,
Agáta
Šudomová,
Lenka
Somolíková a Eliška Pokorná.
Na fotce není Kristýna Palmová, která byla nemocná. A protože máme pololetí, chtěl bych jménem všech malých
sportovců poděkovat za dopravu na sportovní akce. Jmenovitě panu Miloši Boháčovi, paní Palmové, panu Halabicovi
a panu Antonínu Labajovi, který nám navíc věnoval sportovní náčiní. Všem ještě jednou děkujeme.
Mgr. Leoš Ševčík
1

Milná, kde úspěšně postupujeme k cíli,
tj. vybudování
kvalitního plnohodnotného
vodovodního řadu včetně vlastního zdroje
s úpravnou.

Zprávy z radnice
CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE

Jelikož se již naplno rozběhla práce nových
zastupitelů, podařilo se přijmout rozpočet, chtěl bych
své spoluobčany informovat o hlavních úkolech pro
letošní rok.
1.

2.

3.

4.

V rámci standardní činnosti se pracuje na projektech
pro případné získání dotací, městys se také velmi
aktivně zapojuje do přípravy budování lyžařského
areálu na Martě v intencích zkušebního provozu zimy
2013/2014,
který
je
soukromou
investicí.
Též pracujeme na hledání budoucího využití areálu
mateřinky, kdy jsme nechali v první fázi zpracovat
stavební dokumentaci stávajícího stavu. Vedle toho
stále pracujeme na projektu návštěvnického centra
tematicky zaměřeného na faunu a flóru našeho
sladkovodního jezera.

Hlavním úkolem je administrativně i funkčně plně
dotáhnout největší loňskou investiční akci,
a to modernizaci budov základní školy,
vybudování nové mateřské školy v areálu
a vybudování dětského hřiště v přírodním stylu
se školkou související. Celá tato akce, po sečtení
všech nákladů, stála neuvěřitelných 57 mil. Kč,
přičemž z dotací se nám podařilo získat 32 mil.
Z toho vyplývá, že z peněz městyse bylo
do přestavby investováno cca 25 mil. Kč
(pro představu je to zhruba jeden roční rozpočet
městyse). Toto vše je třeba uzavřít, zaúčtovat,
zavést do inventárních seznamů, převést bývalou
mateřinku do vlastnictví a správy městyse apod.
Stejně tak je třeba pracovat se zkušebním
provozem, sledovat zda se plní kritéria stanovená
dotací, pracovat s dodavatelem na řešení
a odstraňování vzniklých závad a nedostatků
v rámci záručních lhůt.

Jak je vidět určitě se nenudíme :-), zároveň
nepřipravujeme žádnou dramatickou akci, která by
ohrozila jistoty, jež nám naše městečko po léta dává.
Možná nás můžete někdo označit za málo odvážné,
ale žádný ze zvolených zastupitelů nestojí o rizikové
projekty, jež by mohly ohrozit stávající stav věcí.
Starosta městyse Oto Řezáč
V měsíci únoru se zasedání ZM bude konat 25. 2.
2015 od 17,00 hodin v obřadní síni ÚM Frymburk.

Dalším úkolem je zdárně ukončit pětileté
monitorovací období tzv. udržitelnosti projektu
v muzeu, infocentru a klubovnách v domě č.p. 5.
Toto bude též důležité pro obhájení tehdy získané
dotace. Vše je třeba řádně zdokumentovat,
proběhne přirozeně i řada kontrol a závěrem
bychom měli získat závěrečný protokol, který
zcela bezpečně bude vypovídat o stavu věcí, resp.
o souladu s podmínkami získané dotace.

V měsíci únoru 2015 bude pracovnice ÚM přítomna
na radnici v sobotu 21. 2. od 08,00 do 12,00 hodin.

