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1 SEZNAMTE SE , TOTO JE NÁŠ BOB! 

Book of Business (BoB) je výstupem z projektu Erasmus+ (KA2) Strategické partnerství 

(číslo projektu 2016-1-IS01-KA202-017090). Pět partnerů, jmenovitě Česká republika, 

Polsko, Litva, Estonsko a Španělsko se účastnilo dvouletého projektu (2016 – 2018), 

který koordinovala agentura "Step by Step" NGO z Islandu. 

2 JAKÝ JE NÁŠ CÍL? 

Za podpory zkušených Mentorů byly rozvíjeny nejlepší příklady praxe v oblasti 

hotelnictví a turismu. Trénování TURBO, tj. osvědčených a slibných podnikatelů si 

klade za cíl inovativní přístupy k jejich dalšímu rozvoji a budoucímu zlepšování služeb. 

Hodláme zlepšovat znalosti, dovednosti a kompetence majitelů i zaměstnanců 

a chceme hledat cesty, jak zvýšit zisk plynoucí z provozování služeb a nastavit trvale 

udržitelnou pozici v rychle se rozvíjející venkovské turistice v Evropě. Klíčovým cílem 

je sdílení a šíření výsledků v podnikatelské sféře a zvyšování úrovně poskytovaných 

služeb. 

Mentorky: 

 PhDr. Eva Svobodová, Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady 

 Ing. Zuzana Hummelová, Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady 

Turbo: 

 Hana Burdová, statek Na Stránce, Zápy 

 Michal Burda, statek Na Stránce, Zápy 
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3 CHCETE BÝT ČLENEM NAŠEHO TÝMU? 

Personál a pracovní povinnosti 

Kuchaři: Dle potřeby přijmeme kuchaře na výpomoc zejména o víkendech. 

Požadujeme: 

 praxi doloženou vysvědčením (certifikátem), 

 zdravotní průkaz, 

 zájem o obor, 

 kreativní přístup při tvorbě menu, 

 dochvilnost a spolehlivost, 

 vstřícnost k požadavkům klientů, 

 odolnost vůči stresu, 

 schopnost kalkulovat množství a ceny, 

 znalost hygienických pravidel a HACCP. 

Obsluha: Dle potřeby přijmeme personál s praktickou zkušeností z oboru. 

Požadujeme: 

 znalost základních druhů servisu, 

 znalost etikety stolování, 

 schopnost pracovat v stresujících situacích, 

 dodržování tělesné a pracovní hygieny, 

 dochvilnost a spolehlivost, 

 vstřícnost k požadavkům klientů. 

Floristka a designer pro venkovní/interiérovou výzdobu: 

Předpokládáme zájem o obor, spolehlivost, kreativitu a vstřícnost vůči požadavkům 

klientů. Očekáváme, že zvládáte: 

 aranže svatební kytice, 

 kytice pro maminky, svědkyni, družičky, 

 korzáž pro ženicha a svědka, 

 dekoraci aut, 
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 výzdobu obřadního místa, stolu, popř. oblouku, 

 výzdobu svatební tabule. 

Doprava: Nabídněte služby pro případné odvozy hostů. 

Housekeeping: Dle potřeby požadujeme personál pro úklid jednotlivých středisek. 

Stodola: V přízemí stodoly se nachází sál vybavený stylovým nábytkem s kapacitou 

140 míst k sezení, místnost s barem a sociálním zařízením, přípravna pro cateringový 

servis. Sál v patře se využívá ke svatebním obřadům a výstavám. Oba sály slouží 

klientům celoročně, dle potřeby jsou vytápěny. 

Domy: Mají dvou- a třílůžkové pokoje, vlastní příslušenství (sprchový kout i vanu), 

plně vybavené kuchyně s elektrickým sporákem, sklokeramickou deskou, lednicí, 

mikrovlnnou troubou. Jsou vybaveny stylovým nábytkem, je zajištěna teplá voda 

a vytápění, možnost vlastního vaření, dle dohody jsou možné další přistýlky na 

pokojích. 

Po předchozí dohodě si návštěvníci mohou přivézt psa. 

