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Taktické cvičení v areálu ZŠ Frymburk – Hasiči městyse Frymburk
Dne 13. 6. se na naší základní škole konala akce s názvem
Taktické cvičení. Této akce se zúčastnila profesionální jednotka
HZS JčK PS Frymburk, naše dobrovolná jednotka a dobrovolné
jednotky z Přední Výtoně a z Černé v Pošumaví.
Cílem cvičení bylo prověřit schopnost velitelů řídit jednotky
při provádění zásahu v objektu základní školy, provést evidenci
a evakuaci žáků a všech dalších osob nacházejících se v objektu,
včetně prověření prostoru pro jejich shromáždění, koordinovat
spolupráci jednotek HZS PS Frymburk, JSDHO Frymburk,
JSDHO Černá v Pošumaví a JSDHO Přední Výtoň, zkontrolovat příjezdové cesty k budově ZŠ Frymburk a nástupní
plochy pro požární techniku, ověřit orientaci hasičů v objektu, který se nachází v hasebním obvodu jejich stanice,
a dále procvičit spolupráci s odpovědnými osobami ve škole v případě požáru.
Po skončení celého cvičení se velitelé jednotek
společně s pověřenou osobou prošli po celém objektu ZŠ, aby byli seznámeni s tím, kde se nachází
hlavní uzávěry energií, vody a plynu. Mezitím si
všichni přítomní žáci mohli prohlédnout vybavení
všech zasahujících vozidel. Tímto bych chtěl poděkovat vedení ZŠ, že nám toto cvičení umožnili,
a dále všem zasahujícím jednotkám.

Za JSDHO Frymburk Karel Malák ml.
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Zprávy z radnice