ZŠ a MŠ Frymburk
Zavedení nového
v hotovosti.

způsobu

placení

stravného

 pro základní školu - stravné se bude vybírat
pouze poslední dva dny v měsíci, tzn. na měsíc
únor 2015 – dne 28. a 29. ledna 2015
od 7.00 - 15.30 hodin /30. 1. 2015 pololetní
prázdniny/

Další velký úkol je pracovat na vypracování
celkového platného územního plánu, který náš
městys potřebuje. Pro připomenutí chci zdůraznit,
že se nebude jednat o žádný nový dokument
ve smyslu rozvoje ploch pro zástavbu jakéhokoliv
druhu, ale bude se jednat o celkovou sumarizaci
předchozích změn v jeden ucelený dokument.
Takto bylo nadefinováno a zastupitelstvem
schváleno zadání pro tento nový dokument. Tímto
se přirozeně řídí i zpracovatel, který již
na dokumentu pracuje, do konce dubna by jej měl
předložit úřadu městyse, poté zastupitelstvu
a samozřejmě veřejnosti. Tento územní plán bude
digitalizován a veřejně přístupný na internetových
stránkách městyse.

 pro mateřskou školu - stravné a úplata se bude
vybírat pouze poslední dva dny v měsíci, tzn. na
měsíc únor 2015 dne 29. a 30. ledna 2015 od
7.00 - 15.30 hodin
I nadále je možné platit trvalým příkazem přes
bankovní účet nebo inkasem, což je pro nás
nejvítanější způsob.
Poděkování
Velice děkuji sboru dobrovolných hasičů za včasnou
a profesionální pomoc při autonehodě dne 30. 12. 2014.
S přáním všeho dobrého, Petr Soukup.

Nelehký úkol nás čeká v realizaci projektu, jež je
podpořen již úspěšně získanou dotací vodovod
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Základní škola a Mateřská škola Frymburk

oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků, že

zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
proběhne

ve středu 4. 2. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin.
Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

Městys Frymburk a Frymburský svaz žen – masopustní spolek,
pořádá v sobotu 7. února 2015 již v pořadí

4. FRYMBURSKÝ MASOPUST
Slavnostní zahájení a vykoupení práva od pana starosty proběhne před radnicí v 10:00 hod. Hejtman a rychtář vyzvou
masopustní kolečko k tanci na počest pana starosty a blaha městyse. Na náměstí projde masopustní průvod od domu k
domu, kde si zatančí a zazpívá s hospodáři a hospodyněmi. Památku zemřelých uctí smeknutím klobouků u kostela.
V průvodu nebude chybět ani postava Smrťáka, Moučnej, garda a zvířata. Masopustní taškařice se za doprovodu hudby
bude přesouvat do domluvené hospůdky, kde po zabití medvěda masopustní průvod zakončíme.
Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí zúčastnit masopustního dne, ať už v masce, nebo bez masky!
Frymburský svaz žen – masopustní spolek
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Výstup na Martu

Vánoční nohejbalový turnaj

Loňský rok se bylo možno opět zapisovat do knihy
výstupů, která je umístěna vedle kaple Bolestné Panny
Marie. Je zde pěkný výhled, často i na část alpského
pohoří. Lidé to tam mají rádi, a tak kniha slouží i jako
zápisník milovníků pohybu a romantiky. Někteří si to
tam oblíbili natolik, že nevyšlapou nahoru jen
málokterý den v roce. Zapisování není žádná soutěž,
přesto bych rád zmínil několik údajů v knize, které mě
zaujali.

Dne 25. 12. 2014, na první svátek vánoční, se
uskutečnil v tělocvičně naší ZŠ již 32. ročník
Vánočního nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár
Pepina. I tento rok se sešlo početné pole hráčů z celého
našeho okresu. Celkem se do bojů zapojilo šest trojic a
hrálo se systémem každý s každým.
Šesté místo obsadilo družstvo Lakovna Vařil, páté
místo nohejbalisté z Borovan, čtvrté místo získalo
družstvo Frymburk B. Na třetím a druhém místě se
umístila družstva z Kájova a Větřní. Vítězem se stalo
opět naše "áčko" ve složení F. Malina, D. Račák,
J. Novák. Individuální ceny získali p. F. Koch Větřní nejlepší blokař, p. D. Račák Frymburk A - nejlepší
polař, p. F. Malina Frymburk A - nejlepší smečař,
p. J. Rybár st. Frymburk B - nejstarší hráč, p. M. Vařil
Lakovna - nejhezčí hráč, p. Z. Šváb ml. Kájov nejužitečnější hráč.

