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Projekt: Lázně Frymburk - rekapitulace
Téměř na den po třech letech, kdy v září 2016 přijalo zastupitelstvo městyse usnesení o zahájení tohoto, pro náš
městys, strategického projektu podávám stručnou rekapitulaci. V naplňování složitého a administrativně velmi náročného procesu za uběhlé tři roky se podařilo položit skutečný stavební kámen, nezpochybnitelný základ celého projektu.
Stali jsme se legitimními plnoprávnými vlastníky přírodního léčivého zdroje - peloidu. Tuto skutečnost máme oficiálně
potvrzenou rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, které jsme obdrželi prostřednictvím datových stránek v polovině
měsíce července. Osvědčení o přírodním léčivém zdroji peloidu Blatná Frymburk, tak se přesně nazývá tento
dokument. Tímto osvědčením se dostáváme do další etapy (či fáze) v projektu Lázně Frymburk. Původně jsem představoval projekt ve zpravodaji v říjnu 2016 jako projekt o dvou základních etapách (zdroj a vyhlášení lázní). To bylo
ale velmi zjednodušené a každou z těchto etap je nutné rozdělit na další dílčí úkony. Za 3 roky procesu došlo i k dosti
podstatným změnám, které si projekt vynutil. Rekapitulace v bodech dle posloupnosti vypadá následovně:
1) Základem všeho, bylo nutné v našem katastrálním území najít něco, co by v souladu se zákonem č. 164/2001 Sb.
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, zkráceně lázeňský zákon, splňovalo podmínky léčivého přírodního zdroje. Prověřili jsme téměř
vše, co si jen umíte představit jako zdroj – vzduch, vodu z vrtů, geotermální prameny, skladbu podloží apod., až
jsme narazili na peloid - rašelinu. Ta, teoreticky dle prvotních posouzení, podmínky léčivého zdroje mohla splňovat, což se později plně potvrdilo. Zkráceně, léčivý zdroj se na našem území našel.
2) Dále tedy bylo nutné zajistit pro městys kompletní majetkovou držbu, příslušné posudky a rozbory. Podat žádost
na ministerstvu zdravotnictví a doložit to potřebnými dokumenty k vydání vlastnictví a existenci přírodního léčivého zdroje. I tato etapa je nyní splněna a tento dokument městys již vlastní - tedy splněno. Jen pro doplnění chci
uvést, že náš přírodní léčivý zdroj má srovnatelné parametry se zdrojem, s kterým pracují v Lázních Třeboň.
3) Nyní předáme onen pomyslný štafetový kolík tohoto projektu našemu Wellness Hotelu Frymburk, který vybuduje
ve svém areálu potřebné zázemí a vybavení pro poskytování léčebné péče. Toto rozhodnutí, o které musí Wellness
Hotel Frymburk požádat, se nazývá Povolení využívání léčebného zdroje. Toto povolení vydává opět v souladu
s výše uvedeným lázeňským zákonem ministerstvo zdravotnictví. Pro městys je velmi výhodné přijmout do projektu partnera, kterým je Wellness Hotel Frymburk. Už jenom z hlediska toho, že městys nepředpokládá a od
počátku nepředpokládal, že by byl sám provozovatelem lázeňské péče – balneo provozu. Pro získání tohoto povolení je nutné vytvořit rozsáhlou technickou vybavenost a splnit spousty náležitostí, stanovených lázeňským
zákonem a i ostatními nařízeními. Samozřejmě to předpokládá vynaložení nemalých finančních prostředků, které
se budou pohybovat v řádech jednotek milionů korun. Městys si ale nadále ponechá ve svém výhradním vlastnictví
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onen přírodní léčivý zdroj a pouze stanoví Wellness Hotelu Frymburk podmínky a právo tento léčivý zdroj pro
svůj balneo provoz užívat.
4) Dalším krokem po získání povolení k využívání léčebného zdroje bude podání žádosti na vyhlášení Přírodních
léčebných lázní, toto je opět v pravomoci ministerstva zdravotnictví. Zde přesně nevím, zda budeme žádat my,
jako městys a nebo provozovatel Wellness Hotel Frymburk.
5) No, a finále celého projektu by měla být žádost na vyhlášení Lázeňského místa. Tato žádost se předkládá vládě
České republiky a je doplněna spoustou složitých administrativních opatření, která budeme muset splnit. Bude
nutné vymezení části území našeho městečka pro první a druhé ochranné pásmo, tzv. lázeňského místa. O tom
všem rozhodne zastupitelstvo městyse v následujících letech. Jelikož to bude s sebou přinášet i značné množství
omezení, regulativů, jak výstavby, tak v jiných činností v daném území, budou se rozhodně na tom mít možnost
podílet i všichni vlastníci nemovitostí, jež se budou v tom tzv. lázeňském místě nacházet. Toto neumím časově
vyjádřit, nedá se teď říci, zda to bude za tři či třeba pět i více let.
Toto byla opravdu velmi, velmi zkrácená verze toho, co se dál v našem projektu děje a co se dít bude. Důkladněji,
detailněji se k této věci vrátím na jednání zastupitelstva městyse v měsíci září tohoto roku, na kterém Vás přirozeně
zvu. V každém případě ale považuji za obrovský úspěch našeho městyse to, že jsme dnes plnoprávní vlastníci přírodního léčivého zdroje, což je základ pro budoucnost, resp. potvrzení uspořádání a směru vývoje našeho městečka.
Oto Řezáč, starosta
Zprávy z radnice

