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Vítejte v Penzionu u sv. Antonína v Pístině
Hosté u nás tráví dovolenou, protože
• ji chtějí strávit ve skutečném centru Třeboňska a začít jedinečné prostředí
jihočeské rybníkářské krajiny. Rybník Rožmberk je dosažitelný po
nefrekventovaných cestách na kole za necelou hodinu…
• oceňují polohu penzionu umístěného na hrázi rybníka a s možností výhledů,
volného průchodu do okolní krajiny bez plotů a bez omezení sousední
zástavbou
• je pro ně důležité jednoduché a bezpečné parkování a úschova kol
• je vhodnou kombinaci pobytu v klidné vesnické krajině s blízkostí a snadnou
dosažitelností dvou historických a turistickou infrastrukturou vybavených
sídel – Třeboně a J. Hradce autem za čtvrt hodiny, na kole jako turistický cíl
pak za jednu hodinu…
• jim vyhovuje blízkost sezonního občerstvení necelých sto metrů „přes louku“
kde je možné ochutnat ryby, jsou zde točené nápoje, zmrzlina…
• jsou rádi v příjemném prostředí velké zahrady, kde je malé rozárium,
trvalkové záhony, řada neobvyklých stromů a keřů a kde se mohou volně
pohybovat a kde lze udělat táborák a posedět u ohně
• preferují účelné, jednoduché a čisté prostředí apartmánů, neboť jsou
v novostavbě s architektonickým řešením ve stylu tradiční vesnických statků
a penzion je zde provozován několik let
• jim vyhovuje neplatit odděleně řadu dílčích služeb a mít vše v celkové jedné
ceně pobytu, jako např. poplatky za ubytování, půjčovné sportovních potřeb,
návštěvu fitness a sauny apod.
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I. Penzion
1. Úvod:
• celková kapacita 20 osob 				
(14 lůžek + 6 přistýlek postelového typu)
• 3 apartmány
• standartní pobyty jsou týdenní „sobota sobota“ (check-in 17 – 18h, check-out do
10h)
• celý objekt je bezbariérový s domácím
výtahem
• parkoviště
• přírodní koupání v těsné blízkosti penzionu
• kompletně vybavené kuchyně 			
(vč. mikrovlnné trouby a myčky)
• sociální zařízení v každém apartmánu 		
(WC, sprchový kout, fén)
• Wi-Fi, TV
• snídaně si zajišťuje každý ubytovaný sám
• pobyt s domácími zvířaty je nežádoucí
• penzion je nekuřácký

2. Služby v ceně pobytu:
• lůžkoviny, ručníky, župany
• používání fitness
• sauna
• závěrečný úklid
• venkovní posezení
• ohniště
• gril
• možnost rybaření vlastním 			
rybářským náčiním
• žehlička a žehlící prkno
• zapůjčení kol a sportovního vybavení
• hřiště
• mytí kol
3. Služby za úplatu:
• masáže
4. Společné prostory:
• fitness
• sauna
• šatna
• kolárna s hernou

II. Objednací a rezervační podmínky
1. Ceny:
• ceny jsou finální - tj. obsahují DPH i místní poplatky za ubytování
• ceny jsou uvedeny na portále www.antoninpistina.cz
2. Platby:
• ubytování se platí za celý pobyt bezhotovostně na účet 					
(před vlastním pobytem)
• číslo účtu - 228478019/5500
• nepřijímáme platební karty
3. Objednání pobytů:
• poptávkovým formulářem
• e-mailem na info@antoninpistina.cz
• telefonem na čísle +420 727 871 640
4. Storno podmínky:
• při zrušení rezervace do 45 kalendářních dnů před nástupem na pobyt bude
vrácena celá platba
• při zrušení rezervace po tomto datu bude vrácena platba jen v případě, že
se podaří objednaný pobyt obsadit jiným hostem (v tomto smyslu je vítaná
součinnost při náhradním řešení)
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III. Okolí penzionu
Obec Pístina se nachází na Třeboňsku mezi historickými městy Jindřichův Hradec a Třeboň. Zároveň je v dotyku s Českou Kanadou, která je známá pro svou
jedinečnou přírodu. Naleznete zde Lesní hotel Peršlák na samých hranicích s Rakouskem, krásné lesy a lesní kamenné útvary. Na okraji Nové Bystřice se nachází
golfové hřiště, řada kvalitních golfových hřišť lemuje také cestu z České republiky
do rakouského Litschau.