Lékárna bude opět v provozu
V minulém zpravodaji jsem informoval o nenadálém uzavření naší lékárny provozovatelem Nemocnicí
ČK. Důvod byl ten, že náš pan magistr byl převeden na
provoz lékárny v Kaplici a nikdo další, kdo by zajistil
naši lékárnu, tedy nebyl. Pan ředitel mi sdělil, ať se pokusím najít nějaké řešení nebo i volného lékárníka,
který by byl ochoten zde pracovat. Tak jednoduché to
vše není, potřeboval jsem si zjistit a nastudovat co nejvíce informací o tom, jak to vlastně v současné době je
s provozováním lékárny. Tedy hlavně po stránce legislativní a ekonomické dále jaké existují v tomto prostoru
vazby, lobby apod. Oslovil jsem a následně jednal s některými poslanci i senátory - dokonce, jak jsem minule
informoval, tak i přímo s ministrem zdravotnictví. Měl
jsem více jednání s manažery velkých řetězců. Dále
jsem hledal řešení, prosil jsem o jakoukoliv pomoc,
abychom naši lékárnu neztratili a co nejdříve ji znova
otevřeli. V tomto případě je čas náš nepřítel.
Musím říct, že nám bylo ochotno pomoc dost subjektů, ale spíš těch menších, pro velké jsme mimo zájem. Legislativně je oblast provozu lékáren dost
nešťastně řešena, ale to je jedno, nás zajímá, jak to řešit,
jak lékárnu zajistit, byť by existovalo pouze jedno jediné možné řešení, tak ho najít. Vše jsem pečlivě posoudil a nakonec jsem se ještě vícekrát sešel s ředitelem
Nemocnice ČK, toto řešení je pro současný stav nejlepší. Klíčem ke všemu tedy bylo vyřešit personální obsazení naší lékárny a dojednat způsob narovnání
diskutabilní ztráty, zde v naší lékárně, kterou provozovatel měl. Personálně – jsme měli trochu štěstí, že naše
paní magistra H. Černá, která je v současné době na rodičovské dovolené (dovolená?! divný výraz co?), byla
ochotna nám pomoci. Dohodli jsme si podmínky, za
kterých městysi pomůže tím, že třikrát v týdnu nám zajistí provoz lékárny a městys pomůže paní magistře najít ten potřebný čas při péči o své děti. Zároveň s paní
magistrou hledáme řešení do budoucna tak, abychom
lékárnu zajistili jako nedílnou součást naší občanské
vybavenosti zde ve Frymburku.
Myslím, že jsme na dobré cestě, a to hlavně i díky
pochopení zastupitelů, kteří jsou v tomto zajedno. No,
a co tedy s tou úhradou oné ztráty? S panem ředitelem
nemocnice jsem vyjednal postup, že městys si zajistí
a zaplatí nezávislého ekonomického auditora, který posoudí skutečnou faktickou finanční ztrátovost provozu.
Poté obě strany tuto částku budou akceptovat a městys
jí Nemocnici ČK uhradí. Pokud to uzavřu, tak to byly
krušné dva měsíce, ale stálo to za to, dnes jsem schopen
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naprosto přesně popsat, a tedy předložit zastupitelům,
jak je možné provoz lékárny zajistit a co nás to bude
stát. Dále je třeba konstatovat, že většinou si pomůžeme
vždy sami a na zázraky nevěřme a od nikoho raději nic
moc nečekejme.
Děkuji moc za přístup a pochopení paní magistře
H. Černé a věřím, že jí dokážeme vytvořit velmi slušné
pracovní prostředí i podmínky k výkonu její práce
magistry lékárny u nás ve Frymburku. Podle slibu ředitele Nemocnice ČK naše lékárna se otevře dne
9. 7. 2019.
Kontrola finančního úřadu na dotaci čerpanou při
rekonstrukci areálu školy
Proces rekonstrukce areálu základní a mateřské
školy byl zahájen někdy v letech 2005 a 2006 s tím, že
se začalo pracovat na projektové dokumentaci a hledal
se příslušný grantový program, kterým bychom si pomohli s finanční stránkou rekonstrukce.
Projekt byl velmi složitý, a to hlavně tím, že jsme
rozhodli sloučit provozy základní a mateřské školy do
jednoho celku, tedy do stávajícího školního areálu.
Nicméně jsme byli dvakrát úspěšní a získali jsme státní
podporu na vybudování hřiště u mateřinky a tu větší dotaci na rekonstrukci staveb celého areálu školy. Dotace
nám byla poskytnuta z Ministerstva životního prostředí
ČR z OPŽP na tzv. „Snížení energetické náročnosti ZŠ
a MŠ„. Abych to zkrátil, vše jsme úspěšně zvládli, ale
i přesto jsme byli vyzváni v březnu tohoto roku finančním úřadem ke kontrole celého procesu čerpání dotace.
Proč o tom píšu, je hlavně to, že dotace sama o sobě
je obrovské riziko a jak je z procesu jasné, nejistota
vždy trvá až do samotné fáze, a tou je vždy konečná
kontrola finančního úřadu. Ten může tuto kontrolu provádět i po tzv. době udržitelnosti projektu. Je to neúměrný a nesmyslný tlak, zvláště pak na samosprávu,
tedy obce a města. Mám s dotacemi velmi bohaté zkušenosti a musím říct, že kontroly, které následně probíhají, jsou velmi složité a je nemyslitelné všechny