Návštěvy ministrů vlády ČR ve Frymburku
Jak lze logicky odvodit z předchozího článku, snažím se rozumně lobovat a získávat podporu pro náš projekt i u ministrů vlády České republiky, jejichž rezortů
se to nejvíce týká. V měsíci květnu navštívil Frymburk
ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch a europoslankyně Radka Maxová. Se zájmem si oba prohlédli Frymburk, dále se detailně nechali seznámit s naším
záměrem vybudovat ve Frymburku lázně. Prohlédli si
Wellness Hotel Frymburk a majitel pan Vágner jim vysvětlil představu, kde a jak by balneo - lázeňský provoz

vybudoval. Dál jsem přímo pana ministra informoval
o problematice udržení provozu naší lékárny. Také se
pan ministr zajímal o rozsah a stav ostatní zdravotní
péče v našem městysi. Z celého setkání jsem měl dobrý
pocit a mohu říct, že to i něco konkrétního pro nás přineslo.
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Poslední den měsíce července byl dnem, kdy Frymburk
navštívila
paní
ministryně financí Alena
Schillerová. Setkání se též
uskutečnilo ve Wellness
Hotelu Frymburk. Hlavním
tématem byla informace ohledně daně z nemovitostí,
která, jak řada z Vás ví, je
stoprocentním příjmem pokladny městyse. Dále jsem paní ministryni informoval
o problematice dotací, respektive následných kontrol ze
strany finanční správy, které na příjemce dotace mohou
a též přichází často až v rozmezí mezi pěti až osmi lety
po ukončení dotace. Paní ministryně si prohlédla náš
Frymburk, navštívila kostel a zastavila se i na našem
převozu. Velmi se jí náš Frymburk líbil a přirovnávala
jej k malebným rakouským městečkům.
Proč se setkávám s ministry, poslanci a představiteli
veřejného života? To je vcelku jednoduché. Chci získat
přímé informace, kontakty, ale i odpovědi. Chci představit a důstojně reprezentovat náš Frymburk. Věřím
v politiku jako nedílnou součást uspořádání společných
věcí kolem nás. Neexistuje jiný způsob, jak civilizovaně spravovat věci společné. Tak tomu je od vzniku
státních útvarů, kdy se „STÁT“ stal nejdůležitější institucí ve správě věcí svých obyvatel, nastavením společenského řádu a nahradil tak rodinné, kmenové či
monarchistické pojetí správy věcí veřejných.
Oto Řezáč, starosta
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V měsíci září bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 14.9. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.
V měsíci září se zasedání ZM bude
konat v pondělí 23. 9. 2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 3+1
v č.p. 138 ve Frymburku (1.patro, kuchyň 9m2, pokoj
20m2, pokoj 12m2, pokoj 12m2, hala 11m2, předsíň,
koupelna + WC), vytápění dálkové, nájem cca 5600,Kč, služby cca 3000,- Kč.
Byt byl svépomocí zrekonstruován, investice odsouhlasené městysem ve výši 20000,-Kč uhradí zájemce dle
domluvy předchozímu nájemníkovi. Žádosti zasílejte
nejpozději do 20. 9.2019.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové.
Automobilové veterány zavítají
do Frymburku

Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 7. září.
Do Frymburku zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Jubilejní desátý ročník South Bohemia
Classic, mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozů, sem zavede více než 150
posádek z několika
zemí světa.
Hodnotné skvosty
začnou na frymburské
náměstí
přijíždět
krátce před 9. hodinou kolem hasičárny ve směru
z Milné a Černé v Pošumaví. Nejzajímavějším místem
pro sledování klenotů na čtyřech kolech bude prostranství před radnicí, kde každá posádka zastaví
v takzvané průjezdní
kontrole. Díky tomu tak
budou mít diváci dostatek času si vozidla všech
účastníků prohlédnout.
Poté se veterány vrátí na
hlavní silnici a budou pokračovat dále do Lipna nad Vltavou. Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť
průměrný rok výroby všech přihlášených vozidel se zastavil na hodnotě 1973. Diváci se můžou těšit na legendární, ale i méně známé značky – jmenujme například
Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Cadillac, Austin Healey,

Ferrari, Chevrolet, Porsche, Škoda, Cobra, Apal, CG,
DAF, Maserati, Alfa Romeo nebo Triumph. Nejstarším
strojem na trati by měl být Jaguar XK 120 OTS z roku
1952, silně zastoupena jsou 60. a 70. léta minulého století, když auta vyrobená v tomto období tvoří dvě třetiny registrovaných účastníků.
X. South Bohemia Classic 2019, největší tuzemská
setinová rallye, odstartuje v pátek v 16:30 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa vede
přes Hlubokou, Holašovice, Zámek Kratochvíle, Prachatice, Český Krumlov a Světlík až do centra soutěže,
Hotelového Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy posádky zavítají do všech měst a obcí na
břehu Lipna, pojedou údolím Vltavy nebo malebnou
přírodou Novohradských hor. Vrcholem motoristické
akce bude Grand Prix Kaplice se začátkem ve 12 hodin.
Více informací včetně kompletního přehledu obcí na
trase s časy průjezdu najdete na oficiálních internetových stránkách www.southbohemiaclassic.cz
Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Zdeněk Klíma
Noční Hasičská soutěž ve Frymburku

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádá
pod záštitou starosty městyse Frymburk dne 21. září
soutěž v požárním sportu v rámci Velké ceny Českokrumlovska. Jedná se o tradiční večerní soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen nejen z Jihočeského
kraje. Soutěž proběhne na pravé dolní straně náměstí od
Hotelu Vltava, směrem ke kostelu. V uvedený termín
21. 9. 2019 od 07,00 hodin do cca 02,00 hodiny ranní
bude celá část náměstí uzavřena pro veškerý provoz, mimo vozidel IZS. Start prvního soutěžního družstva v 19,30 hodin, po setmění. Uzavření pravé strany
náměstí na celý den nás nutí jednak řádná příprava večerní soutěže, ale i ta skutečnost, že v dopoledních hodinách proběhne stavba pivního stanu pro večerní
taneční zábavu, která odstartuje v 19,30 hodin. Pořadatelé proto žádají všechny, kteří parkují se svými vozidly
na pravé straně náměstí o přeparkování v uvedený den
a dobu, aby nedošlo ke škodám na majetku a k narušení
celé soutěže. Zvláště žádáme majitele Hotelů Maxant
a Vltava, aby s konáním této akce seznámili své hotelové hosty, kteří budou v uvedenou dobu parkovat
v uzavřeném prostoru.
Městys Frymburk a dobrovolní hasiči zvou Vás
občany i návštěvníky na tuto akci. Přijďte se podívat na soutěž při večerním osvětlení, pobavit se do
pivního stanu a tím ukončit letošní letní sezónu.
Za SDH Frymburk Karel Malák
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HROMADNÁ VAKCINACE PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Neděle 22.9.2019
Frymburk (kino)
Světlík (OÚ)

14.00 – 15.00 hod.
15.15 – 15.45 hod.

