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MÁJOVÉ KOLO & FRYMBURSKÁ WELLNESS DESÍTKA 2015

V sobotu 23. května si na našem náměstí dali dostaveníčko malí i velcí příznivci běhání, inline bruslení a jízdě na
koloběžce, neboť se zde konal 2. ročník obnoveného Májového kola a Frymburské „wellness“ desítky. S počasím to
byla jedna velká loterie, ve které se na nás nakonec usmálo štěstí. Chladnější teploty přišly nakonec sportovcům vhod,
což dokazují výrazně lepší časy proti loňskému ročníku, kdy bylo dusno.
Velkou radost nám udělaly děti, kterých se postavilo na start více než vloni, a to přesně 105!!! K našemu potěšení dominovaly co do počtu (i medailí) opět naše frymburské sportovní naděje, přestože jim letos přibyla silná konkurence z různých koutů Jihočeského kraje. Ani to je však nezlomilo a svými skvělými výkony dokázaly, že sport
u frymburských dětí stále vede před vysedáváním u počítačových her.
Díky desítkám povzbuzujících rodičů, dědů, babiček, kamarádů a dalších fanoušků se za pomoci skvělých maskotů
Méďů Kubíků ze Skiparku Frymburk podařilo v cílové rovince vytvořit vynikající atmosféru, která vybičovala všechny závodníky k maximálním výkonům. Vítěz závodu
na 10 km stanovil rekord tratě 33:38, což
znamená, že běžel průměrnou rychlostí
18 km/h!!!
Májové kolo & Frymburská „wellness“
desítka se velmi vydařila a dokázala, že
frymburští se umí spojit a vymyslet akci,
která je skvělou reklamou na sport i pro
Frymburk samotný. Proto se už moc těšíme
na příští ročník v roce 2016.
Pořadatelé velice děkují všem, kteří přišli závodit, fandit, či akci jinak podpořili.
Zvláštní poděkování patří městysu Frymburk, ZŠ Frymburk, hasičům Lukášovi Mrázikovi a Jirkovi Augustinovi za
organizaci dopravy, panu Leoši Ševčíkovi za časomíru, frymburskému muzeu a infocentru za poskytnuté zázemí
a v neposlední řadě také četným sponzorům z Frymburku a okolí.
Pokračování na str. 4

Za pořádající SK Lyžaři – Běžci Frymburk a OS Lipno- Dunaj Martin Řezáč
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Zprávy z radnice

Frymburský svaz žen

Městys Frymburk děkuje společnosti FARMA
MILNÁ za finanční dar ve výši 146.310,- Kč. Tato
částka byla použita na opravu asfaltového povrchu
místní komunikace v části obce Milná.

Frymburské ženy by chtěly touto cestou poděkovat
panu Bedřichu Kučerovi za podrobný výklad
s prohlídkou elektrárny Lipno. Jeho doprovod a výklad
byl velice profesionální a poučný pro všechny zúčastněné členy zájezdu.

Oto Řezáč, starosta

M. Čiháková

_____________________________________________

_____________________________________________

Upozornění
Dovoluji si upozornit všechny naše občany, že bylo
dokončeno označení skládek s bioodpadem. Celkem se
jedná o 18 označených míst v katastru městyse Frymburk, které budou pravidelně odváženy.

Frymburské ženy zvou všechny zájemce na Štokov,
kde nám Jana Táboříková předvede výrobu některých
výrobků z hlíny, které si můžeme zakoupit nebo objednat. Sejdeme se 9.6. v 16.00 hod. na autobusovém nádraží. Kávička i doprava zajištěna.

Domníváme se, že toto je nadstandardní servis při řešení otázky likvidace bioodpadu.

Rezervace míst na tel. 722 024 702

Poděkování

M. Čiháková

Dále si dovoluji občany informovat, že ostatní obce
a města v okolí mají jeden centrální kontejner, kam jsou
občané bioodpad povinni svážet.

ZŠ a MŠ Frymburk
JAK SE NÁM DAŘÍ V NOVÉ BUDOVĚ
MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Tímto děkuji všem ukázněným spoluobčanům za pochopení při udržování čistoty a pořádku v katastru
a opětovně vyzývám všechny, kteří toto upozornění nerespektují, že ostatní skládky nebudou vyváženy a budou považovány za skládky „černé“ – správně
postižitelné.