Nejpravidelněji chodil p. J. Salzer, který vynechal za
celý rok pouze 24x - za 341 dní vystoupal 380x.
Pilnější byly letos ženy, a tak jste mohli nejčastěji
potkat p. M. Golasovou, která vystoupala 434x za 301
dní, sl. L. Assante - 336x za 251 dní, p. Moniku S. 218x za 147 dní, sl. K. Thonovou - 200x za 187 dní,
p. P. Salzerovou - 193x za 184 dní, p. M. Nekolovou 139x za 134 dní. Na kontrolu ještě docela často přišli
p. M. Toušek - 162x za 152 dní, p. M. Nekola - 114x za
107 dní, p. Jan S. - 102x za 91 dní, p. D. Tomášek 115x za 76 dní.

Velké poděkování patří Úřadu městyse Frymburk
za zajištění cen, vedení školy za poskytnutí tělocvičny
a p. F. Juhaňákovi za zajištění tepla, hotelu Gold
v zastoupení p. V. Tomky a rodině Reifových
za sponzorské dary, p. Tichovskému za občerstvení
a nakonec p. V. Šislerovi st. za pomoc při organizaci.

Samozřejmě mnoho dalších, kteří se nezapisují nebo
nesčítají. I tak se za rok zapsalo cca 5.500 lidí. Proto
bych chtěl jménem těchto lidí poděkovat A. Petrášové
za pomoc s přípravou této knihy, všem kdo o knihu
pečují a i všem, kdo knihu neničí.

František Malina

Za Os Lipno - Dunaj a SK Lyžaři – běžce,
Martin Nekola
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Keramické kurzy pro dospělé

Životní výsledky frymburských běžkařů
na Jizerské 50

Dne 24.2. proběhne v základní škole v učebně
výtvarné výchovy keramický kurz.

Druhý lednový víkend patřil mezi frymburskými
běžkaři tradičně slavné Jizerské padesátce. Ti se opět
v hojném počtu 6 závodníků postavili v neděli 11. ledna
na start nejslavnějšího českého běžkařského závodu,
který je zařazen do prestižní světové série dálkových
běhů a přímý přenos byl letos vysílán do 38 zemí
na celém světě.

Naučíte se jak pracovat s keramickou hlínou
a seznámíte se s dalšími nezbytnými postupy. Budete
mít na výběr ze tří témat:
 výroba květináčů na jarní bylinky,
 výroba slepice – jarní dekorace,
 výroba originální mísy.

Kvůli „aprílovému počasí“ a nočnímu „tropickému
lijáku“ byla padesátikilometrová trať zkrácena
na 45 km, což sice vypadalo jako výhoda, avšak stopa
byla tak zledovatělá, že názvu závodu „běžkařský“ by
spíše slušelo „bruslařský“. Ani to však běžkaře
z SK Lyžaři-běžci Frymburku nerozhodilo a svými
výsledky ukázali, že jsme zřejmě slušný oddíl. Všichni
se totiž umístili v první polovině startovního pole
čítající 4021 závodníků a dosáhli svých nejlepších
výsledků v kariéře.

Kurz je určen všem, kteří chtějí strávit podvečer
kreativní tvorbou v příjemném prostředí a kolektivu.
Kurz bude od 17 hodin do 20 hodin. Dále se sejdeme
asi za 14 dní (den i čas si domluvíme na místě) a své
výrobky budeme glazovat (cca 2h).
Cena kurzu je 350,- Kč. Kontakt: 731 466 873,
petra.nekolova@centrum.cz, nebo můžete přijít osobně
do obchůdku s přírodními produkty – náměstí č. p. 76,
Frymburk.

