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Po sjezdovce frčíte na tříkolce
Activity park Médi Kubíka ve Frymburku u Lipenské
přehrady má za sebou první měsíc provozu.
Nabízí adrenalinovou zábavu i naučnou stezku.
KAREL HRDINA
FRYMBURK | Po sjezdovce z kopce
Marta nad Frymburkem se klikatí dráha, po níž se dolů ženou speciální tříkolky. Pod ní si děti zkoušejí první golfové
krůčky. A po vodě se prohánějí odvážlivci na wakeboardech nebo vodních lyžích. Activity park Frymburk nabízí
i další atrakce. Poprvé ho provozovatelé
otevřeli 1. srpna. „U nás se vyřádí celá
rodina. Když rodiče vidí, jak se jejich
děti baví, chtějí si naše atrakce vyzkoušet také. A třeba na tubbingové dráze
jezdí mnohem rychleji, protože jsou těžší,“ popsala jednu z atrakcí manažerka
parku Jaroslava Račáková.
INZERCE

Cestu do areálu najdete snadno, protože leží hned u silnice mezi Frymburkem
a Lipnem nad Vltavou. U parkoviště je
vstupní brána s barem, kde se návštěvníci mohou občerstvit. Zároveň si tam
koupí lístky na jednotlivé atrakce.
Hned u vstupu je golfová louka, kde
si zájemci vyzkoušejí golf zábavnou formou. Třeba se trefují speciálními míčky
do postavy v barevném obleku s terči.
Ty se na ně „přilepí“. Vše funguje na
principu suchého zipu. „Líbí se to i lidem, které klasický golf nebaví. Zájemci si mohou vybrat ze tří balíčků. Jejich
součástí je seznámení s historií golfu
a hra,“ popsala Račáková.
Hlavně kluci a jejich tátové se baví

Activity park ve Frymburku nabízí
zábavný program pro celou rodinu.

při sjíždění sjezdovky na tříkolkách. Na
kopec se vyvezou lyžařským vlekem.
Nahoře u kapličky se mohou pokochat
krásným výhledem na Lipenskou přehradu. Dolů pak frčí po upravené dráze,
která se klikatí po svahu. Tříkolky mají
brzdy a jsou dvoumístné, takže na nich
může jet rodič s dítětem.
Když si lidé užijí adrenalinu, mohou
si vyzkoušet zručnost a vědomosti na naučné stezce s devíti zastaveními. Začíná
u parkoviště a končí u ranče U Tří Anč.
Zvládnou ji i rodiče s kočárky. Na začátku děti dostanou hrací kartu, a když splní všechny úkoly, čeká je v cíli odměna.
„S prvním měsícem provozu jsme
spokojení. Lidé si k nám cestu našli
i díky tomu, že park je vidět z hlavní silnice,“ konstatovala Račáková a dodala,
že do poloviny září bude park otevřený
denně a pak pravděpodobně jen od čtvrtka do neděle. „Teprve začínáme a nevíme, jaký bude po prázdninách zájem.“

Provětrává škola
vaši peněženku?
 1 000 Kč pro lepší start ihned po první splátce
 Navíc až 25 000 Kč za řádné splácení

Akce platí pro žádosti podané od 1. 9. do 30. 9. 2015, pro nové klienty k úvěru od 10 000 Kč. Bonus za dobré splácení se vztahuje k úvěrům se splatností od 24 měsíců. Detailní podmínky
naleznete na www.proﬁcredit.cz. Reprezentativní příklad: Výše půjčky 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců, bonus za dobré splácení 690 Kč, RPSN 31,22 %, p. a. 27,4 %, celková částka 13 110 Kč.
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