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Věděli jste, že společné prožívá-
ní a sdílení zážitků je klíčový 
faktor pro lidské štěstí?

Funkce jídla totiž není pouze v uspo-
kojení základní lidské potřeby. Jídlo je 
mnohem víc. Je to zážitek, prožitek i 
společenskou událostí. Pro některé lidi 
je i jistou formou umění a také součástí 
určité komunity zvané Foodies, se kte-
rou vše kolem jídla sdílejí prostřednic-
tvím sociálních sítí. Na jídlo lze určitě 
nahlížet jako na formu mezilidské ko-

munikace. Lidé, kteří se sejdou u jed-
noho stolu, nevidí pouze jídlo na talíři, 
ale zároveň si vypráví a sdílí zážitky 
ze svého života. Je dokonce vědecky 
dokázané, že pravidelné společné sto-
lování dělá lidi šťastnějšími, dožívají 
se vyššího věku a nemají tolik sklony
ke špatné náladě. 

Pojďme tedy společně dělat svůj ži-
vot šťastnější nad stolem plným kva-
litního jídla s lidmi, které máme rádi.

JÍDLO JE RADOST!

Z archivu Vilémova pekařství & koloniálu

Milí čtenáři našich 
La Novin, jsme moc 
rádi, že Vás po krát-

ké zimní pauze můžeme opět 
uvítat na těchto stránkách.
Na stránkách novin, které tvo-
říme pro Vás, pro naše hosty. 

Chceme Vám tu představit 
nejen novinky ze světa La 
Place, ale také Vám přiblížit, 
co zajímavého se děje v Podě-
bradech a jak inspirativní lidé 
tu žijí.
A co v nich najdete?
V jarním vydání si můžete 
přečíst článek s talentova-
ným sportovcem Maxem 
Handanagičem, díky kultur-
ním tipům neminete besedu 
se známým spisovatelem Mi-
chalem Vieweghem, blíže se 
seznámíte s našimi “lupičáky” 
a zjistíte, jakou novinku jsme 
pro Vás připravili ve Vilémově. 

Přejeme Vám příjemné čtení 
třeba u hrnku kávy v někte-
rém z našich míst k setkání a 
doufáme, že si užijete krásné 
jaro v milé společnosti.

Redakce novin La Place 



 KENTUCKY MULE

Jim Beam, Limetka a 

Zázvorové pivo

JOHNNIE WALKER 
BLUE LABEL60 Y.O.

Johnnie Walker Blue 
Label - mistrovské 

dílo destilérky John-
nie Walker. Neuvěři-
telně jemná skotská 

whisky zrající po dobu
60 let v dubových 
sudech. Aroma je 

bohaté s tóny vanilky 
a medu. Chuť je 

intenzivní a vrstev-
natá, můžeme v ní 

najít pražené lískové 
oříšky nebo karamel 

prolínající se s tóny 
hořké čokolády. Zá-

věr je dlouhý, hřejivý 
a lehce kouřový.

FILIP

DOPORUČUJE

DALŠÍ MÍSTO K SETKÁNÍ?
ANO!

Již v létě se otevřou
brány zámecké
zahrady pod tak-
tovkou skupiny
La Place

MELON
MARGARITA
Tequila Silver

Monin Watermelon 
Lime

CUBA
LIBRE

Havana Club 3
Pepsi
Lime

 NEGRONI
Bombay Sapphire

Campari
Martini Rosso

MOSCOW
MULE
Vodka
Limeta

Zázvorové pivo

MAI TAI
Havana 3 y.o.

Havana Especial
Captain Morgan Black 

Spiced, Triple Sec
Orgeat & Limeta

O NÁS
Chcete představit produkt, značku 
nebo vytvořit kreativní event či uspo-
řádat svatbu nebo jinou akci? Potře-
bujete k realizaci vaší představy spe-
ciální místo? Společně vše vytvoříme
na míru vašim požadavkům. Je na Vás, 
zda si pronajmete pouze prostor nebo 

využijete našich služeb k zajištění vše-
ho potřebného.