předpisy a normy, které se často mění jak na běžícím
páse, dodržet a splnit. Už jen tím, co uvádím ten neskutečně dlouhý časový rozsah – začátek procesu rok 2005
a konec 2019 a mít vše v pořádku?! Dále, i to, že se
jedná o stovky dokladů. Takovýto systém je úplně někde jinde než u našich sousedů v Rakousku, tam je vše
jasné a daleko jednodušší, tam se klade důraz na naplnění podstaty dotace ne na složku administrativní.
Nemám už ani sílu to vše popisovat a ani nevím, zda
by to vůbec někoho zajímalo, přesto pokládám za svou
povinnost o tom mluvit před poslanci a členy vlády, jež
mají jednotlivé granty na starost. Pokud nesjednotíme
i kontrolní procesy pod jednu metodiku jak obsahově
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i časově, tak dosáhneme jen toho, že granty a dotace
nebude nikdo chtít (starostové a zastupitelé mít odvahu), no, a tím si přeci ublížíme sami sobě – nebude
se rozvíjet infrastruktura (školy, školky, komunikace,
čistírny, vodojemy apod.) tolik potřebná pro všechny.
Nám se podařilo ustát i tuto kontrolu Finanční
správy a vyšli jsme z ní s drobným pochybením (o 17
dní později byl zveřejněn údaj o celkové výši ceny díla
na příslušném veřejném portále). Za toto pochybení
nám byl vyměřen postih ve výši 1 700,- Kč.
Zahájení prodeje stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů k trvalému bydlení
Zastupitelé na svém červnovém zasedání odsouhlasili zahájení procesu prodeje pozemků v lokalitě Blatenská III. V současné době zde budujeme základní
technickou vybavenost. Žádosti o prodej jednotlivé
parcely budou soustředěny na úřadě městyse a zastupitelé o nich budou jednat v září či říjnu letošního roku.
Cílem městyse je umožnit si u nás ve Frymburku
vybudovat domov jak místním, tak i nově příchozím
obyvatelům, a tím posílit náš stav  a mít dostatek obyvatel pro poklidný život se zajištěním i příslušné občanské vybavenosti. Jsou to spojené nádoby – dostatek
obyvatel = kvalitní občanská vybavenost (lékárna, lékaři, škola, obchody apod.).
Frymburská fontána
Abychom měli také trochu radosti ze života, tak chci
podat, myslím si, že docela příjemnou informaci. Frymburk bude prvním místem na Lipenské přehradě
a možná i v ČR, které bude mít svou fontánu (cca 15m).
Nebude tak velkolepá (zatím ) jako ta v Ženevě, ale
také jistě zajímavá. Již téměř rok se pracuje na tomto
projektu a nyní je již patrno, jak vypadá a budeme zkoušet, co to přinese, či, zda je to slepá ulička. Nápad se
zrodil v momentě, kdy jsme začali pravidelně odstraňovat náletové dřeviny z konstrukce komunikace a mostu
mezi Frymburkem a parkovištěm Marta, kdy jsme zajistili provoz a umístnění vleku na vodní lyžování do
zátoky. Pokud se podíváte na zátoku mezi kempem
Frymburk a samotným městečkem, tak se jednoznačně
ukazuje, že tato část vodní hladiny se může vhodně zakomponovat do obrazu městečka. K čemu tato fontána?
V první řadě k zatraktivnění prostředí a obohacení
pohledu na náš poloostrov, dalším efektem by mělo být
provzdušňování vody, a tedy boj se sinicemi. Také je
třeba ji vnímat jako jistý nástroj regulace všelijakých
jachet kotvících na hladině v zátoce, kterých je víc a víc
a nic než nepořádek (parkování aut, odpady a dokonce
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i odpady do jezera vylévající ze svých chemických záchodů ) nám nepřinášejí. Fontána bude v provozu jen
v období řekněme jara, léta a části podzimu, a to vždy
jen v denní dobu cca 8.00 hod až 20.00 hod. Městys to
nebude stát téměř nic, vše je organizováno tak, že jsme
sehnali sponzory, kterým se tento nápad líbil a poskytli
nám pomoc. Samotný plovák jsme zajistili od Povodí
Vltavy, čerpadlo a kabel dodá ČEVAK a.s., naši potápěči nám pomohli s montáží, elektrický proud budeme
odebírat z našeho areálu přečerpávací stanice nad cyklostezkou. Máme i stanovený způsob zazimování zařízení. Máme souhlas a řádný nájem uzavřený na tento
mobiliář. Jsem zvědavý na Vaše reakce a pokud budete
mít nějaké podněty, tak je sdělte mně nebo některému
ze zastupitelů. Pokud se Vám tento nápad líbí, budu jedině rád, jelikož si myslím, že je to správná cesta, jak
nenásilně získat nějaké ty body a vylepšit dojem, pocit
i tu správnou energii z našeho městečka.
Oto Řezáč, starosta
PODĚKOVÁNÍ
Dne 19.6.2019 přijelo do Frymburka 32 dorostenců
hokejového klubu HC Č. Budějovice a pod
vedením pánů trenérů Fouska, Dančice a Kadlece vypomohli při jarním úklidu okolí našeho krásného městyse. Za tuto záslužnou činnost moc děkujeme
a přejeme mladým sportovcům hodně sportovních
i osobních úspěchů.