Bezprostřední okolí obce Pístina se pyšní více než 30 rybníky, krásnými lesy, v
nichž se můžete věnovat i sběru borůvek a hub. Při příjezdu do obce nemůžete
minout 2 km vzdálené městečko Stráž nad Nežárkou proslavené obdivovatelkou
tohoto kraje Emou Destinovou, která zde v místním zámku žila a pracovala. Celý
kraj je vskutku výjimečný a skýtá nepřeberné množství výletů, přírodních zákoutí, sakrální architektury v podobě kapliček, božích muk a křížků, ale také cyklistických a bruslařských terénů. K zajímavostem zdejšího kraje patří majestátní,
státem chráněné stromy, zejména duby. Ke koupání je mnoho příležitostí, a to
nejen v blízkosti našeho penzionu, ale i v okolních pískovnách ve Stráži nad Nežárkou, Majdaleně a Cepu. Krajinou se prolínají hned dvě řeky - Lužnice a Nežárka včetně Jakubem Krčínem vybudových umělých toků, Nové řeky a Zlaté stoky.
Raritou našeho kraje je Rožmberk, největší český rybník vzdálen od našeho penzionu 10 kilometrů. V případě nepříznivého počasí lze navštívit kryté bazény v
Jindřichově Hradci či lázeňské Třeboni.
Zajímavé odkazy:
www.antoninpistina.cz
www.pistina.cz
www.trebonsko.cz
www.zamekstraz.cz
www.itrebon.cz
www.trebonsko.com
www.kudyznudy.cz
www.stromytrebonska.cz
www.jh.cz

-4-

IV. Informace pro ubytované
1. Penzion
• Penzion u sv. Antonína
• majitel: ZP Group, a.s, Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
• provozovatel a kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Karlík, mob.: 727 871 640
• e-mail: info@antoninpistina.cz
• Facebook: Penzion u sv. Antonína - Třeboňsko
• www.antoninpistina.cz
2. Adresa
• Pístina 69, 378 02 Stráž nad Nežárkou
• GPS: 49.0524769N, 14.9015244E
3. Obec Pístina
• www.pistina.cz
4. Domácí zvířata
• pobyt se zvířaty není žádoucí
5. Apartmány
• 3 apartmány A1 (1+kk), A2 (1+1), A3 (2+kk)
6. Přezouvání v penzionu
• v penzionu se hosté pohybují ve vlastní domácí obuvi 			
(mimo prostoru kolárny)
• venkovní obuv a přezůvky se ponechávají v šatně u vchodu
7. Kolárna s hernou
• kolárna je přímo v budově penzionu, stejně tak stojany na kola
• možnost ponechat cyklistické a sportovní věci ve skříňkách
• je potřeba zamykat vnější dveře při odchodu
• kolárna slouží také jako herna pro stolní tenis
8. Úklid v apartmánech
• během pobytu si provádí každý ubytovaný sám
• finální úklid po ukončení pobytu zajišťuje provozovatel
• v případně delšího pobytu než týden provede úklid po dohodě 			
s ubytovanými provozovatel
• běžné úklidové prostředky a náhradní toaletní potřeby jsou ve skříňce
v kolárně
• možnost zapůjčení vysavače
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9. Odpadky
• vynáší si každý sám podle potřeby
• místnost pro odpadky je v sousedním objektu/stodole
• provádí se třídění odpadů do označených nádob
• biologický odpad se dává do kompostu na zahradě
10. TV
• dostupné programy jsou standardně naladěny
• seznam programů je v informačních deskách
11. Internet
• v celém objektu je Wi-Fi, heslo je „pistina2012“
12. Inventurní soupisy vybavení apartmánů
• inventurní soupisy jsou v každém apartmánu v deskách
13. Ubytování, příjezd „check in“
• standartní režim pobytu je týdenní pobyt „sobota/sobota“
• příjezd/check in je od 17 do 18h
• provozovatel osobně seznámí hosty s provozem penzionu a předá mu
apartmán
• k dispozici 1 sada klíčů (klíč o hlavního vchodu, klíč od kolárny a klíč od
vchodu do apartmánu)
14. Ukončení ubytování, odjezd „check out“
• odjezd/check out je do 10h
• konkrétní čas k předání apartmánu domluví provozovatel s ubytovanými v
předstihu
• součástí předání je i oznámení chybějících, poškozených či ztracených věcí
• ubytovaní udělají do svého odjezdu nezbytný úklid
15. Škody
• ubytovaný odpovídá za škody na zařízení a vybavení, které svým chováním
způsobil
• podle jejich povahy bude vyžadována finanční kompenzace
• kauce na možné škody se neskládá
16. Lůžkoviny a ručníky
• lůžkoviny, ručníky a osušky jsou v jedné sadě podle počtu ubytovaných 		
pro týdenní či kratší pobyt
• v případě dlouhodobějšího pobytu budou po týdnu obměněny