JAK FUNGUJEME
Zahradu si můžete pouze pronajmout 
nebo vám připravíme prostor dle va-
šich představ. V případě zájmu zajistí-
me catering či další doplňkové aktivity.

KONTAKT
Dominik Bouma

manažer Zámecké zahrady
Tel: +420 722 195 270

E-mail: zahrada@laplace.cz

ZAJÍT NA DRINK JE VŽDY DOBRÝ NÁPAD.
Koktejly nejsou jen letní záležitostí… Nechte se inspirovat
drinky z Charles Baru, které si můžete užít po celý rok.

C ílem skupiny La Place bylo
od začátku vytvářet místa
k setkání. Kavárnou Oliver to 

začalo a během uplynulých 10 let se 
připojovala další a další místa. Vždy 
nás hnala touha, aby si každý našel
to “své místo”, kde se chce sejít.
Ať už je to pro někoho rušný hostinec
s ryze českým jídlem nebo klidná 
restaurace s nádechem Středomoří. 
Někdo preferuje noční život v baru a 
někdo zase ranní kafíčko doprováze-
né vůní čerstvého pečiva.
Posledním přírůstkem do rodiny La 
Place bylo Bistro u Lupiče, které je 
svým konceptem a lokací u Labe 
zase o kousek jiné, a tím pádem svým 
způsobem osobité jako každý náš 
podnik. Ale stále nám chybělo mís-
to, na kterém by bylo možné tvořit 
zázemí pro něco většího. Chtěli jsme 
místo, kde by byl prostor, jak pro in-
timitu soukromých akcí tak pro akce 
přístupné široké veřejnosti.
Když se před námi objevila nabídka 
na minimálně využitou zámeckou za-
hradu, bylo nám hned jasné, že prá-
vě zde začneme psát příběh dalšího 
místa k setkání. Překrásná zahrada 
stojící v samém srdci Poděbrad pří-
mo vybízí k nepřebernému množství 
využití. A my se velice těšíme, že spo-
lečně s vámi vdechneme zámecké
zahradě nový život.

VYUŽITÍ
koncerty • svatby • párty • letní kino
jarmarky • trhy • degustační akce
firemní večírky



Každý podnik La Place má kromě osobitého vzhledu a konceptu, také svoji dobrou 
duši, která tíhu správného chodu bere na sebe. Ani tady tomu není jinak. V tomto
případě je tou dobrou duší Pavel Vršovský, kterému sekunduje hlavní kuchař 
Richard Rašek. A jak to u Lupiče šlape jsme se zeptali rovnou obou dvou.

dali směrem “take away” věcí a při-
dali snídaně, bylo 100% nejlepší roz-
hodnutí.
R.: Určitě. Ty snídaně musím říct, že 
mě samotného mile překvapily. U těch 
jsem byl popravdě trochu skeptický. 
Vyzkoušeli jsme je nejdřív jen o víken-
dech, a dneska máme spoustu rezer-
vací a každý víkend plno. Že se nám 
začali plnit i všední dny, nám ukazuje, 
že to byl správný krok.

Není už vám teď trochu malá kuchyň 
při tom všem, co děláte?
R.: Kuchyň je opravdu hodně malá, 
ale bohužel rozšířit nejde. Stavba je 
jasně daná, s tím hnout nemůžeme. 
Ale máme v plánu lodní kontejner, 
kde by měla vzniknout kompletně 
nová kuchyň.
P.: Tahle novinka se uskuteční do kon-
ce dubna. A myšlenka je taková, že by 
tam měl být gril, udírna a další vychy-
távky. Budou se tam připravovat hlav-
ně věci na grilu. Ten koncept je takový, 
že bychom chtěli co nejvíce obměňo-
vat nabídku jídel. Kromě grilování tam 
budeme mít prostor i na to udit klobá-
sy, ryby nebo masa. Stávající kuchyň 
ve vnitřku bistra bude potom hlavně 
pro snídaně, které si chceme udržet 
dál i v sezóně. Venkovní kuchyň pře-
bere denní jídla.
R.: Bude to vlastně i taková “open kit-
chen”. Hosté uvidí, jak se jídlo připra-
vuje...
P.: ...a taky ucítí tu vůni už z dálky.