PRODEJ DŘEVA NA PALIVO
JEHLIČNATÁ VLÁKNINA V DÉLCE 2m CENA
465,- KČ ZA PRM vč. DPH
MAXIMÁLNÍ ODBĚR CCA 12m3
Kontakt: Pavel Řepa, tel.: 724 524 600
V měsíci červenci bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 27. 7. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

KHIHOVNA V LÉTĚ
V době od 1.7. – 31.8.2019 bude knihovna otevřena
pouze v úterý od 14.00 do 18.00 hod.
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Frymburské slavnosti a farní zahrada

Při pořádání farní zahrady nám hodně lidí vyšlo
vstříc, a tak bych jim všem chtěla moc poděkovat.
Bez nich by tento den neprobíhal v takové pohodové
a příjemné atmosféře. Díky všem pomocníkům, kteří
zabezbečili technickou stránku, všem, kdo půjčili stoly,
lavice a stany (městys Frymburk, spolek Zdraví Frymburk z.s., Hasiči Frymburk, spolek FČAS) a i těm, kteří
celý den strávili na svých stanovištích a starali se o program pro děti i jejich rodiče (rodina Majkusova, L. Růžičková, J. Kubátová, J. Černocká, J. Račák, M.
Krejzová, K. Palmová, A. Kocourková)
A velké díky i panu faráři za to, že jsme mohli strávit
pěkný den na kouzelné farní zahradě.
Petra Nekolová
Nová zubní ordinace č.p. 5

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na
vzniku nové zubní ordinace v č. p. 5, zejména pak panu
starostovi, který tuto změnu inicioval.
Z řad pacientů ale přichází mnohé reakce na článek
ve frymburském zpravodaji v květnu 2019, které nejsou
ničím jiným než nedorozuměním. Je třeba říci, že právo
na registraci každého trvale bydlícího občana ve Frymburku v této zubní ordinaci v žádném případě neznamená právo na přednostní ošetření.
Ráda zaregistruji do své péče frymburské občany za
předpokladu, že budou dodržovat řád pro pacienty, respektovat objednací dobu
a nedožadovat se ošetření
ihned. Žádám Vás o dostatek empatie – během deseti
pracovních hodin týdně
nelze vyhovět všem. Ošetřuji pacienty z širokého
okolí, kteří chodili po desetiletí již k MUDr. Hendrychovi, proto žádám
ostatní o trpělivost a pochopení. Děkuji.
MDDr. Petra Prekopová
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ve všech předem určených barvách, a tak byl týden
opravdu barevný, moc se nám to líbilo.
 22.5. Fotografování na společné foto a předškoláci na
tablo budoucích prvňáků.
 29.5. Proběhl projekt „Ze života žížal“ – ekologický program o chovu a životě žížal. Již podruhé jsme se setkali
s Vendy Bílkovou z farmy Chlumeček, která nám poutavým povídáním a živými exponáty přiblížila život žížal. Čím se živí, jak je můžeme pěstovat, jaký přinášejí
užitek, zajímavosti ze světa, i kde má přední a zadní
část😊. Těšíme se na další projekty.
Červen
 6.6. Tento den jsme oslavili Mezinárodní den dětí společně s divadlem“DIVOLOĎ“ – „Souboj kouzel“, jako
překvapení na děti čekaly dva skákací hrady.
 7.6. Vystoupili nejen předškoláci na Frymburských
slavnostech na známou píseň napříč generacemi „Kluci,
kluci s klukama“ od známé textařské dvojice Svěrák,
Uhlíř.
 12.6. Odjeli naši předškoláci a někteří budoucí předškoláci na školní výlet do Českého Krumlova, kde vznikla
naučná stezka v příměstském lese Dubík poblíž sídliště
Plešivec. Děti měly možnost poznat něco z přírody,
fauny, flóry, ale také využít pohybové aktivity.
 17.6. Byl naplánován výlet do mateřské školy ve
Vorderweissenbachu. Školka se nakonec omluvila ze
závažných důvodů. Pohotově byl vymyšlen náhradní
plán a děti vyrazily s paní učitelkou Verčou Račákovou
a naší skvělou lektorkou němčiny Věrkou Novotnou na
rozhlednu Moldaublick. Nechybělo sladké občerstvení
v nedalekém Inns Holz Hotelu v Ulrichsbergu.
 20.6. Počasí nám přálo, a tak jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky. Letos v duchu princeznovském a rytířském. Všichni byli do jednoho pasováni a povýšeni na
školáky. Přejeme jim úspěšný start v základní škole.
 25.6. Naše děti vystoupily ještě jednou na již zmiňovanou píseň od pánů Svěráka a Uhlíře na ŠKOLNÍ
AKADEMII.