Přípravna a bar: Pokud si hosté přivážejí vlastní občerstvení, lze pro jeho skladování 

využít přípravnu. Stejně tak po dohodě s majiteli mohou využít bar, přivezené nápoje 

lze skladovat v lednicích, které jsou hostům plně k dispozici. Obsluhu si hosté zajistí 

sami nebo ji za úplatu zajistí majitelé statku. 

4 PRO VŠECHNY NAŠE ZAMĚSTNANCE PLATÍ TATO 
PRAVIDLA PŘI SETKÁNÍ S KLIENTEM: 

 Pozdravte klienta jeho jménem. 

 Představte se a uveďte svoji pozici v penzionu. 

 Buďte zdvořilí, srdeční a trpěliví. 

 Poslouchejte pozorně to, co vám host sděluje. 

 Nabízejte potřebnou pomoc. 

 Upozorněte na případné změny. 

 Jednejte s hostem poctivě, poctivé a upřímné jednání se vyplatí v případě výskytu 

možných chyb a nedostatků, poctivost znamená, že nemáte co skrývat a nebojíte 

se zpětné vazby. 
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 Pamatujte si, že zákazník má vždycky pravdu. 

 Mějte na mysli, že se zdvořilostí dojdete nejdál, děkujte při každé vhodné 

příležitosti. 

4.1 Jak telefonovat s klientem aneb telefonování je věda 

 Uveďte jméno společnosti, kterou zastupujete. 

 Usmívejte se, váš úsměv ovlivní tón vašeho hlasu, budete znít mile a přátelsky. 

 Oslovujte volajícího jménem, bude mít pocit, že mu věnujete osobní pozornost. 

 Mějte notes a tužku po ruce, pro případné poznámky a vzkazy. 

 Ověřte si, že jste splnili požadavky volajícího k jeho spokojenosti. 

 Shrňte vše, co bylo požadováno, zopakujte zvláště časy, data a místa setkání. 

 Popřejte volajícímu příjemný den. 

 Nechte volajícího ukončit hovor jako první, je to zdvořilejší vůči klientovi. 

 

 
Obrázek 1 – Svatební obřad 
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5 POKYNY PRO PŘÍPRAVU SVATBY 

5.1 Den před svatbou 

 Dostavte se na pracoviště včas, abychom se vyhnuli zbytečnému chvatu a stresu. 

 Zapněte elektřinu v domech a ve stodole. 

 Zapněte bojlery na ohřev vody. 

 Předejte klientům klíče od domů a vchodů do areálu. 

 Připravte potřebný počet skleniček a stoly podle dohodnutého aranžmá. 

 Roztřiďte nápoje, které si hosté přivezli. 

 Zkontrolujte chod lednic a chladicích boxů. 

 Zkontrolujte stav WC a zajistěte dostatek toaletního papíru. 

 Ověřte, že v kuchyni je vše uklizeno a připraveno na svatební provoz. 

5.2 Ve svatební den 

Hygiena a zevnějšek kuchyňského a obsluhujícího personálu 

 Na směnu nastupte včas v čistém pracovním oblečení/uniformě a v dobrém 

zdravotním stavu, pokud se necítíte dobře nebo jste nemocný, o svém zdravotním 

stavu informujte paní Hanu Burdovou a pana Michala Burdu. 

 Před nástupem do práce dodržujte tělesnou hygienu = dopřejte si sprchu. 

 Svoje osobní věci, šperky a cennosti si uložte do zamykatelných skříněk. 

 Kuchyně: Oblečte se do čisté pracovní uniformy, mějte uzavřenou pracovní obuv 

s protiskluzovou podrážkou, bez podpatků. Rondon musí mít dlouhé rukávy 

a dvojitou přední část, doporučujeme šátek kolem krku, zachycuje pot, který by 

mohl stékat po zádech a obtěžovat při práci. 

 Kuchyňský personál nosí během práce povinně pokrývku hlavy a pracovní zástěru. 

 Obsluha: Vaší uniformou bude čistá vyžehlená bílá košile, tmavé kalhoty a tmavé 

boty s protiskluzovou podrážkou, vhodná je kravata nebo motýlek s přiměřeným 

vzorem. 

 Dlouhé vlasy musí být staženy do uzlu. 