17. Župany do sauny
• při příjezdu host oznámí, zda předpokládá využití sauny
• v tomto případě mu provozovatel předá potřebný počet županů na celou
dobu pobytu
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18. Okna
• střešní okna se otevírají bočním výklopem a při jejich otevírání je nutné být
opatrný
• využívá se aretace „špalíkem“ k otevření okna či lze zvolit režim mikroventilace
• na všech střešních oknech je vybavení roletkami k zastínění
• dbát na uzavření jak střešních tak svislých oken při opuštění penzionu (mimo
mikroventilace)
• na všech oknech jsou sítě proti komárům
19. Uzamykání a ovládání dveří
• do penzionu jsou dvoje vchodové dveře – hlavní a vedlejší vchod do kolárny
• vchod do penzionu je od parkoviště po přístupové cestě zahradou
• všechny dveře se při odchodu mimo penzion zamykají
20. Vnější osvětlení okolí penzionu
• vnější osvětlení je automatické (na čidlo) či vypínači. Je jak na budově penzionu
tak na budově stodoly
• vnější osvětlení usnadňuje pohyb a orientaci v noci, světla ovládaná vypínači je
potřeba na noc vypnout
• vnější osvětlení při hlavním vstupu do penzionu má 3 režimy (čidlo, trvalé
osvětlení, vypnutí osvětlení) ovládání je pomocí vypínače u světla nad vchodem,
slouží pro volbu osvětlení při venkovním sezení
• doporučuje se mít v noci pro pohyb v okolí penzionu baterku, není k dispozici
trvalé dostatečné veřejné osvětlení
21. Privat
• v přízemí penzionu je soukromý byt správce penzionu
• doporučuje se upřednostnit komunikaci mobilním telefonem, správce nemusí
být přítomen v bytě a ani v blízkosti domu
• privátními prostory jsou dvůr budovy, oplocená zahrádka a parkoviště u domu
„od rybníka“
22. Fitness
• je v přízemí domu a je volně přístupné do 22h
• použití fitness je také možné si naplánovat a rezervovat si jej, doba rezervace je
max 1h
• rezervace se provádí zaznamenáním do plánu obsazení, který je v boxu před
vchodem
• použití fitness je bezplatné
• vstup do něj je možný jen v domácí obuvi
• fitness obsahuje víceúčelové posilovací zařízení, činky, rotoped, žíněnku,
posilovací míče, žebřiny, overball, TR-ex a bosu
• všechno vybavení fitness je určeno jen pro využití v místnosti (tj. nenosí se ven
a nebo mimo ni)
• velikost fitness umožňuje cvičení max 3 osobám současně
• fitness slouží v případě provozu sauny také jako odpočívárna a pak je celý
prostor vyhrazen pouze pro danou skupinu návštěvníků a fitness není volně
přístupné
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• plán obsazení obsahuje předpokládané rezervace pro vlastní fitness, tak
i rezervované časy pro provoz sauny a poskytování masáží
• požadavek na rezervace napíše host s odpovídajícím předstihem do plánu
obsazení
• po odchodu je potřeba uvést vše do původního stavu (nářadí na stojany
apod)
• obsazení fittnes se oznamuje cedulkou na vchodové dveře
23. Sauna
• použití sauny je nutné domluvit předem osobně se správcem
• saunu lze používat od 10 do 22h
• podle domluveného termínu zajistí správce nahřátí sauny na požadovanou
teplotu (cca 45min před saunováním)
• budete-li plánovat více pobytů v sauně, ponechte si župan, odevzdáte jej při
odjezdu
• orientační doba saunování pro jednu skupinu je 1,5 hod
• ochlazování je možné ve sprše vedle sauny
24. Venkovní prostory
• je možné volně užívat venkovní prostory kolem penzionu
• hranice se sousedy jsou vymezeny na jižní straně kamennými sloupy
• k relaxaci a sportovním aktivitám jsou určeny pravidelně sekané trávníky v
blízkém okolí domu
25. Kouření
• kouření ve vnitřních prostorech penzionu není dovolené
• prostor pro kouření je u venkovního posezení „Vyhlídka“
26. Parkoviště
• parkoviště pro hosty je za božími mukami u hlavní komunikace, kde trvale
parkují vozidla během pobytu
• při příjezdu, odjezdu, nakládání případně vykládání věcí je možné použít na
potřebnou dobu parkování před garáží/kolárnou a pak auto přeparkovat
27. Venkovní posezení
• jsou tři místa pro venkovní posezení a to „Vyhlídka“ před vchodem do