Vás zve v sobotu 5. 10. 2019 od 16:00 na již čtvrtý
Frymburský turnaj v Texas Holdem Poker Freezeout.
Buy-in 350,- Kč + 100,- Kč (bounty) + 50,- Kč (občerstvení). Povolen 1x Re-entry. Počáteční stack bude
15.000 chips. Prizepool bude stanoven podle celkového
počtu hráčů. Pro hráče bude připraveno malé občerstvení. Při včasné registraci do 15:30 bude 2000 bonus chips pro hráče. Počet míst je omezen, proto je
nutná rezervace na čísle 608 777 187.

bylo možno vyhodnotit celkové výsledky turnaje. Některé zápasy bylo nutno škrtnout, ale nakonec se vše
podařilo. A tak se na sedmém místě umístilo naše „B“,
na šestém nohejbalisté ze Suše, na pátém místě směska
nohejbalistů z Větřní a Českého Krumlova (hrající pod
názvem Dakada). Na čtvrtém místě Větřní, třetí byl Kájov. Nakonec o celkovém vítězství Horní Plané před naším „A-čkem“ rozhodly vyrovnanější výkony
nohejbalistů z Horní Plané. Nejlepším smečařem byl
vyhlášen Jiří Beránek z Horní Plané, nejlepším polařem
Pavel Hruška z Větřní a nejlepším blokařem náš Honza
Ribár mladší. A tak odměnou za celodenní námahu
byly nejen krásné sportovní výkony, hodnotné věcné
ceny a poháry, ale také výborné zelňáky domácí výroby, na které se vždy všichni účastníci již několik let
pravidelně těší.

Frymburské sportovní slavnosti 2019
– nohejbal

Tak, jako každý rok, tak i letos se ve dnech
3. - 4.8.2019 konaly Frymburské sportovní slavnosti.
V rámci těchto slavností se opět podařilo zorganizovat
nohejbalový turnaj trojic za účasti nohejbalistů z celého
našeho okresu. Hlavní podíl na celé organizaci měl
Franta Malina, který obětavě vše připravil a zorganizoval. A tak v sobotu, 3.8., bylo možno vše odstartovat.
Jak se slavnosti vydaří, to je vždy závislé na počasí,
a nejinak tomu bylo i letos. Nicméně je nutné přiznat,
že letos bylo asi nejhorší počasí za posledních několik
let, co se tento turnaj koná. Od rána nebe hrozilo, ale
pořád to vypadalo, že nám to vydrží a všech sedm družstev odehraje celý turnaj v pohodě. Vzhledem k počtu
trojic bylo rozhodnuto hrát na jednom hřišti systémem
každý s každým, a tak jsme ani nevyužili antukové
hřiště tenistů, kteří nám ho, díky Tomášovi Řezáčů,
ochotně rezervovali, jako obvykle. Nakonec se zahájilo
a začalo hrát na našem antukovém hřišti. Počasí nám
vydrželo až do oběda. Ale bohužel po obědě přišla doslova průtrž mračen a ta nás donutila turnaj přerušit.
Zhruba půl hodiny po této průtrži mračen bylo
možné pokračovat, a to jen díky tomu, že toto hřiště je
opravdu velmi dobře postavené a vybudované. Turnaj
poté pokračoval, ale bohužel ne na dlouho. Opět se
o přerušení postaral déšť. A tak se vlastně turnaj dohrával doslova mezi kapkami deště a navíc musel Fanda
Malina hodně improvizovat, aby z toho, co se odehrálo,
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Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se zúčastnili, kteří se podíleli na organizaci a samotném průběhu
turnaje, ale především Fandovi Malinovi, a troufám si
říci, že nebýt jeho, tak se tento turnaj nekonal.
Miroslav Flígr
Zprávy z klubu FČAS