 Před nástupem na směnu si důkladně umyjte ruce mýdlem, mezi prsty, kartáčkem 

si vyčistěte nehty a umyjte si předloktí, opláchněte mýdlo a ruce osušte. 
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 Při práci se nedotýkejte nosu, uší, ani vlasů, jsou to nejčastější zdroje infekce. 

 Pokud musíte odejít na toaletu, odložte zástěru. Důkladně si umyjte po použití 

toalety ruce mýdlem. 

 Nejezte a nepijte nad připravovanými pokrmy. Pokud se potřebujete nasvačit 

nebo doplnit tekutiny, konzumujte nápoje a občerstvení ve vyhrazené místnosti. 
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Jeden pracovník je ve svatební den k dispozici od rána až do příjezdu kuchařů 

a hostů.  

Tento pracovník: 

 odemkne dveře domů, 

 zapne lednice a chladící skříně, 

 umyje venkovní stoly. 

Dále připraví: 

 skleněné popelníky na venkovní stoly a kamenný stůl, 

 kovové popelníky na zahradu a ke grilu, 

 čerstvou vodu do džbánků a postaví je na bar, 

 skleničky a plastové kelímky pro nealko nápoje na stoly ve stodole, 

 nabídku nápojů, 

 koláče a cukroví na tácy, 

 lavice pro svatební obřad. 

5.3 Den po svatbě 

Snídaně se podává od 8.30 do 10.00 nebo dle dohody s klientem. Personál přichází na 

pracoviště v čistém pracovním oblečení v 7.00. 

 Prostřete stoly podle předpokládaného počtu hostů: 

 Prostřete čisté vyžehlené ubrusy na každý stůl a na všechny pracovní plochy. 

 Založte sklenice na džusy a vodu, šálky, podšálky na kávu a na čaj. 

 Založte příbory, kávové lžičky, ubrousky, talíře a misky. 

 Založte dezertní talíře a překládací příbory na bufetový stůl. 

 Na stoly připravte košíky s pečivem, slánky a pepřenky, párátka. 

 Zapněte kávovar – překapejte kávu do konvice dle počtu hostů: 

 1 konvice = 6 odměrek mleté kávy na 12 porcí. 

 Při menším počtu hostů se káva podává v konvičkách, v případě skupin se 

nalévá hostům z termosek. 

 Připravte horkou vodu na čaj do termosek a košíček s čajovými sáčky (zkontrolujte 

dostatek jednotlivých druhů čajů): 
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 Založte cereálie i s polévkovou lžící. 

 Připravte podšálek a džbán mléka. 

 Založte košíky s pečivem a přikryjte je ubrouskem. 

 Připravte košíky s ovocem a tácy s nakrájenou zeleninou. 

 Připravte talířky s máslem, misky s džemy a medem. 

 Připravte tácy s výběrem sýrů, šunkový a uzeninový tác. 

 Zapněte várnice se smaženými/vařenými vejci, párky. 

 Vyložte jogurty. 

 Připravte podšálky pod džbány s vodou , citrón do džbánu oloupejte, podává se 

bez kůry. 

6 POKYNY PRO ÚKLIDOVÝ PERSONÁL 

Zatímco hosté snídají, připravte se na úklid po odjezdu hostů. 

6.1 Ve stodole: 

 umyjte stoly a dejte židle na osušené stoly, 

 setřete podlahy ve stodole, včetně galerií, 

 vyneste odpadkové koše, 

 umyjte všechny podlahy, 

 vytřete chladicí skříně a nechte dveře otevřené, 

 odstraňte veškeré svatební dekorace, kromě bílých závojů na galeriích. 

6.2 Na baru:  

 umyjte bar a lednici, dveře nechte otevřené, 

 umyjte všechny nerezové plochy a dřez, 

 umyjte skleněné i kovové popelníky, 

 vyneste všechny odpadkové koše, 

 vyčistěte kávovar, napařovací a mléčnou hadičku, 

 zameťte a setřete podlahy, 

 proveďte sanitaci pípy. 
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6.3 Toalety v přízemí a prvním patře: 

 umyjte všechny záchody a pisoáry (do pisoárů vložte tablety), umývadla a zrcadla, 

 vyneste odpadkové koše, 

 setřete podlahy, 

 nachystejte nové role toaletního papíru a papírové ručníky, 

 zkontrolujte tekuté mýdlo. 