penzionu, „U dřevníku“ a „U altánu“
• k dispozici jsou mobilní zahradní židličky lavičky se stolkem, které jsou 		
k půjčení v kolárně (např. k ohni, ke grilování, ke hřišti apod.), po jejich použití
je pak nutno vrátit na stejné místo
• rovněž je možno využít k posezení „pivní sety“ (lavice a stůl), které jsou na
držáku u stodoly
• k venkovní relaxaci je možné využít skládacích lehátek, která jsou v kolárně,
po jejich použití je také vrátit na stejné místo
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28. Oheň a ohniště
• na zahradě jsou dvě místa pro oheň (táborák), která jsou „U dřevníku“ 		
a „U altánu“
• je možné si zapůjčit lavice „pivních setů“
• v každém apartmánu je k dispozici košík na věci a potraviny k ohni
• oheň se dělá v koších k tomu určených, které předá správce 		
(zároveň s podpalovačem)
• dřevo na oheň je v dřevníku, používá se podle potřeby
29. Rybníček na zahradě „Jenda“
• rybníček slouží k chovu ryb a není určen ke koupání
• po dohodě se správcem je možné chytat ryby s vlastním rybářským náčiním
30. Rybníky v okolí
• v těsném sousedství je několik rybníků patřících jiným majitelům
• možnost chytání ryb v nich je na základě dohody s jejich majiteli, kterou
zprostředkuje správce
• koupání je možno dle vlastního uvážení a stavu vody
31. Gril
• k bezplatnému zapůjčení je plynový gril
• místo pro grilování je v prostoru venkovních posezení
32. Voda
• pitná voda je jen ve vnitřních prostorech penzionu
• na vnějších zdech penzionu a stodoly je vyvedená užitková voda (!)
33. Hasicí přístroje
• v penzionu jsou 3 hasící přístroje (podlaží u výtahu, v kolárně 			
a ve II. nadzemním podlaží u schodiště)
34. Noční klid je od 22h do 6h
35. Elektronické zabezpečení objektu je vypnuté
36. Centrální vysavač
• používá se jen při centrálním úklidu a hosté jej nevyužívají 				
(ti mají možnost zapůjčení malého vysavače)
37. Hřiště
• má pískový povrch s možností „hobby“ her
• může se na něm hrát badmington, míčové hry „přes síť“, basketbal, pétanque
• všechno sportovní vybavení je bezplatně k zapůjčení
• prosíme po každém použití uklidit hřiště do původního stavu
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38. Letáky o zajímavostech v okolí
• letáky jsou v boxu na chodbě penzionu
39. Centrální vypnutí elektriky v apartmánech
• v případě krizové situace je možné centrálně vypnout elektřinu
v apartmánech v přízemí u vchodu do fitness
• ovladač je ve schránce s klíčkem, schránka se strhne a klíčkem se
elektrika vypne
40. Postele
• standardní uspořádání postelí je typem „manželské postele“ bez dělící
příčky
• na základě požadavku je možné je od sebe oddělit na samostatná lůžka
41. Cyklobus
• nástupní místa na cyklobusy v dosahu několika km
• www.cyklotrans.cz
42. Stravování, restaurace a hospody
• v sousedství penzionu je sezonní občerstvení „U statku“. Zde se podávají
grilované pokrmy a ryby, nápoje, mražené výrobky…
• nejbližší restaurace jsou ve Stráži nad Nežárkou (cca 2 km)
43. Snídaně
• nejsou v penzionu poskytovány
44. Koupání
• přírodní koupání je možné v rybníku Záhlinský, v těsném sousedství
penzionu
• koupání je možno dle vlastního uvážení a stavu vody
45. Mytí kol
• kola je možné mýt před stodolou, kde je také užitková voda
• k mytí je možno kbelík, kartáč jsou v kolárně
46. Sušení oděvů a bot
• sušáky na prádlo jsou složené v každém apartmánu
• pro sušení svršků je vhodné využít šatnu v přízemí
47. Bezbarierový vstup
• celý objekt je bezbarierový
• do 2. nadzemního podlaží, kde jsou apartmány, je domovní výtah
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48. Kuchyně
• ve vybavení je sklokeramická varná deska a mikrovlnná trouba
• tablety do myčky na nádobí jsou v prostoru odpadkového koše
49. Altán
• je k dispozici hostům penzionu
• po skončení užívání je potřebné provést základní úklid
50. Informační desky
• jsou v každém apartmánu
• obsahují inventurní seznamy zařízení, pokyny pro ubytované, seznam
věcí k zapůjčení a televizní programy
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