Umístění SK Lyžaři-běžci Frymburk na Jizerské
padesátce 2015

Těší se Petra Nekolová

Filip Bloch, čas 2 hod 30 min 19 sec, celkové pořadí
285. ze 4021 závodníků
Luboš Krejza, čas 2:31:24, celkové pořadí 303. ze 4021
závodníků

Brusírna Bartoš
Broušení a prodej dřevoobráběcích nástrojů, pilových
kotoučů s břitovými destičkami – SK (HM), pilových
kotoučů bez břitových destiček, hoblovací nože HSS do
1200 mm, vrtáky dlabací, frézy jednobřité stopkové,
dvoubřité stopkové, tvarové stopkové, Frézy nástrčné,
tvarové, drážkovací. Nože do štěpkovačů.

Martin Řezáč, čas 2:51:20, celkové pořadí 686. ze 4021
závodníků
Martin Nekola, čas 3:01:49, celkové pořadí 924.
ze 4021 závodníků
David Hondlík, čas 3:15:29, celkové pořadí 1290.
ze 4021 závodníků

Sběrné místo v KOVO ELEKTRO, Frymburk 83

Lubomír Mrázik, čas 3:31:42, celkové pořadí 1723.
ze 4021 závodníků
SKOL!

SPAR Marie a Miloš Boháčovi oznamují velký
výprodej zásob. Slevy 15-50% po celý únor
a březen. Přijďte si vybrat z našeho sortimentu.

Za SK Lyžaři-běžci Frymburk, Martin Řezáč

Městys Frymburk hledá zájemce pro vedení kroniky
městyse Frymburk.

Od 1. 4. 2015 převezme náš obchod firma Flosman a.s.
Provede kompletní přestavbu a úpravu obchodu
a nabídne širší sortiment zboží za příznivé ceny.

Bližší informace na tel.: 380 735 114
e-mail: info@frymburk.info

Děkujeme tímto našim věrným zákazníkům, že nám
celých 25 let projevovali přízeň.
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Výukové a vzdělávací centrum

Firma Flosman a.s. / FLOP / přijme pro svou novou
prodejnu potravin ve Frymburku zaměstnance na
pozici: vedoucí prodejny, zástupce vedoucího
a prodavačky.

v Černé v Pošumaví
Únor - otevíráme nové skupinové kurzy:
 Angličtina pro začátečníky - od 24.2.2015 každé
úterý od 19h, 15x1,5h = 3000,-

Výběrové řízení se bude konat dne 11. 2. 2015 v 9.00 v
salónku Restaurace Pohoda. V případě dotazu můžete
volat na tel. 602 435 211, email: steflicek@flosman.cz.

 Němčina pro začátečníky - od 23.2.2015 každé
pondělí od 19h, 15x1,5h = 3000, Orientální břišní tanec - od 11.2. každou středu,
50,-/h/os.

Hotel Kupec hledá kuchaře, pomocnou sílu do
kuchyně, pokojskou.

- začátečníci - od 18h; - mírně pokročilí - od 19h
Dále otevíráme:

Tel. kontakt 777 213 313.

- příprava na státní maturitu z matematiky
- příprava přijímací zkoušky z matematiky, chemie,
biologie a fyziky na VŠ

SOLÁRIUM V HOTELU MAXANT
Připravte se na jaro!

- příprava na přijímací zkoušky z matematiky na
víceletá gymnázia

Nové výkonné trubice. Možnost výhodné
permanentky.
Rezervace na tel. 380 735 229

- příprava na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ a
gymnázia
Nabízíme i individuální výuku/doučování:


SUPER ZIMNÍ SLEVY 1+1 ZDARMA!
Jedna osoba platí, druhá si užívá zdarma.....
s oblíbeným turistickým průvodcem Grenzgenial.

individuální doučování chemie, matematiky,
biologie, fyziky a příbuzných předmětů
v úrovni ZŠ, SŠ i VŠ (výuka možná kdykoli)

NOVĚ otevíráme kroužky pro děti!!! Každý čtvrtek
od 12. února v tělocvičně ZŠ v Černé v Pošumaví.
 od 15h - Seznamka miminek a maminek - pro
děti do cca. 2 let a jejich maminky - cvičení pro
miminka a pro maminky s miminky