6.4 Přípravna: 

 umyjte stoly a mikrovlnku, 

 umyjte odkapávač, 

 umyjte a vysušte dvojitý dřez, 

 vytřete lednice, 

 zameťte a umyjte podlahy. 

6.5 Zahrada a dvůr: 

 zameťte nedopalky, střepy a ukliďte další odpad, 

 umyjte venkovní stoly, 

 vytřiďte odpad a odneste ho do recyklačních kontejnerů na návsi (sklo, plasty, 

papír), 

 vykutálejte popelnice na náves. 

6.6 Domy: 

Jeden dům bude připraven v 11 hod, druhý ve 12 hodin. 

 v koupelnách umyjte umyvadlo, vanu, záchodovou mísu, setřete podlahu 

a vyleštěte zrcadlo. Doplňte dle potřeby mýdlo, připravte čisté ručníky, 

 v domech setřete všechny podlahy, nejen v pokojích, ale i na chodbách, případně 

patrech, úklidové prostředky a ochranné rukavice vydá majitelka, 

 připravte přistýlky pro další svatbu, 

 přichystejte potřebný počet ručníků. 

 připravte špinavé prádlo na odvoz do prádelny, 

 zkontrolujte domy před odjezdem novomanželů, nahlaste případné škody. 
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Obrázek 2 – Kuchyně 

 

 
Obrázek 3 – Konvice 
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Obrázek 4 – Koupelna 

 

7 JAK OCENIT KVALITU SLUŽEB 

Pokud byli hosté pokojeni, poproste je o hlasování v náš prospěch na 

www.svatebnimistoroku.cz 
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8 JAK DODRŽET PRAVIDLA HYGIENY V SOULADU 
S PRAVIDLY HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) 

Nikdo z hostů nechce konzumovat pokrmy připravené ve špinavé kuchyni. Pro úklid 

zajistěte: mopy, kartáče, kbelíky, hadry na mytí podlahy, nádoby na odpadky, 

sanitační tekutiny, prostředky na mytí sporáku a trouby/mikrovlnky, mýdlo a čistící 

prášky. 

 Kuchyň musí být dobře osvětlena, zejména pracovní plochy, dle možnosti 

přirozeným světlem. 

 Personál musí mít k dispozici umývárnu, s tekutým mýdlem, kartáčkem na čištění 

nehtů a ručníky. 

 Toalety neuklízí nikdo z kuchyňského personálu. 

 Dřezy musí být důkladně omyté a čisté. 

 Podlahy musí být hladké, ale ne kluzké, bez prasklin. Musí se snadno čistit, 

minimálně jednou denně. 

 Stěny musí být omyvatelné.  

 Dveře a okna se musí čistit a umývat pravidelně. 

 

9 KONEC SMĚNY/AKCE 

 Připravte použité ložní prádlo do prádelny. 

 Zkontrolujte domy před odjezdem novomanželů, nahlaste a sepište možné škody. 

 Odjezd hostů a přeprava jejich zavazadel musí proběhnout do 13.00. 

 Dohlédněte na odstranění všech navigačních cedulí, balonků a dalších dekorací. 

 Převezměte všechny klíče od hostů a vraťte je majitelům. 
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1 SEZNAMTE SE , TOTO JE NÁŠ BOB! 

Book of Business (BoB) je výstupem z projektu Erasmus+ (KA2) Strategické partnerství 

(číslo projektu 2016-1-IS01-KA202-017090). Pět partnerů, jmenovitě Česká republika, 

Polsko, Litva, Estonsko a Španělsko se účastnilo dvouletého projektu (2016 – 2018), 

který koordinovala agentura "Step by Step" NGO z Islandu. 

2 JAKÝ JE NÁŠ CÍL? 

Za podpory zkušených Mentorů byly rozvíjeny nejlepší příklady praxe v oblasti 

hotelnictví a turismu. Trénování TURBO, tj. osvědčených a slibných podnikatelů si 

klade za cíl inovativní přístupy k jejich dalšímu rozvoji a budoucímu zlepšování služeb. 