To zní skvěle, jak jste na tenhle nápad 
vůbec přišli?
P.: V loňském roce jsme měli venkovní 
gril, a mělo to úspěch. Letos jsme chtěli 
rozšířit nabídku jídel. Tahle varianta 
nám přišla zajímavá a zapadá do naší 
představy o bistru.

Oba dva jste byli dlouho v zahraničí, 
takže můžete porovnat, na jaké úrov-
ni jsou bistra tam.
R.: Co já jsem měl možnost vidět a zažít, 
tak si myslím, že se v Čechách už hod-
ně posouváme, pořád máme co dohá-
nět, ale za mě už je to fajn.
P.: Ono taky hodně záleží, kde v zahra-
ničí zrovna člověk je. Když jste někde, 
kde je 365 dní v roce sluníčko, tak ten 
koncept bister funguje úplně jinak než 
tady u nás. Ale já si myslím, že když 
to chce člověk dělat pořádně a z kva-
litních surovin, tak to může být stejně 
dobrý úplně všude.

Jak jste se vy dva dali dohromady?
R.: Já pracoval a žil v Irsku. Při druhé 
vlně covidu se zavřela restaurace, kde 
jsem vařil. Po návratu do Čech jsem 

šel pracovat do kanceláře, kde mě to 
vůbec nenaplňovalo, takže když mě 
oslovil Pavel, ať jdu za ním do Lupiče, 
neměl jsem nad čím přemýšlet. Zná-
me se spolu dlouho a věděl jsem, že to 
bude fajn.
P.: Když přišla nabídka pracovat u Lu-
piče, tak mě hned napadl Richard a
u kafe jsem ho ukecal :-)

Jste oba sólisti a navzájem si nezasa-
hujete do toho svého, nebo naopak vše 
řešíte spolu?
P.: Řešíme to spolu, je to pro mě velká 
výhoda, že v něm mám opravdu opo-
ru, a když tu nejsem já, tak mě doká-
že zastoupit. Co se týče kuchyně, tak 
spoustu toho vymyslíme jak jinak než 
u toho kafe, a Ríša to pak převede
do praxe.
R.: Jsme tu spolu rok a zatím nebyl s ni-
čím žádný problém, a to myslím mluví 
za vše.
P.: Souhlasím... Myslím, že to máme 
nastavený fakt dobře, navzájem si 
pomáháme, a ať já nebo on tu zrovna
z nějakého důvodu nemůžeme být, 
tak víme, že je to v pohodě. Nesmím 
zapomenout také na druhého kucha-
ře Adama, který je skvělý. A to platí i
pro všechny ostatní. Ať už to jsou hol-
ky na baru nebo v kuchyni, tak jsme 
si za ten rok vybudovali super vztahy. 
Nebo v to aspoň pevně věřím.

Bistro je součástí rodiny La Place, je to 
výhoda nebo nevýhoda?
R.: Za mě je to výhoda.
P.: Tohle je strašně sporný. Pro spoustu 
místních je to nevýhoda, že všechno 
spadá pod jednoho majitele. Ale pro nás
je to určitě výhoda. Ve Vilémově pečou 
skvěle a my máme každý den čerstvé 
pečivo, ne žádné mražené polotovary. 
To stejné platí i pro sladké koláče, které 
si z Vilémova vozíme, nebo mini dezer-
ty od cukrářek La Place. Vše je čerstvé 
a výborné.
R.: Hodně věcí zvládneme sami. Peče-
me si vlastní sušenky, děláme svoje 
omáčky a různé dipy, vyrábíme do-
mácí limonády. Ale díky zázemí, které 
nám La Place tvoří, můžeme hostům 
nabídnout ještě mnohem větší výběr.

Kromě venkovní kuchyně plánujete 
nějaké novinky do budoucna?
P.: Ta kuchyň je určitě největší novinka 
nebo změna, kterou chystáme. Bude 
na to navazovat větší sezení, aby ten 
prostor mohl pojmout více lidí.
Loni jsme měli lehátka, která budou i 
letos, snad i ve větším počtu. Bude tu 
taková “chill zóna”. Pokud vše půjde 
dobře, tak bychom tu chtěli vybudovat 
falešnou písčitou pláž a molo.