ZŠ a MŠ FRYMBURK

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Květen
 13.-15.5. Proběhl zápis do naší mateřské školy.
 14.5. Screeningové vyšetření zraku
 13.-17.5. Již tradičně jako každý rok proběhl „BAREVNÝ TÝDEN“. Musíme pochválit, že děti chodily
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 28.6. Proběhne rytířský den s Honzou Račákem
a bude i dělostřelba.
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Pro letošní nabitý rok je to vše. Všem přejeme překrásné léto, a těšíme se, že se ve zdraví sejdeme v měsíci září. Poděkování patří: Hance Augustinové a Lence
Černé za výborné muffiny pro předškoláky a panu Račákovi za výživné povídání o rytířích.
Za MŠ Frymburk Mgr. Gabriela Schicková
Frymburský pěvecký sbor

HARMONIE
pořádá

v sobotu 6. července 2019 v 18 hodin
v kostele Sv. Bartoloměje

LETNÍ KONCERT
V programu zazní lidové písně, skladby
duchovní
i světské, českých i světových skladatelů.
* * *
Sbormistr Vladimír Rolčík
klavírní doprovod Naďa Rolčíková

Bylo nachystáno malování na obličej a příjemné posezení při živé hudbě. Každý účastník stezky si vysloužil
fčasové penízky, které pak mohl vyměnit za občerstvení z našeho grilu.
Společně jsme tak strávili krásný nedělní den a užili
si dobré jídlo, pití a zábavu.
Velké díky patří především našim sponzorům
a všem pomocníkům: jmenovitě pak organizátorkám
Janě Touškové a Veronice Račákové, Parku Médi Kubíka a jeho zaměstnancům, Sboru dobrovolných hasičů
Frymburk v čele s Karlem Malákem, pomocníkům
Adélce Zoubkové, Magdaléně Krejzové, Viole Salzerové, Jakubovi Kourovi, Báře Jandové a Marii Golasové a v neposlední řadě aktivním tatínkům Jiřímu
Illnerovi, Lukáši Touškovi a Václavu Zoubkovi.
Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům a těšíme
se na další příjemná setkání. www.fcas.cz
Za Spolek FČAS, Jana Toušková

Srdečně zveme všechny hudbymilovné
příznivce!

5. – 6. července zveme všechny příznivce
rybaření do obce Milná na 15. ročník

24-hodinového rybářského závodu.
Start od 18.00 hod.
Pro diváky zajištěno občerstvení.
Přijďte podpořit závodníky a zhlédnout jejich úlovky.
Petrův zdar!
Sháním byt (2+1 nebo 3+1) ve Frymburku k pronájmu
pro tříčlennou rodinu k trvalému bydlení.
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 774 503 421

Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:

03. 07. 2019
17. 07. 2019

od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin

OSLAVA DNE OTCŮ

V neděli 16. 6. 2019 proběhla v Parku Médi Kubíka
oslava Dne otců a zároveň Spolek FČAS oslavil své
4. narozeniny. Tato zahradní slavnost měla letos hojnou
účast, a to nejen díky přehlídce hasičské a policejní
techniky. Děti si mohly se svými tatínky projít rodinnou stezku plnou zábavy, netradičních úkolů a tvoření.