Hodláme zlepšovat znalosti, dovednosti a kompetence majitelů i zaměstnanců 

a chceme hledat cesty, jak zvýšit zisk plynoucí z provozování služeb a nastavit trvale 

udržitelnou pozici v rychle se rozvíjející venkovské turistice v Evropě. Klíčovým cílem 

je sdílení a šíření výsledků v podnikatelské sféře a zvyšování úrovně poskytovaných 

služeb. 

Mentoři: 

 PhDr. Eva Svobodová, Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady 

 Ing. Zuzana Hummelová, Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady 

Turbo: 

 Hana Burdová, statek Na Stránce, Zápy 

 Michal Burda, statek Na Stránce, Zápy 
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3 KDO JSOU TURBO? 

Hana Burdová vystudovala střední ekonomickou školu (1975) a později pracovala 

jako obchodní referentka v Artii nebo účetní ve vydavatelství Orbis. Vždycky ji bavily 

rukodělné práce, proto začala od r. 1995 pořádat řemeslné kurzy (košíkářské, tkaní, 

vazby květin) na rodinném statku v Zápech. V letech 2000 - 2007 organizovala na 

statku jednodenní festival ŘEMDICH (ŘEMeslno DIvadelní CHvilky). Řemeslníci zde 

předváděli stará řemesla, provozovalo se loutkové divadlo, vystoupily folklorní 

soubory, každoročně byla uspořádána výstava, např. betlémů, perníkářská, výstava na 

téma Andělé, Košilanda planda - výstava dobového oblečení apod.  

Michal Burda pracoval jako grafický designer, navrhoval obálky gramodesek a CD, 

upravoval graficky knihy, je autorem řady plakátů. 

 
Obrázek 1 – Michal Burda, Hana Burdová 

4 JAK JSME ZAČÍNALI? 

Po revoluci v roce 1989 se Hana a Michal rozhodli zkusit své štěstí v soukromém 

podnikání. V roce 1996 koupili statek v malé a klidné vísce Zápy, asi 10 km od Prahy. 

Postupně zakoupené nemovitosti rekonstruovali s cílem vytvořit si zde rodinné 

bydlení a pro Michala v rozlehlé stodole grafické studio. 
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Obrázek 2 – Pohled na statek zepředu – před rekonstrukcí 

 
Obrázek 3 – Pohled na statek zepředu – po rekonstrukci 
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Obrázek 4 – Boční pohled na statek – před rekonstrukcí 

 
Obrázek 5 – Boční pohled na statek – po rekonstrukci 
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Obrázek 6 – Pohled ze dvora – před rekonstrukcí 

 
Obrázek 7 – Pohled ze dvora – po rekonstrukci 
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Plány se však změnily. Rekonstrukce dvou rozlehlých domů a stodoly trvala celé roky. 

V roce 2001 se v Zápech vdávala nejstarší dcera Hany a Michala a tato svatba se stala 

inspirací pro směr jejich dalšího podnikání. Burdovi začali nabízet nemovitost pro 

svatební účely, zpočátku se zde konalo pouze 5 svateb ročně. Po další adaptaci 

interiérů a přilehlé zahrady zájem rostl. Tou dobou domy v létě ještě využívali klienti 

z Holandska. Před dvěma roky se Hana s Michalem zaměřili pouze na svatební 

klientelu, v současnosti se koná na statku v Zápech okolo 30 svateb ročně. 

 
Obrázek 8 – Svatební obřad 

5 NAŠE SOUČASNOST 

Dnes nabízíme ve dvou domech 14 lůžek s možností až 23 přistýlek, tradiční stodolu 

pro společenské akce (večírky, svatby, menší plesy), bazén 6 x 3 m s vířivkou, krytou 

terasu se zahradním nábytkem a grilem, venkovní krb a zahradu (4000 m2) ideální pro 

sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis ap.). Na dvoře statku je k dispozici parkoviště. 

Podle klientova přání si lze pronajmout celý areál nebo pouze jeho část. 
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6 CO NAJDETE JEDINĚ U NÁS 

 Stylové svatební obřady a svatební hostiny. 