Školní rok se neúprosně chýlí ke konci, a proto každý z vás jistě ocení informaci o tom, jak se nám v nových prostorách mateřské školy líbí a daří.
Začátek roku přinesl spoustu otázek ohledně provozu a organizace celé mateřské školy, ale spolupráce
všech pedagogických i nepedagogických pracovníků
nás dovedla k vytoužené podobě. Děti jsou hlavní součástí mateřské školy, a proto považuji jejich pohled za
ten nejdůležitější. Z jejich očí a spontánních reakcí byste jistě i vy poznali a cítili, že si novou školku hned zamilovaly. Nabídka činností se hnedle rozšířila nejen
díky zcela nové budově, ale také díky propojení s budovou základní školy. Nově máme možnost s dětmi volně
navštěvovat ZOO koutek, hudebnu, tělocvičnu, hopsárnu, prostor školního klubu i venkovní areál školního
hřiště, což nám umožňuje připravit pro děti zajímavou
a pestrou nabídku různých aktivit.

Za TS městyse, Janáček Milan

V měsíci červnu se zasedání ZM bude konat

24. 6. 2015 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

V měsíci červnu bude pracovnice ÚM přítomna
na radnici v sobotu

20. 6. 2015 od 08:00 do 12:00 hodin.

Malé úskalí představovalo naše dětské hřiště, na které si děti musely počkat až do jara. Od začátku roku
jsme byly doslova bombardovány otázkami dětí, kdy
už… Už se dočkaly a troufám si říct, že jsou šťastné.

Poděkování
Stavění máje a slet čarodějnic konaný 30. 4. se jako
každý rok, tak i letos vydařil. Děkujeme všem, kteří se
na akci podíleli a panu J. Šuníkovi
(Restaurace „ Na Hřišti“) za buřty pro hladové
čarodějnice. Na hojnou účast v příštím roce se těší
frymburští hasiči a Frymburské maminy.

Celá zahrada je vybudována na principu přírodní zahrady, a tak si děti užívají svých radovánek nejen na
klasických cvičebních prvcích, jako jsou houpačky,
skluzavka, provazová stěna a jiné, ale mají k dispozici
být v kontaktu s přírodou, zkoumat ji, pozorovat a být
její součástí. Mezi oblíbené aktivity patří například zahradnické činnosti, jako je sázení, plení, odvážení bio
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odpadu na kompost, dále pak pozorování hmyzu v tzv.
hmyzím hotelu.

• Druhý týden v květnu probíhal v mateřské škole zápis nových dětí na následující školní rok 2015/2016.
K letošnímu zápisu dorazilo 13 nových dětiček, které se
jistě do naší nové školky těší. Vzhledem k tomu, že nás
na konci školního roku opustí 15 předškolních dětí, které odchází do 1. třídy ZŠ, je kapacita naší mateřské školy prozatím dostačující.

Největší obavy a diskuze vyvolalo naše vodní
brouzdaliště, věřte nebo ne, ale také my učitelky jsme
z toho měly doslova noční můry. Ale jak to tak někdy
bývá, naše obavy byly až zbytečně přehnané. Děti jsme
na část této zahrady upozornily opravdu důkladně
a s obavami jsme čekaly, co se bude dít. A nedělo se nic
moc… naše obavy nebyly na místě, děti mají přirozený
respekt z vody, rády využívají most, který přes vodu
vede, ale zbytečně neriskují a nevystavují se nebezpečným aktivitám v blízkosti jezírka. Co k tomu dodat?
Snad jen to, že je to fajn a že se nám všem hodně ulevilo.

• Dalším velkým zrealizovaným projektem byl "Barevný týden" který proběhl za velké spolupráce se základní školou i celým personálem školy. Projekt odhalil
krásy našeho světa v barevném provedení.
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ
LETNÍCH PRÁZDNIN

My dospělí bohužel mnohdy přes strach a odpovědnost zapomínáme důvěřovat dětským duším.

proběhne v letošním roce v období

od 20.7. - do 16. 8. 2015
Za kolektiv mateřské školy Bc. Veronika Račáková
Za kolektiv mateřské školy Bc. Veronika Račáková
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Spolek FČAS

Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
• Na konci měsíce února navštívilo naši mateřskou
školu divadlo "Bedna", které potěšilo děti pohádkou
"Vlk a kůzlátka".

