
Pobyty s rekreačním sportováním
Členové ČSRS, klienti OZP, vandrovníci s pohádkovým (slevovým) pasem 
mají při ubytování na dvě a více nocí minimální slevu 10% v uvedených 
ubytovacích zařízení:

Lipno - U Méďů, příběh s Méďou, tel. 380 744 243, umedu@nalipne.cz, 
lipno-hochficht.cz, turistika pěší, cyklo hippo, inline, jachting

Šumava - Pohádková chalupa, Mlázovy u Kolince, příběhy se Šumavský-
mi skřítky, tel. 608 961 611 pohadkovasumava@seznam.cz,  
pohadkovasumava.cz, turistika pěší, cyklo, hippo

Jižní Čechy - penzion U starého kance, Strakonicko, Hoslovice, příběh  
o Rochňátku. tel. 602 383 287, tereza@danek-group.cz, danek-group.cz, 
turistika pěší, cyklo, hippo

Šumava - penzion Pod Sedlem,  Albrechtice, příběh s Houbovým Kubou, 
tel. 774 071 770 penzionpodsedlem@seznam.cz, penzionpodsedlem.cz, 
turistika pěší, cyklo, hippo

Novohradské hory - hotel U pralesa, příběh s pohraničníkem, prales Žofín, 
tel. 606 566 110 info@hotelupralesa.cz, hotelupralesa.cz, turistika pěší, cyklo 
cyklo, orientační běh volejbal, fotbal

Jižní Čechy - hotel ve mlýně Maděrovka, příběh s vodníkem Maděrou,  
tel. 382 581 539, maderovka@volny.cz, hotelmaderovka.cz
turistika pěší, cyklo rybaření, fotbal nohejbal, petanque

Jižní Čechy - Borovanský mlýn, příběh s vodníkem Kebule, tel. 604 943 
068 borovanskymlyn@seznam.cz, borovanskymlyn.cz, turistika pěší, cyklo 
hippo, volejbal, rybaření

Třeboňsko - penzion Příbraz,příběh s vodníkem Borůvkou a Maruškou
tel. 742 132 556, info@penzionpribraszky.cz, penzionpribraszky.cz
turistika pěší, cyklo , orientační běh, cvičební hřiště pro seniory

Třeboňsko - autokemp Kapřík, příběh s kapříkem, tel. 728 828 858
info@kempkaprik,cz, kempkaprik.cz, turistika pěší, cyklo rybaření, ping-pong 
plavání

Kolaudační DESATERO
„Pobytů s rekreačním sportováním“ 
pro rodiny s dětmi (rodina jsou děti, rodiče a prarodiče)

1.Svůj pohádkový příběh zveřejněte v recepci a na svém webu. Alespoň dva 
pokoje označte pohádkovým názvem.

2.Vytvořte vandrování v okolí se svým pohádkovým příběhem a odměnou.

3.Spolupracujte s obcí a okolím.

4.Nabídněte vhodné rekreační sportování podle názvosloví České unie sportu.

5.Poskytněte vandrovníkům s pohádkovým pasem slevu min. 10% při ubyto-
vání na dvě a více nocí. Při znalosti kouzelného slovíčka „prosím“ přidejte ještě 
nějakou výhodičku.

6.Pracujme dle hesla „Předejme si turistu“. Nabízejte pohádkové (slevové) 
pasy, vandrovky, sběratelské 4pohledy, aj.

7.Zorganizujte min. 1 x za rok akci pro veřejnost s rekreačním sportováním.

8.Pohádkového dne s králem se 1x za rok zúčastněte.

9.Zvažte založení Klubu rekreačních sportů ČUS.

10.Výstavku sportovních úspěchů a pohádkových suvenýrů v dětském koutku 
vytvořte.

Hlavní pohádková kancelář, nám. Přemysla Otakara II. č. 21, České Budějovice
tel.: 386 352 589, mapcentrum@seznam.cz, www.pohadkovekralovstvi.cz