V minulém roce jste tu měli i různé 
akce jako například koncert. Plánuje-
te i letos něco podobného?
P.: Loni jsme to zkoušeli a musím říct, že 
se to docela povedlo a mělo to úspěch. 
Uvidíme, jestli se nějaké kapely letos 
ozvou sami. My bychom byli určitě pro.

S klukama jsme se sešli přímo
u nich v bistru, a i když se jim
do rozhovoru zpočátku vůbec 
nechtělo, tak to bylo nakonec moc 
příjemné. Je na nich vidět, že jsou 
na stejné vlně a bistro je jejich 
srdcovka. Mají plnou hlavu ná-
padů, a rozhodně se tady máme 
ještě na co těšit. Bistro u Lupiče 
je mnohem víc než jen útulný in-
teriér a skvělá lokace. Je to místo, 
kde se s drinkem v jedné ruce 
a burgerem v té druhé na chvíli 
zastavíte. Místo, kde se i všední 
den stane na chvíli nevšedním.

V našem bistru Vám nenabídneme vícechodové menu, ani 
nedoporučíme vhodné víno k objednané bagetě. Ale o poži-
tek z jídla rozhodně ochuzeni nebudete.

SPOUSTU TOHO VYMYSLÍME U KAFE
Pavel Vršovský a Richard Rašek

PAVEL VRŠOVSKÝ (34)
Provozní Bistra u Lupiče. Pochází z Podě-
brad, ale 3 roky strávil v Austrálii, která 
se mu dostala pod kůži. Celý život se motá 
v gastru, kde zúročuje poznatky ze svých 
cest po světe. I když kdo ví, jak ovlivnilo 
jeho život potápění se žraloky :-)

RICHARD RAŠEK (32)
Hlavní kuchař Bistra u Lupiče. Cesta do Po-
děbrad vedla rodáka z Ostravy přes Kanadu 
a Irsko, kde pracoval jako junior Sous Chef
v michelinské restauraci The Oak Room. 
Když není v kuchyni, tak někde sportuje, trá-
ví čas s rodinou nebo sní o cestě do vesmíru.

Asi každý ví, že bistro pochází z francouzského “bistrot”. Ale už málokdo ví, že 
slovo vzniklo z ruského “bystro”, což v českém překladu znamená rychle. Dnes 
se pod tím ukrývá místo pro prodej jídel a nápojů kolemjdoucím zákazníkům… 
Je to vlastně taková kavárna, kde mohou hosté dostat i něco lehkého k jídlu.
A kde jinde v Poděbradech mít takové místo, když ne u stezky podél Labe?
Až Vám při procházce, jízdě na kole nebo bruslích, vyhládne, zastavte se u nás
a nasajte atmosféru se vším všudy.

V čem je Bistro u Lupiče jiné?
Pavel: To místo tady je nádherný, je 
tu výhled na zámek, na vodní elek-
trárnu, na Labe... Je tu klid, a to je asi 
největším lákadlem, kdy i přes vánici 
sem ty lidi prostě přijdou.
Richard: Má to tu své kouzlo. Ať je 
minus 5, sněží, prší nebo naopak je 
tu vedro, stejně je to tu pořád takový 
samostatný svět. Že jsme dál od ko-
lonády, je pro nás jednoznačně výhrou.
Pavel: Ze začátku jsme netušili, do čeho
jdeme. Krásný interiér a netradiční 

lokace zapříčinila, že hosté očekáva-
li spíše restauraci. My tady ale bílé 
ubrusy a žádný fine dinning nemáme, 
a ani nechceme. Jsme bistro, které 
může i tak nabídnout kvalitní věci. To 
je koncept, kterého se chceme držet.