V pátek 22. 5. 2015 byl založen Spolek FČAS.
Na ustavující schůzi se sešlo 20 lidí. Průběh celé
schůze se nesl v přátelském duchu a do spolku se zapsalo 14 aktivních a 5 pasivních členů. Vysvětlení aktivního a pasivního členství, informace o podmínkách
vstupu do spolku, stávajících členech a novinkách najdete na stránkách www.spolekfcas.webnode.cz nebo
můžete oslovit přímo jednotlivé členy spolku osobně.

• Začátkem jara přivezl divadelní spolek "Luk" pro
naše děti netradičně pojatou pohádku "Perníková chaloupka".
• V březnu a dubnu byla pro předškolní děti připravena předplavecká průprava v prostorách bazénu ve
Wellnes Hotelu Frymburk. Za pomoci zkušených instruktorů a zábavných pomůcek si děti užily báječných
vodních radovánek.

Aktivity spolku můžete podpořit tím, že vstoupíte do
spolku jako pasivní nebo aktivní členové. Pokud máte
pocit, že byste rádi přispěli nebo pomohli, ale nechcete
se ničím vázat, můžete se připojit do sítě dobrovolníků
a donátorů, která vzniká ruku v ruce s celým tímto projektem.

• Celé jaro probíhal v základní škole projekt "Škola
nanečisto", který pod vedením Mgr. H. Reifové a výchovné poradkyně Mgr. M. Baldové, připravoval nejen
děti, ale také rodiče na zásadní životní krok, kterým je
právě vstup do 1. třídy ZŠ.

A co bude dál?

• Hudební zážitek si odnesli naši předškoláci z akce
"Objev svůj rytmus". Za doprovodu bubnů prožili krásné dopoledne.
• Poslední týden v dubnu se nesl v duchu čarodějnic,
v celé mateřské škole probíhal "Čarodějnický týden",
který přinesl spoustu zábavy, dobrodružství i informací.
Během tohoto projektu nás navštívili hadi ze ZOO
v Hluboké nad Vltavou. Všechny čarodějnice a čarodějové byli vystaveni zkoušce statečnosti, kterou zvládli
na jedničku.
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V průběhu června proběhne vymalování prostor
a důkladný úklid. Dále musíme připravit centrum pro
provoz a naplánovat program. K zahájení provozu bude
potřeba celé centrum vybavit potřebným vybavením jako skládací stoly a židle, projektor a plátno, vybavení
do šatny, kuchyňky a na toalety, hračky a pomůcky na
výtvarné dílny a mnoho dalšího.

nebo je už nevyužíváte) a domníváte se, že by je spolek
mohl potřebovat, můžete je spolku darovat. Agendu seznam potřebného inventáře si vzala na starost Barbora
Perfollová, kontaktovat ji můžete na emailové adrese
perfollova@centrum.cz
Děkujeme všem za podporu a těšíme se již brzy na
viděnou ve frymburském volnočasovém centru. Pokud
vše půjde jak má, proběhne otevření a zahájení provozu
centra již v červenci.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, pokud máte něco
ze zmíněných či jiných vhodných věcí doma nebo ve
svých provozovnách (nehodí se Vám, překážejí Vám

Za Spolek FČAS, Jana Toušková, fcas@centrum.cz

_____________________________________________________________________________

MÁJOVÉ KOLO & FRYMBURSKÁ WELLNESS DESÍTKA 2015
VÝSLEDKY I ÚSPĚCHY FRYMBURSKÝCH SPORTOVCŮ
Kategorie: BĚH DÍVKY do 5 let – 50 m
1. Michalová Bára, České Budějovice
2. Micáková Ema, Frymburk
3. Frnková Monika, Frymburk

Kategorie: BĚH CHLAPCI do 5 let – 50 m
1. Šulc Marek, Frymburk
2. Pintr Michal Frymburk
3. Plánek Matouš, Prachatice

Kategorie: BĚH DÍVKY 6 - 8 LET - 390 m
1. Nešvarová Jindřiška, Frymburk
2. Brůžková Aneta, Prachatice
3. Alena Procházková, Český Krumlov

Kategorie: BĚH CHLAPCI 6 - 8 LET - 390 m
1. Jüttner Matěj Horní Planá
2. Čoka Jan, České Budějovice
3. Malina Matěj Frymburk