Teátr Víti Marčíka

Frymburské slavnosti opět ukázaly, že naši občané
mají kulturu rádi, a tak hlavně pro ně, přijede 25. července do Frymburka se svým divadlem charismatický,
originální a především autentický divadelník z jihočeských Drahotěšic, Víťa Marčík. Víťa Marčík je komediant a klaun v pravém slova smyslu. S neskrývanou
radostí hraje známé příběhy tak, aby pobavil publikum.
A obecenstvo, konkrétní lidé, jsou doménou jeho
nespoutané improvizace. Umí sám sebe ironizovat
a všechno, co říká a hraje, je pro něj pravdou pravdoucí.
Všechny inscenace Víti Marčíka jsou zážitkem, i když
je vidíte třeba podesáté. Lze je doporučit bez ohledu na
věk, neboť jde o silné, obrazné divadlo, které dokáže
v divácích vyvolat prožitek přímé účasti v dění.
A u toho byste ve čtvrtek 25. července od 18.00 hodin na farní zahradě neměli chybět. Určitě všichni přijďte, neb si také chceme zjistit, jestli by byl v létě
o takové a podobné akce zájem. Chceme i vyzkoušet,
jestli vás neodradí cena vstupného 100 Kč pro dospělé
a 50 Kč pro děti.
Martin Nekola - Zdraví Frymburk z.s.
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Nová mobilní aplikace pro občany
městyse Frymburk
Aby Vám už nic neuniklo…
Městys Frymburk je moderní obcí, která se snaží jít s dobou. I ve smyslu
zlepšování komunikace radnice s občany.
A jelikož v dnešní době téměř každý obyvatel Frymburku používá chytrý
telefon, schválili zastupitelé městyse pořízení Mobilní aplikace Frymburk,
která bude zdarma poskytnuta obyvatelům Frymburku.

Díky apce (jak se mobilní aplikaci ve zkratce
říká) budete mít kdykoli ve svém mobilu:
1) Důležité aktuality z radnice (např. pozvánka na jednání zastupitelstva, rychlé sdělení o odstávce el. proudu či poruše vody, aj.).
2) Kalendář akcí, který bude průběžně doplňován a na rozdíl od tištěného kalendáře, tento
budete mít kdykoli na očích.
3) Praktické informace, kontakty a otevírací
doby (lékař, pošta, elektrikář, a další služby).

červenec 2019
Hledám paní na prav. úklid RD
ve Frymburku 1x týdně
cca 4-5hod. – 150Kč/hod.
od září 2019. tel. 606 637 700,
luciesch@gmail.com

Společnost Lipno Lake s.r.o.
hledá na hlavní pracovní poměr POKOJSKOU
Požadujeme:
 Zodpovědný a aktivní přístup
k práci
 Ochotu pracovat ve všední dny, i o
víkendu
Popis činnosti:
 Úklid a údržba apartmánů
a k nim přidružených prostor
 Další pomocné práce
Nabízíme:
 Stabilní zázemí kvalitní české společnosti
 Práce na HPP plný nebo částečný
úvazek dle domluvy
 Pracoviště v Lipně nad Vltavou
 Odpovídající platové ohodnocení
úkolově dle produktivity práce
 13. plat
Nástup:
 Možný ihned

4) V neposlední řadě také různé slevy a výhody pro volný čas od místních i přespolních
podnikatelů.

Více informací a pohovory na mob.:
725 339 343, na emailu:
milena@lipnolakeresort.cz nebo na adrese Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p.302, PSČ 382 78.

Zacházení s mobilní aplikací zvládne každý,
kdo chytrý telefon používá a má aktivní
mobilní internet.

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

Občané s trvalým bydlištěm ve Frymburku si od 1. července mohou v infocentru vyzvednout přihlašovací kód, který je nezbytný k prvnímu přihlášení. Za neplnoleté děti mohou kódy vyzvednout rodiče.
Jelikož tato apka je účinným nástrojem k propagaci našich služeb a různých akcí (společenské, kulturní, zábavné, gastronomické či sportovní), vyzýváme místní spolky, aby na email info@ifrymburk.info zasílali své akce
(stručné info, termín, 1 foto), které díky aplikaci budou téměř obratem doručeny na mobil každého frymburského občana.
Podnikatelé, kteří chtějí frymburským nabídnout nějakou slevu, budou
v aplikaci rovněž prezentováni (zdarma).
Tato mobilní aplikace se již úspěšně osvědčila na poli cestovního ruchu
u nás i v Rakousku a zastupitele těší, že městys Frymburk bude první lipenskou obcí využívající ke komunikaci s občany tuto moderní technologii.