Slevy 1+1 zdarma a další skvělé výhody: lyžování
Sternstein, Hochficht, Mitterdorf, Zadov, půjčovny lyží
a bruslí Lipno Centrum, Sport Řezáč, Hopsárium,
aquapark Frymburk, solná jeskyně, bowling, restaurace
Kupec, Maxant, U Kostela a mnohé další výhody.

 od 16h - Předškoláci - pro děti od cca. 2 do 6 let
- budeme cvičit a rozvíjet drobnou motoriku
tvorbou výrobků, účast rodičů možná

Stačí využít 1-2 slevy a utracené peníze máte zpět.

 od 17h - Školáci - pro děti od cca. 6 do 15 let cvičení, tvoření, myšlení a trochu učení :-)

Užívejte si nejlepší slevy pro volný čas na Lipensku
a v okolí a šetřete nemalé peníze díky turistickému
průvodce Grenzgenial.

 Věkové rozdělení je orientační. Informační
schůzka 12.2. v tělocvičně ZŠ v Černé v
Pošumaví - od 15h pro miminka, od 16h
pro předškoláky a od 17h pro školáky.

Turistického průvodce Grenzgenial zakoupíte za 200 Kč
v Infocentru Frymburk a dalších prodejních místech.

Kontakt, info, rezervace: Mgr. Anna Poláková,
tel.: 723 583 574, mail: annapol.1@seznam.cz,
www.facebook.com/pages/Výukové-a-vzdělávacícentrum-v-Černé-v-Pošumaví/

www.grenzgenial.cz
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Na lipenských svazích si užívají

11.2. 15 – 16h Lišácká koulovačka

celé rodiny

12.2. 15 – 16h Veselá školička lišáka Foxe

Služby na nejvyšší úrovni a 9640 metrů sjezdovek
nabízí lyžařům Skiareál Lipno. Vyhledávají jej především
rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Jediné
pětihvězdičkové zimní středisko na jihu Čech je
vyhlášené nejen lyžařskými možnostmi, ale také další
nabídkou a atrakcemi, jakými jsou například Stezka
korunami stromů, místní aquapark nebo Hopsárium.

13.2. 15 – 16h Lipenská krasojízda
14.2. 14 – 16h Apres Ski
15.2. 19 – 20h Show lišáka Foxe
15.2. 13 – 15h Postav si sněhuláka na Stezce korunami
stromů
16.2. 15 – 16h Sněhové království

Na letošní sezónu připravil skiareál celou řadu
novinek. Děti řádí na svazích s maskotem lišákem
Foxem a přibyly i nové sjezdovky. Vyhledávaný je
Bambini park pro děti ve věku do čtyř let. Rodiny
s dětmi si letos užívají na nové Jezerní sjezdovce, která
měří 1400 metrů a nabízí výhled na Lipenské jezero.
Hned vedle ní je sjezdovka Školní, která je unikátní tím,
že na ní dovádějí a učí se pouze děti z lyžařské školy
pod vedením 120 certifikovaných instruktorů.
V provozu jsou nyní i všechny tři čtyřsedačkové lanovky
a kromě denního lyžování je každý den i večerní
od 18 do 21 hodin.

17.2. 15 – 16h Zimní radovánky lišáka Foxe
18.2. 15 – 16h Lišácká koulovačka
19.2. 15 – 16h Veselá školička lišáka Foxe
20.2. 15 – 16h Lipenská krasojízda
21.2. 14 – 16h Apres Ski
21.2.

Testování lyží Sporten

22.2. 13 – 15h Postav si sněhuláka na Stezce korunami
stromů
22.2. 19 – 20h Show lišáka Foxe

Děti se vyřádí každý den na animacích s lišákem Foxem.

22.2.

Kramolínský obřák

23.2. 15 – 16h Sněhové království

Akce v únoru ve Skiareálu Lipno

24.2. 15 – 16h Zimní radovánky lišáka Foxe

1.2.

25.2. 15 – 16h Lišácká koulovačka

14 – 16h Apres Ski

26.2. 15 – 16h Veselá školička lišáka Foxe

1.2. 13 – 15h Postav si sněhuláka na Stezce korunami
stromů
2.2.