Kategorie: BĚH DÍVKY 9 - 12 LET - 780 m
1. Václavíková Daniela, Frymburk
2. Stindl Melanie, České Budějovice
3. Kratochvílová Markéta, České Budějovice

Kategorie: BĚH CHLAPCI 9 - 12 LET - 780 m
1. Mikšl Rostislav, České Budějovice
2. Micák Marek, Frymburk
3. Miler Dominik, Strunkovice
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Kategorie: BĚH DÍVKY 13 - 15 LET - 1 170 m
1. Kratochvílová Tereza, Č. Budějovice
2. Řepová Klára, Frymburk
3. Švábová Anna, Frymburk

Kategorie: BĚH CHLAPCI 13 - 15 LET - 1 170 m
1. Šimánek Petr, Loučovice
2. Šilhan Šimon, Lipno nad Vltavou
3. Procházka Miloslav, Český Krumlov

Kategorie: INLINE DÍVKY 6 - 8 LET - 390 m
1. Divišová Kristýna, České Budějovice
2. Jandová Bára, Frymburk
3. Labajová Tereza, Frymburk
Kategorie: INLINE DÍVKY 9 - 12 LET - 780 m
1. Václavíková Daniela, Frymburk
2. Vetráková Viktorie, Frymburk
3. Divišová Klára, České Budějovice

Kategorie: INLINE CHLAPCI 6 - 8 LET - 390 m
1. Sochor Petr, Vodňany

Kategorie: INLINE DÍVKY 13 - 15 LET – 1 170 m
1. Řepová Klára, Frymburk
2. Kratochvílová Tereza, České Budějovice
3. Petrášová Veronika, Frymburk

Kategorie: INLINE CHLAPCI 13 - 15 LET – 1 170 m
1. Nedvěd Matěj, Boršov nad Vltavou
2. Sochor Petr, Vodňany
3. Sochor Aleš, Vodňany

Kategorie: INLINE CHLAPCI 9 - 12 LET - 780 m
1. Nedvěd Matěj, Boršov nad Vltavou
2. Mikšl Rostislav, České Budějovice
3. Sochor Petr, Vodňany

BĚH NA 10 KM - ŽENY DO 39 LET
1. Grabmüllerová Aneta, Skiclub Šumava
2. Zlochová Simona
3. Brůžková Jitka

čas BĚH NA 10 KM - MUŽI DO 39 LET
45:00 1. Csirik Jiří, Atletika Písek
46:10 2. Kolář Martin, Malida Optimum
51:30 3. Malík Jakub, Borovany
12. Šeda Vít, Frymburk
17. Patč Antonín, Frymburk

čas
33:38
36:31
38:56
45:10
50:39

BĚH NA 10 KM - ŽENY 40 - 49 LET
1. Grabmüllerová Šárka, Skiclub Šumava
2. Řezáčová Markéta, Frymburk
3. Bumbová Martina, Č. Budějovice

čas BĚH NA 10 KM - MUŽI 40 - 49 LET
40:10 1. Liška Miloš, Triatlon Lipno
51:53 2. Diviš Jiří, České Budějovice
59:45 3. Plánek Jan, Atletika Prachatice
6. Ardó František, Frymburk

čas
36:40
37:16
39:20
56:40

BĚH NA 10 KM - MUŽI 50 - 59 LET
1. Jan Petrou, SK Lyžaři-Běžci Frymburk
2. Grabmüller Ivo, Ski Vimperk
3. Mikolášek Arnošt, Nákří

čas BĚH NA 10 KM - MUŽI 60 a VÍCE LET
čas
37:58 1. Svoboda Václav, České Budějovice 43:59
41:16 2. Smetana Jiří, Český Krumlov
46:01
41:48