Příměstský tábor
Další ročník Příměstského tábora s názvem “Poloostrované” si v letošním roce užilo 51 dětí. O zábavu, bezpečí a zážitky se postarala Veronika Račáková –
vedoucí tábora, Markéta Baldová – vedoucí II. turnusu,
Iveta Jandová – zdravotník a pomocník, Eva Nešvarová
a Lucie Petrášková jako pomocné síly – patří jim velké
DÍKY za profesioální práci.
A co děti všechno zažily?
Byl to myslím hodně pestrý program:
výroba vlastního táborového trička a deníku, šifry,
Morseova abeceda, hry v lese, jízda parníkem, záhady
s kouzelníkem, zábava na dětských hřištích, vodní dovádění, výlety a výpravy, turnaj v pinpongu, čištění
okolní krajiny od odpadků, zpěvy s kytarou, spřátelení
s dětmi z tábora na Cihelně, tvoření z keramické hlíny,
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cyklovýlet, plavba Dračí lodí na Králičí ostrov, návštěva hasičů a závěrečná diskotéka.
Poděkování si od nás zaslouží: Karel Kalvoda a personál Frymburské hospůdky – za skvělou péči v oblasti
stravování; Karel Malák – za zajištění návštěvy místních hasičů; Jan Vebr – za kormidlování a zprostředkování jízdy na Dračí lodi a jen doufám, že jsem na
nikoho nezapomněla….znáte to .

DŮLEŽITÉ
Termín Příměstského tábora na rok 2020 je:
I. turnus 27.- 31.7.2020
II. turnus 3.- 7.8.2020

Frymburský zpravodaj
Stezka odvahy: Z mrtvých vstání
Letos v srpnu proběhl pátý ročník stezky odvahy
v duchu temného podsvětí. Účast byla opět rekordní 87
dětí a cca 30 dospělých, což ukazuje na velké množství
odvážlivců, kteří se v lese nebojí . Stezka opět vedla
od FČASu přes háječek do Activity parku Médi Kubíka, kde byla zakončena špekáčkiádou a každý účastník dostal certifikát a sladkou odměnu.
Tématika letošní stezky zadala strašidlům jak se připravit a ty se toho zodpovědně zhostily. Na stezce jste
mohli potkat celý klan lidojedů, drákulu v rakvi, hýkala, převozníka a mrtvou nevěstu, mumii, ninju se samurajským mečem, vlkodlaka, upíra a otce Fura se
svým psem. Velice děkujeme Parku Frymburk, panu
Dlouhému a jeho týmu za spolupráci, poskytnutí zázemí a odměn pro děti. Jsme vděční za podstatnou finanční pomoc městysi Frymburk a Hotelu Frymburk.
A velké díky za pomoc a organizaci patří Michalovi
Touškovi a Václavovi Zoubkovi, kteří se zhostili organizace stezky a strašidel a vytvořili krásné doplňky,
které jste mohli na stezce potkat. Děkujeme celému
týmu pomocných strašidel: Michal Toušek, Lukáš Toušek, Václav Zoubek, Štefan Malák, Karel Malák, Miroslava Kozojedová, Jiří Nachtmann, Petr a Michal
Čechovi, Alena Paulová a členům FČASU, strašidlům
a organizátorům Veronika Račáková, Jana Toušková,
Marta Feitlová, Lucie Ohmannová, Marie Golasová
a Pavla Boubelíková. Děkujeme dobrovolným hasičům
Martinovi Procházkovi a Alešovi Mazurovi za pomoc

při převádění dětí přes cestu a v neposlední řadě děkujeme Honzovi Markovičovi za pizzu pro organizátory.
Už teď se těšíme na příští ročník, který bude v duchu
Erbenovy Kytice a doufáme, že rozšíříme řady o další
dobrovolné účastníky jak na straně strašidel a organizátorů, tak na straně návštěvníků, kteří nebudou mít
strach jít po setmění do lesa 
Za Spolek FČAS Jana Toušková a Veronika Račáková
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“PODĚKOVÁNÍ“

