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Na Bělisku
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Ptačí pokoj, květinový pokoj,
sluneční pokoj, rodinný pokoj…
takto poeticky se nazývají poko
je v penzionu Na Bělisku, který
najdete v Poličce. Rozlehlé stavení
původem ze 17. století s přizna
nými stropními trámy a kovanými
detaily vás okouzlí jednoduchým,
ale vřelým interiérem. Na pokojích
není problém přistýlka, děti se mo
hou zabavit v příjemném dětském
koutku.
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S dětmi po česku

Přemýšlíte, kam vyrazit na prázdniny nebo na víkend, aby to bavilo děti a vy jste se
neukousali nudou? Spojili jsme síly s facebookovými stránkami Amazing Places ČR,
které mapují nejkrásnější místa u nás, a přinášíme vám pár tipů.

U Vyšaty vás nadchne
nádherná zahrada
a domácí zvířátka

Ivona Horváth Souralová

Tip na výlet: Vydejte se třeba
na jeden z nejoblíbenějších mo
ravských hradů Pernštejn, kde se
natáčela pohádka Jak se budí princezny. Další historickou stavbou,
která rozhodně stojí za zhlédnutí,
je kostel sv. Jana Nepomuckého
architekta Jana Blažeje Santiniho,
který stojí na Zelené hoře u Žďáru
nad Sázavou. Až se děti nabaží
historie, můžete je vzít do wester
nového městečka Šiklův mlýn, kde
si mohou vyzkoušet třeba střelbu
z luku nebo si prohlédnout zvířát
ka v zooparku.
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Pálavská Pastuška

Krásná pálavská krajina přímo láká
k výletům, a pokud se tam vydáte
s dětmi, míst, kde se ubytovat, je cel
kem dost. Sázkou na jistotu je penzion
Pastuška, který najdete v Brodu nad
Dyjí. Vybrat si můžete z devíti pokojů,
z nichž každý je laděn do jiné barvy,
spojujícím motivem je lehká venkov
ská atmosféra Provence. V létě tu děti
mohou skotačit v brouzdališti, k dispo
zici je i ohniště, kde si můžete opéct
špekáčky, případně můžete povečeřet
ve stylové venkovské restauraci, která
je i skvělým místem pro odpolední kávu
s domácími koláči.

Kontakt: www.pastuska.cz

Penzion Na Bělisku

U Vyšaty

Kopcovitá krajina Šumavy je na
víkendové výlety jako stvořená.
Vy zde můžete s celou rodinou
zakotvit třeba U Vyšaty v Chlu
manech na Prachaticku, což je
stylová chalupa s kuchyní, jídel
nou, obývákem a dvěma dvoulůž
kovými pokoji a příslušenstvím
(součástí je dokonce i pračka!).
Určitě vás nadchne zdejší přírodní
zahrada, odkud odebírá jahody
i známá marmeládová královna
Blanka Milfaitová, nebo chov
domácích zvířátek (prohánějí
se tu králíci, křepelky, slepičky
nebo kozy Sněhurka a Popelka) či
možnost zakoupit lokální produk

Tip na výlet: Šumava je na výlety
jako stvořená! Kromě zdejších lesů
navštivte třeba dendrologickou za
hradu ve Vimperku nebo křemen
nou Skalku Prachatice. Historický
kontext si děti doplní v Husinci, od
kud pochází Mistr Jan Hus, a nohy
si protáhnete nejen na kole, ale
třeba i výstupem na Klosterman
novu rozhlednu, z jejíhož vrcholu si
užijete Šumavu jako na dlani.
Kontakt: www.uvysaty.cz
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Salajna

FOTO: archiv

Penzion Pastuška nabízí nejen
stylové ubytování, ale třeba
i brouzdaliště pro děti

Tip na výlet: Brod nad Dyjí leží ne
daleko Mikulova, kde můžete s dětmi
navštívit třeba koupaliště s toboganem
a skluzavkou. Určitě nevynechte zdejší
krásný zámek, který je sídlem Regi
onálního muzea, naleznete zde hned
několik zajímavých expozic. A pokud
cestujete se širší rodinou a máte
hlídání, asi si nenecháte ujít návštěvu
vinného sklípku…
Jestli vás víc láká příroda a pěší turis
tika, vydejte se objevovat labyrint cho
deb jeskynního komplexu na Turoldu.

Kontakt: www.nabelisku.cz
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ty (hlavně různé džemy a šťávy).
Mimochodem, objekt se jmenuje
po Františku Čechovi Vyšatovi, což
byl cestovatel a autor cestopisů
o Jižní Americe, v pokojích určitě
nepřehlédnete jeho fotografie
z cest.

Překrásný statek Salajna, který
najdete v západních Čechách ne
daleko Dolního Žandova na Karlo
varsku, vznikl pečlivou přestavbou
stavení z roku 1802. V 50. letech
minulého století byl sice díky své
mimořádně architektonické hodno
tě zařazen mezi kulturní památky,

>

marianne

/

Family

ale od té doby jen chátral, až skon
čil na seznamu nejohroženějších
nemovitých památek. Rekonstruk
ce naštěstí dopadla skvěle, a tak
se dnes Salajna může stát místem
rodinného pobytu. Součástí objektu
jsou kromě stylově zařízených po
kojů také společné prostory s nád
hernými kachlovými kamny, kde si
na pravých ovčích kůžích můžete
vyzkoušet lenošení „na peci“.
Statek je ze tří stran obklopen
zahradou s rybníkem plným ryb,
které můžete ulovit (a pak zase
pustit). Kromě rybolovu nabízí
Salajna možnost zapůjčení kol, gril,
pípu s chlazením, piknikovou deku
či stolní hry.