Hlavní partneři akce: Městys Frymburk, Wellness Hotel Frymburk, Skipark Frymburk – Méďa Kubík
Mediální partneři: Destinační Management LIPENSKO o.p.s., rádio Kiss Jižní Čechy
Akci finančně podpořili: Hotel Maxant, Camping Frymburk, Ardó Reality s.r.o.
Hodnotné ceny věnovali: Wellness Hotel Frymburk, Cestovní agentura OTRE, Skipark Frymburk –
Méďa Kubík, Restaurace Hotelu Maxant, Restaurace Pohoda, Restaurace Big Pub,
Restaurace Markus, Restaurace U Kostela, nekuřácká pivnice na Rynku, Potraviny COOP Jednota
a FLOP Frymburk, Obchůdek na náměstí – Petra Nekolová, Sportovní půjčovny Lipno Centrum
a Sport Řezáč, Restaurace HM Steak a cukrárna Caffé Marina Lipno,
Vyhlídkové plavby Rosenberger Lipno Line
Za pořádající SK Lyžaři – Běžci Frymburk a OS Lipno- Dunaj Martin Řezáč
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nad H. Planou a Velešínem. A do další fáze jsme postoupili jako vítěz skupiny.
V další fázi jsme po remíze 0:0 na penalty porazili
Benešov a čekalo nás poslední utkání s TGM
Č. Krumlov. Zde jsme se favoritem nechali zaskočit
a prohráli 0:1, brankou, která padla těsně před koncem.
Ale i druhé místo a stříbrné medaile jsou velký
úspěch a asi budeme muset koupit na školu další vitrínku na poháry, neboť už je nemáme pomalu kam dávat.
A kdo nás reprezentoval? Na fotce stojící zleva:
Šilhan, Hadač, Papaj, Glos, Tichovská, Gregor, Szöke
a Pavlík.
Klečící: Krahulec, Somolíková, Tomka, Nešvara
a Salač.
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv

Velký úspěch našich vícebojařů
V pátek 24. 4. 2015 jsme se v Kaplici zúčastnili
okresního kola OVOV. Celý rok jsme se na tuto akci
poctivě připravovali a tak jsme do Kaplice jeli
s optimismem. Ale takový výsledek nečekal ani největší
optimista.
Družstvo ve složení Aneta Tichovská, Klára Řepová, Anna Švábová, Lenka Somolíková, Tomáš Pavlík,
Ondřej Nešvara, Samuel Mihalovič a Šimon Šilhan podalo vynikající výkon a stalo se okresním přeborníkem.
Navíc Aneta a Klára ve své kategorii zvítězily a získaly
zlaté medaile.
Kromě družstva jsme obsadili i kategorii jednotlivců, kde nás reprezentovali:
Robin Papaj, Agáta Šudomová, Magdaléna Krejzová, Daniela Václavíková a Lucie Trávníčková.
Navíc jsme ještě dovezli čtyři čtvrtá místa, jedno páté a dvě šestá. Takže není co komentovat. Paráda.
A teď to nepříjemné. Družstvo postoupilo do krajského finále do Tábora, které se koná 28.5. Bohužel,
my se nezúčastníme. Děti jsou v Anglii. Je to velká
škoda, neboť Aneta i Klára by letos měly velkou šanci
dostat se i na republiku.
Takže všem dětem díky!!!!
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv

Okresní přebor v minikopané a další
velký úspěch našich sportovců
V pondělí jsme se za účasti třinácti družstev zúčastnili okresního přeboru v minikopané v Kaplici. Hraje se
na půlce hřiště se šesti hráči v poli a brankářem.
Ve skupině jsme porazili Malonty 3:1, potom na penalty prohráli s Kaplicí, a pak jsme 2x zvítězili 1:0 a to
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Okresní přebor starší přípravky ve fotbale
12.4 nám začala soutěž okresního přeboru starší přípravky, v prvním jarním kole jsme přivítali soupeře z Českého
Krumlova. Nastoupili jsme v sestavě Schneider, Tomka, Procházka, Micák, Malina, Juhaňák. Střídali Fedor, Salzer,
Pompe, Králík, Matoušek.
V utkání jsme byli v prvním poločase vyrovnaným soupeřem. Ve druhém poločase se zkušenější soupeř začal víc prosazovat střelami z dálky a tím zápas rozhodl. Nakonec utkání skončilo 12 : 6 ve prospěch soupeře.
Druhé utkání jsme odehráli v Kaplici. Na utkání nás jelo málo. Soupeř hrál proti nám s dvěma pětkami a my jsme měli
na střídání jenom dva hráče. První poločas, dokud nám stačily síly, byl celkem dobrý, ve druhém nám došly síly a nakonec jsme prohráli 30:2.
Sestava: Schneider, Micák, Králík, Malina, Matoušek, Procházka, Pompe
Naše třetí mistrovské utkání jsme hráli v Křemži. I když nás na tento zápas jelo jenom osm, vinou zranění tří hráčů, tak
jsme tento zápas zvládli a po dobrém výkonu ho vyhráli 4 : 0. Musím hráče za odvedený výkon pochválit.
Sestava: Schneider, Micák, Tomka, Matoušek, Malina, Procházka, Pompe, Králík
Následující utkání:
Frymburk - Nová Ves 3 : 13
Sestava: Schneider, Micák, Tomka, Matoušek, Malina, Juhaňák, Salzer, Fedor, Procházka
S naší hrou jsem nebyl spokojen, hráči většinou sólovali a nebyli si schopni přihrát, takže výsledek nemohl dopadnout
jinak.
Horní Planá - Frymburk 10 : 8 poločas 3 : 5 v náš prospěch, ještě jsme vedli 7 : 6, ale výsledek neudrželi.
V našem mužstvu nám schází větší a starší hráči, soupeř nás většinou přehraje silou.
Sestava: Schneider, Micák, Tomka, Malina, Juhaňák, Procházka, Králik, Matoušek, Pompe
Frymburk - Velešín 6 : 5 Poločas (3:3)
Od začátku to byl boj, soupeř přijel v šestnácti hráčích, nás bylo osm. V samotném zápase to vypadalo, že to nevydržíme fyzicky. Vedli jsme 1 : 0, ještě 3 : 2 a nakonec skončil poločas 3 : 3. Do druhého poločasu jsme nastupovali se snahou něco s výsledkem udělat. Než jsme se rozkoukali, soupeř zápas obrátil ve svůj prospěch na 3 : 5, ale mohutným
závěrem, kdy se hráči úplně vydali ze všech sil a srovnali na 5 : 5 a v závěru přidali vítězný gól na 6 : 5. A to ještě
Micák nastřelil čtyřikrát tyčku. Musím pochválit celé mužstvo za tento zápas, který odmakali od první do poslední minuty. Sestava: Schneider, Micák, Králík, Matoušek, Procházka, Pompe, Juhaňák, Malina
Stanislav Matuš, trenér

REALITY HOMOLKA CZ
- prodej, koupě, řešení exekucí, oddlužení
- nabídka úvěru i pojištění k nemovitosti

Bonnet.cz, spol. s.r.o.
finanční specialista

Mgr. Martina Vallová

Mgr. Martina Vallová

obchodník s realitami
Sídlo firmy:
Nerudova 3078
Tábor 390 02

- životní a neživotní zajištění (úrazy, domy, auta,
odpovědnost)
- spoření, investice, úvěry, hypotéky
- refinancování i bez dokládání příjmů
- výběr bank i pojišťoven pro nezávazné nabídky
zdarma

Pobočka:
Frymburk 64, 382 79
tel.: + 420 724 912 902

info@realityhomolka.cz
www.realityhomolka.cz

+ 420 724 912 902, mvallova@bonnet.cz
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Víkend s Bernardem 26.-28.6.2015
Přijďte ochutnat speciální pivní menu do naší restaurace Well&Wine, získat dárek na lobby baru
nebo vyzkoušet chmelovou koupel ve wellness centru.
Chmelová koupel
Antistresová koupel obsahuje složky chmelu, které podporují látkovou výměnu a napomáhají
udržovat rovnováhu metabolismu. U nás si užijete tuto proceduru v klidné atmosféře pouze při svitu
svíček. Po chmelové koupeli je nutný 15ti min. odpočinek.
350,-Kč/ 30min (15min koupel + 15min odpočinek)
Původně 460,-Kč/30min (15min koupel + 15min odpočinek)

AKCE ZA VYSVĚDČENÍ - ZA JEDNIČKY DO VODIČKY!
Děti, které předloží 30.6.-2.7.2015 na wellness recepci vysvědčení se samými jedničkami,
mají vstup do aquaparku zdarma! (Tato sleva se nevztahuje na doprovod dospělých).

PROVOZNÍ DOBA SAUNOVÉHO SVĚTA (1.-30.6.2015)
Pondělí - čtvrtek
Pátek a sobota
Neděle

18:00-22:00
16:00-22:00
16:00-21:00

POWER JÓGA
Díky power józe procvičíte celé tělo, koncentrujete se a zpevníte svalstvo.
- každé pondělí od 18:30 do 19:30,
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Jana Toušková

________________________________________________
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc.
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková
Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity.
Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor.
Titulní foto: D. Selucký
Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550.
Reg. číslo: MK ČR E 11575

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