6

Obsluha půjčovny
INTERSPORT Rent
Náplň práce:
- V letním období – různorodá práce v
jednotlivých půjčovnách INTERSPORT Rent –
kola, bikepark, loděnice, koloběžky, přístav –
lodě
- 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
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zajímavou práci
v příjemném prostředí sportovního areálu,
dotované ubytování, sleva 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
životopis na email: prace@lipnoservis.cz. Více
informací na telefonu 725 988 820.

červenec 2019
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Nová Lipno.card a e-shop lipenských zážitků
Lipno letos spustilo zbrusu nový e-shop Lipnocard.cz. Pokud vyrážíte na Stezku korunami stromů nebo do Království lesa, máte
nově možnost zakoupit si vstupenky online právě v tomto e-shopu a navíc za výhodnější cenu. Svůj výlet si tak připravíte z pohodlí
domova a na místě již vyrážíte přímo za vybraným zážitkem.
Nová je také karta hosta Lipno.card, která přináší celou řadu výhod. Získáte ji v Infocentru Lipno, v půjčovnách Bikepark Rent
v Chatě Lanovka, INTERSPORT Rent Kapitanát a INTERSPORT Rent sjezdové koloběžky. Kartu a její výhody aktivujete její registrací
do osobního účtu v eshopu Lipnocard.cz.
Platnost nové Lipno.card je neomezená a jedná se o zálohovanou kartu za 100 Kč. V zimní sezoně bude tato karta sloužit jako
skipas.

Výhody s Lipno.card:
• Aquaworld Lipno
• 10 % sleva – vstupné bazén
• 30 % sleva – vstupné sauna
• Infocentrum Lipno
• 40,- Kč sleva – nákup – medík lišáka Foxe
• Lízátko zdarma – nákup nad 300,- Kč
• Lanový park Lipno
• 15 % sleva – vstupné
• Půjčovny Lipno
• INTERSPORT Rent– Kapitanát:
• 10 % sleva – elektročluny a motorové čluny
• 10 % sleva – plachetnice
• 15 % sleva – kola a příslušenství
• 15 % sleva – inline brusle a příslušenství
• 15 % sleva – silniční koloběžky
• 20 % sleva – kurz inline bruslení
• 20 % sleva – kurz inline plachetnice
• INTERSPORT Rent Koloběžky – Stezka korunami stromů:
• 10 % sleva – sjezdové koloběžky
• 100 % sleva – zapůjčení Frisbee disků
• 15 % sleva – Floutrejl – kolo + lanovka
• INTERSPORT Rent- Beach Aréna:
• 10 % šlapadla, paddleboardy, kajaky
• Bikepark Rent – Chata Lanovka
• 15 % sleva – kola a příslušenství
• 10 % sleva – bikepas při zapůjčení kola
• 15 % sleva – Floutrejl – kolo + lanovka
• 20 % sleva – kurz inline, bikepark
• Adventure golf Lipno
• 10 % sleva – na hru
• Amenity sport arena Lipno
• 20 % sleva – pronájem sportovní hala
• 20 % sleva – vstupné wellness
• Amenity wakeboard Lipno – RY:BAR
• 20 % sleva – Wakeboarding 15 min
• Hopsárium Lipno
• 2 + 1 hodina zdarma
• Lipno Line – parník
• 1 + 1 vstupenka zdarma – 1x plavba lodí Adalbert Stifter platí do 30. 6. a od 1. 9.
• 20 % sleva – 1x večerní plavba s hudbou platí od 1.7. do 31.8.
• Ostatní služby okolí Lipna nad Vltavou
• České dráhy
• 1 + 1 jízdenka zdarma – Dakarem pod Čertovkou
• Sleva 8€ / 13€ - Dunaj-Vltava ticket
A mnoho dalšího.
Přejeme Vám krásné léto, tým Lipno.
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