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Penzion U Pece v Silůvkách nabízí levné ubytování
Kontakt:

Penzion U pece Silůvky
Anenská 17

Silůvky
664 46 Prštice

Tel. 721 768 170
Tel. 739 638 602

upece@centrum.cz
Provozovatel Rostislav Hrdlička





Ubytování v jedno a vícelůžkových 
pokojích, vzdálenost od místa 

konání asi 1 km.



Provozovna pro rozvoz 
jídla

PIZZA ROZZE
Ježkov 2, Ořechov.



Zde je rozmanitá nabídka pizzyPizza 38 cm – rajčatový nebo smetanový základ

• 1 Margherita (sýr, rajče, pórek) 130,-

• 2 Šunková (sýr, šunka, pórek, kukuřice) 140,-

• 3 Salámová (sýr, salám, pórek, kukuřice)140,-

• 4 Hawai (sýr, šunka, ananas) 140,-

• 5 Mexicano (sýr, slanina, fazole, cibule, kukuřice, uzený sýr)
165,-

• 6 Provincialle (sýr, šunka, slanina, kukuřice, pfeferony)
160,-

• 7 Altono (sýr, tuňák, cibule, slanina, uzený sýr) 170,-

• 8 Mio gusto (sýr, žampiony, slanina, klobása, pfeferony)
170,-

• 9 Calesone (sýr, šunka, slanina, olivy) 160,-

• 10 Řecký sen (sýr, slanina, niva, olivy, pórek) 170,-

• 11 Quatro formaggio (sýr, eidam, uzený sýr, niva) 150,-

• 12 Speciál (sýr, uzený sýr, smetana, žampiony, šunka, pfeferony, 
niva) 180,-

• 13 Čabajková (sýr, čabajka, niva) 170,-

• 14 Al Capone (sýr, šunka, salám, pórek, žampiony) 160,-

• 15 Alla Rusticana (sýr, slanina, žampiony, olivy) 160,-

• 16 Ronaldo (sýr, šunka, klobása, žampiony) 160,-

• 17 Ořechovská klasika (sýr, rajče, šunka, salám, slanina, čabajka)
180,-

• 18 Pizza ze 6 druhů surovin – dle vlastního výběru 190,-

• 19 Šunka žampióny (sýr, šunka, pórek, žampiony) 150,-

• 20 Šunka s broskví (sýr, šunka, broskev) 150,-

• 21 Kozí roh (sýr, salám, čabajka, kozí rohy) 150,-

• 22 Vegetariánská (sýr, rajče, paprika, žampiony, kukuřice, pórek)
155,-

• 23 Kuřecí (kuřecí maso, žampiony, sýr, kukuřice, pórek, uz. sýr)
175,-

• 24 Exklusive (šunka, slanina, žampiony, sýr, uzený sýr, hermelín, 
balkánský sýr) 185,-

• 25 Pikante (rajče, sýr, čabajka, olivy, kozí rohy, feferonky) 180,-

• 26 Olmico (sýr, tvarůžky, slanina, cibule, kozí rohy) 175,-

• 27 Balkánská (sýr, uzený sýr, šunka, slanina, paprika, žampiony, 
balkánský sýr) 185,-

• 28 Novinka (šunka, salám, žampiony, sýr, balkánský sýr, vypečená 
slanina) 185,-

• 29 Šunka, olivy (sýr, šunka, olivy) 150,-

• 30 Sýrová bomba (sýr, uzený sýr, balkánský sýr, hermelín, niva)
180,-



Jídlo  - NOVÁ NABÍDKA JÍDLA Cena

Kuřecí prsa na grilu, hranolky, tatarka 165,-

Kuřecí řízek, hranolky, tatarka 165,-

Smažený sýr, hranolky, tatarka 155,-

Smažený hermelín, hranolky, tatarka 155,-

Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka 125,-

Smažený květák, vařené brambory, tatarka 125,-

Kuřecí stripsy, hranolky, tatarka 170,-

Tortilla (grilované kuřecí maso, sýr, slanina, míchaná zelenina, domácí dresink) 155,-

Tortilla s trhaným vepřovým masem, zelenina, sýr 155,-

Tuňáková tortilla 155,-

Šopský salát 105,-

Hranolky 45,-

Tatarka 30,-



Po celou dobu konání 
semináře je k dispozici 

káva, čaj a dostatek 
tekutin.

Všechno jídlo je 
dovezeno.



Je také zajištěna doprava 
mikrobusem na seminář od 
Hlavního nádraží v Brně, a 

nebo  je možný dojezd 
vlastním autem a zaparkovat 

hned před domem.
(Na poslední akci se vešlo 

deset aut)



Na semináře je nutné se přihlašovat pomocí formuláře v sekci 
vzdělávání.

(najdete je na stránkách ECC club, Bodycentrum.cz)
Všechny služby je nutné předem domluvit na email.: 

jakespavel@seznam.cz
Kapacita místnosti je 16 – 18 posluchačů. (i s lektorem)

na podrobnosti je možno se domluvit na mobil. č. 605326790
Hrazení poplatků je nutné provést předem, na účet ECC Joalis.

Platit na místě konání nebude možné.

mailto:jakespavel@seznam.cz


Na všechny účastníky se už moc 
těšíme. 

O vaši spokojenost, se společně s mojí 
paní, velice rádi postaráme.

Váš Pavel Jakeš s rodinou.