Je vše tak, jak jste si naplánovali, 
nebo jste museli z něčeho ustoupit?
R.: Já jsem do toho šel opravdu s tím, 
že budeme dělat bistro. Pořád se drží-
me konceptu jídla “take away”. To, že 
jídlo servírujeme na porcelán, nijak 

nemění fakt, že je vše koncipováno 
tak, aby si ho lidé mohli vzít do ruky
a sníst si to tady u nás nebo někde
o kus dál na trávě.
P.: Bistro bylo postavené nově, tak-
že jsme se s tím museli samozřejmě 
trošku poprat. Nikdo jsme nevěděl, 
jestli lidi chodit budou. Bylo po covi-
du, všechno bylo nejisté. Ale jak říká 
Ríša, ta myšlenka byla od začátku 
jasná, a to rozjet bistro. Místo, kde se 
lidi při procházce zastaví na kafe a
něco malého k jídlu. To, že jsme se vy-



P R O G R A M  J A R O  2 0 2 3
co dělat v Poděbradech?

INFO O MMA

S MMA začal až v 18ti letech. 
Do té doby hrál fotbal a 
studoval obor mechanik-

instalatér. V tu dobu ho ještě ani 
nenapadlo, že ho vítr zavane
ke sportu, který je momentálně 
u nás  na vrcholu popularity. Ale 
jak sám podotýká, je rád, že si ho 
MMA našlo, i když mu to život ob-
rátilo o 360 stupňů. 
Max Handanagič by si před 8 
lety asi jen těžko dokázal před-
stavit, že ho MMA, který šel ten-
krát jen tak z hecu s kamarádem 
vyzkoušet, bude živit. 26letý zá-
pasník se z nuly vypracoval až
k profesionálům za pouhé 3 roky. 
Nezastírá, že ho to stálo nejen 
spoustu potu a krve, ale hlavně 
práce na sobě samém, uspořádá-
ní priorit a obrovskou disciplínu. 
A ani tak by podle jeho slov ne-
byl tam, kde je, kdyby kolem sebe 
neměl ty správné lidi. Od trenérů 
přes sponzory, až po podporu ro-
diny a přátel.
Pro laiky je MMA bitkařina v kle-
ci, kde teče krev, ale pro Maxe a 
ostatní kluky je to sport, který vy-
žaduje spoustu úsilí, když to chtě-
jí někam dotáhnout. Znamená 
to denodenní tréninky, nutnost 
přemýšlet co za den sní, aby se 
mohli v tréninku hýbat, a hlavně 
zůstali na stejné váze, ve které
zápasí. Ovlivňuje to i osobní život, 
na který už logicky nezbývá ne-

jen čas, ale ani energie. Fyzické 
tréninky střídá i psychologická 
příprava na zápas. “Jít do klece je 
jako hrát šachy… Musíš předpo-
kládat, jaký tah protivník udělá, 
abys mohl správně reagovat a 
nepřekvapil tě” vysvětluje Max.
Když dojde na klasickou otázku, 
co mu sport dal a vzal, tak ne-
dokáže vymyslet, co mu vlast-
ně MMA vzalo. Ale nad tím, co
 mu dalo, sype jedno pozitivum 
za druhým a pomyslné jiskry
v očích ukazují, že je v tom srd-
cem víc, než by se na první po-
hled zdálo.
Ať už je MMA pro někoho jen 
nepochopitelný boj v kleci nebo 
sport jako jakýkoliv jiný, jedno 
je jisté… Na každý pád učí disci-
plínu, zodpovědnost a být nejen 
sám za sebe v boji, ale fungovat 
i jako týmový hráč, protože bez 
toho se v tréninku neobejdete.
Tenhle tichý skromný kluk ještě 
rozhodně ukáže, co v něm je, a 
jednou ho třeba uvidíme až v kle-
ci UFC, jež je pomyslnou Mekkou 
všech zápasníků MMA.

A jak říká Mohammed Ali… ”Šam-
pioni nevznikají v posilovnách, 
šampioni vznikají z něčeho, co 
mají hluboko v sobě - z touhy, snu 
a vize.” A Max za svým snem jde 
rozhodně na plno a my mu drží-
me palce, aby se dostal co nejdál.