Chtěly bychom ''poděkovat'' nějakému dobrákovi, který někdy kolem dne
19. 8. 2019 rozházel u garáží/zahrádek pod hotelem Wellness připínáčky,
které zřejmě měly být použity k poškození kol cyklistů, projíždějícich po
cyklostezce. Dopadlo to ovšem tak, že cyklisté byli před nehodou díky bohu
uchráněni, ale místní obyvatelé s kočárky nikoliv.
Buďte příště tak laskavi a než svůj hněv proměníte v nějaký nesmyslný
čin, tak mějte na paměti, že ne vždy to může dopadnout tak, jak chcete a zas
a znovu jsou potrestáni akorát tak místní obyvatelé.
Frymburské maminky

Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o.
hledá pracovníka na hlavní
pracovní poměr na následující
pozici:

Obsluha půjčovny
INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého
kolektivu? Nebaví Vás sedět celý
den u počítače? Láká Vás práce v
jedné z nejlukrativnějších oblasti
Česka přímo v Lipně nad
Vltavou?
Pak hledáme právě Vás!
Náplň práce:
- V letním období –
různorodá práce v
jednotlivých půjčovnách
INTERSPORT Rent – kola,
loděnice, koloběžky, přístav
- V zimním období – práce v
největší půjčovně lyžařského
vybavení v ČR ve Skiareálu
Lipno
- Jaro/ podzim – příprava
provozoven na nadcházející
sezónu
Požadujeme:
- Minimálně SŠ vzdělání
- Komunikativní znalost AJ či
NJ
- Spolehlivost
- Samostatnost

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM, „CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM
I MÍRNĚ POKROČILÝM
VELIKOST SKUPINY 6 -10 OSOB
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2019
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466
TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ
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Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- Zajímavou práci v
příjemném prostředí
sportovního areálu
- Dotované ubytování
- Slevu na stravování
- Volný vstup do bazénu,
sauny…
- Slevy na nákup v prodejně
INTERSPORT Lipno
- Možnost využití sportovního
vybavení jednotlivých
půjčoven
- Skipas pro vlastní použití
zdarma
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete
životopis na email:
prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu
725 988 820.

září 2019

Frymburský zpravodaj
Nabízím dlouhodobý
pronájem vybaveného
řadového domu, Frymburk,
lokalita Tábor míru.
Tel. 602 738 831
P. Svoboda

Restaurant Penzion Sen

- Černá v Pošumaví

HLEDÁME DO NAŠEHO SKVĚLÉHO
TÝMU NOVÉ KOLEGY / NĚ

NA POZICI:
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
Nabízíme:
* Na HPP, krátký / dlouhý týden
* Celoroční práce v příjemném
kolektivu
* Dobré platové ohodnocení +
prémie nad rámec mzdy
* Stravování zdarma
* Možnost během směny přespat
Požadujeme:
* Příprava salátu a příloh, výdej
jídel....
* Flexibilitu, spolehlivost,
pracovní nasazení
* Praxe není nutná, rádi Vás
zaučíme

FRYMBURK
Hledá spolupracovníky na pozici: Obsluha čerpací stanice
Náplň práce – zajištění chodu provozu ve svěřené směně obnáší
prodej pohonných hmot, doplňkového zboží, základní úklidové
práce
• Požadujeme – pracovitost, zodpovědnost, zkušenosti s prodejem a prací s hotovostí, případně možnost seberealizace
• Nabízíme – přátelský kolektiv, pracovní doba dle dohody, motivační program Flexi pass spolupracujících dodavatelů, HPP nebo
DPP, mzda od 18.000,- brutto, spropitné, náborový příspěvek
15.000,Pro více informací kontakt: p. Jirka tel. 777 199 260
•

VRCHNÍ SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
Nabízíme:
* Na HPP, krátký / dlouhý týden
* Celoroční práce v příjemném
kolektivu
* Dobré platové ohodnocení +
prémie nad rámec mzdy
* Stravování zdarma
* Možnost během směny přespat
Požadujeme:
* Praxi v oboru, alespoň jeden
jazyk AJ / NJ
* Schopnost vést kolektiv
* Smysl pro organizaci,
kreativitu a samostatnost
* Příjemné vystupování při
jednání s hosty,
komunikativnost
Nástup možný od září 2019
Více informaci na tel: +420 723
357 564, osobně v naší
restauraci nebo pište životopis
na info@penzionsen.eu
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