15 – 16h Sněhové království

3.2.

15 – 16h Zimní radovánky lišáka Foxe

4.2.

15 – 16h Lišácká koulovačka

5.2.

15 – 16h Veselá školička lišáka Foxe

6.2.

15 – 16h Lipenská krasojízda

7.2.

14 – 16h Apres Ski - Karneval na lyžích

7.2.

27.2. 15 – 16h Lipenská krasojízda
28.2. 14 – 16h Apres Ski
Aktuální kalendář akcí ve Skiareálu Lipno najdete na:
http://www.lipno.info/kalendar-akci/

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc.
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková
Zodpovědný redaktor: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Tisk: Úřad městyse Frymburk, počet výtisků 530
www.frymburk.info

Den Lipno bez bariér

8.2. 13 – 15h Postav si sněhuláka na Stezce korunami
stromů
8.2.

19 – 20h Show lišáka Foxe

9.2.

15 – 16h Sněhové království

Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info

10.2. 15 – 16h Zimní radovánky lišáka Foxe
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Valentýnské menu v hotelu Maxant

Wellness Hotel Frymburk

13. - 15. 2. 2015

Restaurace Well&Wine
Valentýnské menu (13. -15. 2. 2015)

Menu první


 Paštička z husích jatýrek s čatní a opečenou
bagetkou

Polévka

 Hráškový krém
 Vepřová panenka s gratinovaným bramborem a
omáčkou z hrubozrnné hořčice
nebo

Pomalu tažený silný hovězí vývar
s domácími nudlemi a játrovými
knedlíčky


 Steak z tuňáka se zeleninovým ratatouille a
bylinkovým pestem
 Pralinkové knedlíčky s omáčkou z lesních plodů
Cena za menu 390,-Kč.

Hlavní jídlo

Rib Eye steak v citronové marinádě na
batátovém pyré s opečeným citrónem


Zabijačkové hody
Domácí tlačenka s cibulkou a octem, chléb
60,- Kč
Škvarková pomazánka s domácím chlebem
45,- Kč
Zabijačková polévka
40,- Kč
150g Jitrnicový prejt se zelným salátkem a vařeným
bramborem
110,- Kč
200g Zabijačkový guláš s houskovým knedlíkem
120,- Kč
200g Ovar s vejmrdou, hořčicí a chlebem
110,- Kč
Koblihy s mákem
50,- Kč

Dezert

Valentýnská palačinka s jahodovou
omáčkou a šlehačkovou pusinkou
Cena za menu 320, - Kč.

Menu druhé


Wellness
Masáž golfovými míčky - regenerační masáž nejen pro
golfisty

Polévka

Ať už hrajete golf nebo ne, masáž golfovými míčky si
určitě užijete. Tato unikátní masáž kombinuje oblíbenou
thajskou olejovou masáž s nahřátými golfovými míčky,
díky nimž se masérka dostane hlouběji a intenzivněji
do problémových partií Vašeho ztuhlého těla, jako jsou
záda, ramena a chodidla.

Pomalu tažený silný hovězí vývar
s domácími nudlemi a játrovými
knedlíčky


Hlavní jídlo

Cena: 1.200,-/60min.

Krůtí prso marinované v směsi bylinek
podávané s pečenou polentou a
grilovaným lilkem


Provozní doba aquaparku od 1. 2. 2015
Pondělí - pátek 10:00 – 21:00

Dezert

Neděle

Valentýnská palačinka s jahodovou
omáčkou a šlehačkovou pusinkou

09:00 – 20:00

Power jóga
Díky power józe procvičíte celé tělo,
koncentrujete se a zpevníte svalstvo.

Cena za menu 285, - Kč.

- každé pondělí od 18:30 do 19:30
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka
na 5 vstupů: 400,-Kč

K menu doporučujeme valentinské polosladké
bílé víno Love 69.

- na lekcích se na Vás bude těšit Jana

Rezervace ☎ 00420 380 735 229

Toušková
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