Statek Salajna
dlouho chátral,
rekonstrukce
se naštěstí
povedla
Penzion
v Polích
je zařízen
v bývalém
jezuitském
statku
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Za mlýnem

Kontakt: www.salajna.cz

Nedaleko Prahy najdete v obci
Malé Číčovice okouzlující ubyto
vání v penzionu V Polích. Vznikl
z bývalého jezuitského statku
z 18. století a kromě jedenácti sty
lových pokojů je zdejším největším
lákadlem vyhlášená venkovská
restaurace. Ta si vás získá útulným
interiérem, který vkusně kombi
nuje starožitný nábytek a prvky
českého i francouzského venkova.
Vaří se zde v souladu se sezonními
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surovinami, a tak se jídelní lístek
neustále mění, ale nikdy nezkla
me. Děti se vyřádí na přilehlém
hřišti s prolézačkami a v létě je
k dispozici i bazén.
Tip na výlet: Pět minut chůze
od penzionu se nacházejí stáje
s koňmi. V Malých Číčovicích

www.m arianne.cz

Kontakt: www.penzionvpolich.cz

Kozí chlívek
nabízí kromě
ubytování
a restaurace
třeba i saunu
FOTO: archiv
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si rovněž můžete prohlédnout
barokní kapli sv. Kříže. A pak už je
to jen kousek ke zřícenině hradu
Okoř, kde se v průběhu jarních
a letních měsíců v prostorách zří
ceniny pořádají dobové akce, např.
představení rytířských sdružení.
K Okoři dojdete po červené stezce,
která vás dále zavede podél Zá
kolanského potoka až k pozůstat
kům slovanského hradiště Budeč
s rotundou sv. Petra a Pavla.

Chcete víc tipů na
stylové ubytování
v naší krásné vlasti? Podívejte se
na stránky www.
amazingplaces.cz,
případně na jejich
Facebook.

Penzion za mlýnem
je historická zeměděl
ská usedlost, kterou
najdete v malebné
vinařské obci Slup
na Znojemsku. Byd
let zde budete ve více než 200 let
starém domě, který tvoří samostat
né uzavřené hospodářství – stačí
jen vstoupit, zavřít vrata do ulice,
a rázem se ocitnete v čase našich
prababiček. Penzion nabízí dva
dvoulůžkové pokoje (s možností
jedné přistýlky) zařízené starožit
ným nábytkem – světlým a tmavým
– a společnou kuchyňku a sociální
zařízení (proto je lepší sem vyra
zit jako rodina nebo se skupinou
přátel).
Vaše děti určitě ocení, že v hos
podářství najdou koně, prasátko
či kočky zvyklé na mazlení. V létě
si tu také dopřejete meruňky,
broskve, švestky, blumy či hrušky

Tip na výlet: V bezprostředním
okolí statku je možné vyrazit
do lesa na borůvky, kterých tu
roste požehnaně. K návštěvě ale
samozřejmě lákají všechna okolní
lázeňská města – nejblíže jsou Láz
ně Kynžvart, kde můžete obdivovat
krásný klasicistní zámek a jeho
vzácné sbírky včetně unikátní síně
kuriozit, v Mariánských Lázních
bude děti bavit Park Boheminium
s miniaturami historických a jiných
významných památek.

V Polích

amazing
places

utržené přímo ze stromů
v zahradě. Součástí pen
zionu je také Hospůdka
U Bábovky, kde můžete
ochutnat zdejší Dalešic
kou jedenáctku.

Tip na výlet: Obec Slup je
známá hlavně národní kul
turní památkou – vodním
mlýnem –, ale i skvělým
vínem. Leží na dvou cyk
lotrasách a v širším okolí můžete
navštívit spoustu krásných míst
(třeba Lednicko-valtický areál). Do
slova za pár minut se také můžete
ocitnout v Rakousku.
Kontakt: http://penzionzamlynem.
cz
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Kozí chlívek

Plánujete výlet do Orlických
hor? V centru obce Deštné můžete
zakotvit v novém rodinném pen
zionu Kozí chlívek. Oproti názvu,
který evokuje ne zrovna lákavé
obydlí, zde na vás čeká krásná
rozlehlá roubená chalupa s devíti
pokoji a jedním apartmánem pro
pět hostů. Další místní chloubou
je restaurace s kachlovými kamny
a dřevěným trámovím, která své
menu staví na tradiční české a sta
ročeské kuchyni, včetně pekař
ských receptů našich babiček.
Jestli si potrpíte na komplexní
služby, pak v Kozím chlívku oce
níte přítomnost sauny, posilovny,

vířivky nebo možnost objednat se
na masáž. Samozřejmostí jsou také
sportovní aktivity, můžete si zde
zapůjčit kola i různá terénní vozít
ka nebo vyzkoušet lezeckou stěnu.
Děti zde mají k dispozici dětský
koutek za pecí, herničku, hřiště
i lanový park. Čas od času se v re
stauraci chystají různé tematicky
zaměřené akce jako třeba posvíce
ní, sobotní posezení s cimbálovkou
nebo různé řemeslné jarmarky pro
děti.
Tip na výlet: Přímo v Deštném
můžete navštívit Ateliér zvonaře
a hrnčířky, kde se dozvíte vše
o zvonech a zvonkohrách. Vyhláše
né je zdejší Reznerovo pekařství,
které staví na stoleté tradici a kde
si je možnost koupit (třeba cestou
domů) výborný kváskový žitný
chléb.
V nedaleké obci Skuhrov nad
Bělou se nachází Kozoovčí vy
hlídka, což je v podstatě pastvina
s nádherným výhledem do podhůří
Orlických hor, kde můžete ochut
nat vynikající produkty z kozího
a ovčího mléka.
Kontakt:www.kozichlivek.cz

www.m arianne.cz
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