Jméno: Max Handanagič (26)

Profese: profesionální MMA zápasník

Domovský klub: MMA Poděbrady,

MPT Fighters

Bez čeho se neobejde: staré triko, které 

vozí na každý zápas

Oblíbená osobnost: Mohammed Ali

Song na který nastupuje do boje: z po-

věrčivosti při každém zápasu jiný song

Životní cíl: Ukázat lidem, co v něm je 

Motto: „ I’m gonna show you how great 

I’am “  Muhammad Ali

Poděbrady jsou živnou půdou 
pro nadějné sportovce. Od hoke-
je po atletiku, přes volejbal šest-
kový nebo i ten plážový, až po bo-
jové sporty. V Poděbradech si 
zkrátka každý najde to své.
A i když je MMA u nás fenomé-
nem až v poslední letech, tak 
místní klub MMA Poděbrady, 
v jehož čele stojí Lukáš Blažek,

Tomáš Čerych a Rostislav Blažek, 
funguje už 15 let. Není tedy nic 
překvapivého, že právě z jeho 
klubu se rodí profesionální spor-
tovci, kteří mají našlápnuto až 
do nejvyšší ligy.

A jedním z nich je i Max
Handanagič, jehož hrdým 
sponzorem je i La Place.

• Smíšené bojové umění bez využití zbraní. 
    Kombinace chvatů a úderů ve stoje i na zemi.

• Zápasí se v kleci ve tvaru oktagonu nebo 
   kruhu.

• Kdysi garážové bitky, dnes uznávaný sport 
   a mainstreamová zábava.

• Zápas rozhodují 3 bodoví rozdočí a na bez-
   pečnost dle pravidel dohlíží jeden rozhodčí 
   ve středu zápasiště.

• Oktagon MMA je největší československá 
   organizace pořádající soutěže.

obyčejný kluk, co si plní sny nebo
rváč s touhou po vítězství?

MAX HANDANAGIČ

LA PLACe PODPORUJE
SPORTOVCE

24. 3. 2023 / 19.00 HOD
Kongresové centrum Lázeňská kolonáda 
RECITÁL JAKUBA SMOLÍKA
Lístky si můžete zakoupit na www.goout.net

25. 3. 2023 / 21.00 HOD
Charles bar
MATMAR / Párty plná pořádné hudby
Bližší info na www.charlesbar.cz a sociálních 
sítích

29. 3. 2023 / 19.00 HOD
Kongresové centrum Lázeňská kolonáda
KONCERT LONDÝNSKÉHO JAZZOVÉHO 
ORCHESTRU

30. 3. 2023 / 17.30 HOD
Městská knihovna

BESEDA
se spisovatelem Michalem Vieweghem
Bližší informace ohledně vstupenek najdete

na www.knihovnapodebrady.cz

7. 4. - 10. 4. 2023
Jiřího náměstí

VELIKONOCE V PODĚBRADECH
Čekají Vás velikonoční trhy na náměstí, řemeslné
dílny, pletení pomlázek a další doprovodný program.

Více informací na www.ipodebrady.cz

15. 4. 2023
Jiřího náměstí

1. ROČNÍK ZAHÁJENÍ SEZÓNY
 MOTOR TOURING CLUB

Bližší informace na FB stránce MTC Poděbrady

23. 3. 2023
Cucina
ITALSKÝ VEČER S ERAWINE
Výborná vína v kombinaci s lahod-
ným jídlem pozvednou Váš večer
o level výš.
Rezervace na tel. 734 201 101

OD 3. 3. 2023
každý pátek od 8:00 do 15:00 hod
FARMÁŘSKÉ TRHY NA NÁMĚSTÍ 

9. 4. - 10. 4. 2023
LaPlace - Náš Hostinec, Cucina,
Café Oliver
VELIKONOČNÍ MENU
Ve všech našich restauracích si bude-
te moct vychutnat velikonoční menu. 
Bližší informace najdete na sociálních
sítích a www.LaPlace.cz

31. 3. - 2. 4. 2023
Městská sportovní hala
MISTROVSTVÍ ČR V BOXU KADETŮ A KADETEK

1. 4. 2023
Jiřího náměstí
ZAHÁJENÍ MOTOSEZÓNY
jízda Praha - Poděbrady

18. 5. - 21. 5. 2023
Kolonáda
ME V CHŮZI
Na evropský šampionát dorazí sportovci z celé Evropy.
Více informací na www.ipodebrady.cz
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25. 3. 2023 / 19.30 HOD
Divadlo Na Kovárně
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ - PREMIÉRA
Vstupenky zakoupíte na www.divadlonakovar-
ne.cz

28. 3. 2023 / 19.00 HOD
Kongresové centrum Lázeňská kolonáda
KŘESLO PRO HOSTA s Ondřejem Vetchým
Vstupenky zakoupíte na www.goout.net

27. 4. -30. 4. 2023
Divadlo Na Kovárně
60. PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE

KULTURA
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Pekař / Pekařka 
Vilémovo pekařství a koloniál

Nemusíš mít zkušenosti s pečením chle-
ba a rohlíků. Stačí chuť učit se nové.

Servírka / číšník
Náš Hostinec

Uvolněná atmosféra, čepované pivo a 
pravé české hotovky. Přidej se k nám do 

týmu a staň se součástí skvělé party.

Recepční
Mamma’s Boutique Hotel

Chceš pracovat v krásném prostředí? 
Umíš cizí jazyky a baví Tě práce s lidmi? 

Vhodné pro studentky VŠ..

Cukrář / Cukrářka
La Place dorty

Sladké dezerty jsou láska. Nemusíš vše 
umět, důležitá je preciznost a chuť se učit.

Kuchař / Kuchařka
Náš Hostinec

Je jídlo tvoje vášeň? Vaříš rád/a českou ku-
chyni? Pak je toto místo přesně pro Tebe!

Obsluha ve Vilémově pekařství
Miluješ vůni kávy a čerstvého pečiva? 
Očekáváme chuť do práce a smysl pro 

humor, vše ostatní naučíme.

Bližší informace na tel. čísle
+ 420 725 505 148
Těšíme se na Tebe!

HLEDÁME POSILU

aneb sladký suvenýr z lázeňského města

Chybí Vám inspirace nebo tip a nejste si zcela jisti, jaký dárek
by byl pro Vaše nejbližší nejvhodnější?

VILÉMOVY OPLATKY

Darujte zážitek!

Kulaté oplatky jsou tradiční po-
choutkou, která neodmyslitel-
ně patří ke každému lázeňské-

mu městu.
Legenda praví, že první oplatky upe-
kl kuchař z kláštera na přelomu 18. a 
19. století. Dostal za úkol připravit pro 
hosty zákusky a napadlo ho využít 
přístroj na pečení hostií. Jednoduché 
těsto vylepšil směsí oříšků, cukru a 
skořice. Takto vznikla sladká křehká 

pochoutka, která v různých podo-
bách přetrvala dodnes.
Ve Vilémově si můžete nyní tento lá-
zeňský skvost také dopřát.

Tak ať už si oplatky přibalíte do kufru 
jako malý suvenýr z návštěvy našeho 
krásného města nebo si je vychutnáte 
při procházce lázeňským parkem a ko-
lonádou věříme, že vám budou chut-
nat a oblíbíte si je jako my v La Place.

Udělejte radost svým 
blízkým gurmánským 
zážitkem v podobě 

dárkového poukazu La Place, 
který můžou uplatnit dle jejich 
chuťových buněk.
Dárkový poukaz lze dle libos-
ti uplatnit v Café Oliver, Náš 

Hostinec, Cucina, Bistro U Lu-
piče, ale i Vilémovo pekařství 
a koloniál. Ve všech těchto 
provozovnách ho lze i zakou-
pit, a to ve výši 300 Kč, 500 Kč, 
1000 Kč a 2000 Kč.
Poukaz lze využít pouze jed-
nou ve výši uvedené částky. 

Na dárkový poukaz nevracíme 
hotovost a musí být využit 
jednorázově. Pokud by Vám 
propadla platnost dárkového 
poukazu, ozvěte se na mar-
keting@laplace.cz a my Vám 
rádi pomůžeme tento problém 
vyřešit.