 Nezapomenutelné rodinné oslavy v autentickém prostředí venkova. 

 Abiturientské večírky, na které se jen tak nezapomíná. 

 Můžete si užít i menší plesy nebo taneční zábavy. 

7 CO VÁM NABÍZÍME?  

 Pomoc při zajištění svatebního obřadu pod širým nebem (vedle studny, na 

zahradě), v případě nepříznivého počasí v horním sále stodoly. Na statku lze 

uzavřít civilní i církevní sňatek. V obou případech je potřeba kontaktovat matriku 

Městského úřadu v Brandýse nad Labem (tel. 326909105).  

 Registrované partnerství řeší matrika v Kladně. 

 Církevní obřady si domlouvají snoubenci osobně se zástupcem církve. 

 Ubytování – v obou našich domech jsou dvou- a třílůžkové pokoje s příslušenstvím 

(vana, sprchový kout) a plně vybavené kuchyně. 

 

 Bufetové snídaně. 

 Profi kuchyň a cateringové služby. 

 Praní a žehlení prádla do 24 hodin nebo expresní služba do 4 hodin. 

 Organizaci svateb, narozeninových a rodinných oslav, firemních večírků grafické 

řešení pozvánek a propagačních materiálů včetně tisku. 

 Zajistíme fotografa, živou hudební produkci či DJ. 

 Sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis, horolezeckou stěnu, lukostřelbu …). 

 Předvádění tradičních řemesel, např. tkaní, předení, zdobení perníčků, výrobky ze 

šustí aj. s možností aktivního zapojení návštěvníků. 

 Projekci Vašeho loga, stylových a elegantních motivů na zdi a taneční parkety. 
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 Floristické služby: zajistíme svatební kytici, kytice pro maminky, svědkyni, 

družičky, korzáž pro ženicha a svědka, dekor na auto, výzdobu obřadního místa – 

stolu, popř. oblouku, výzdobu svatební tabule. 

 

 Team-buildingové balíčky. 

 Incentivní balíčky. 

 Pronájem prostor pro taneční večírky a plesy. 

 Schůzky a prohlídky statku po předchozím objednání. K vidění je sbírka 33 

krojovaných panenek, které jsou přesnými kopiemi lidových krojů z Čech, Moravy 

a Slezska. Panenky pocházejí z dílny paní Františky Garlíkové. 

 
Obrázek 9 – Sbírka panenek v lidových krojích 
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7.1 Svatební catering 

Zajišťuje pan Martin Fridrych – www.kuchar-kuchtik.cz 

 

Nabízíme výběr z následujících menu 

Studený bufet:  

 Žlutý meloun se šunkou 

 Výběr z nakládaných sýrů 

 Roastbeef s křenovou omáčkou 

 Caprese mozzarella s bazalkou a rajčaty 

 Kuřecí ve smetanovém těstíčku 

 Vepřové řízečky 

 Nakládaný hermelín 

 Olivy v provensálském koření 

 Pečená kuřecí křídla 

 Chipsy a slané tyčinky 

 Riffettes (vepřová pomazánka) 

Teplý bufet: 

 Hovězí guláš s křenem 

 Grilovaný hermelín 

Předkrm: 

 Paštika s brusinkami a balsamico 

 

Polévky: 

 Vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 

 Slovenská zelná polévka s uzeným a klobásou 
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Hlavní chod: 

 Vepřové s baby karotkou, pečené zelené fazolky, opékané brambory a dip 

 Hovězí na červeném víně s bramborovou kaší 

Velký grill: 

 Krocan na královský způsob 

 Pečené selátko 

Zahradní grill: 

 Krevety grilované v rozmarýnu na česneku 

 Losos na bylinkách 

 Marinovaný diamantový steak s brusinkami 

 Pečená kukuřice 

 Grilovaná zelenina (paprika, baklažán, karotka) 

 Kuře na tymiánu 

 Marinovaný pupek s brusinkovým dresinkem 

 Grilovaný ananas 

 Grilovaná paprika plněná sýrem/kozím sýrem a česnekem 

Druhá večeře: 

 Domácí hovězí tatarák s topinkami 

Saláty: 

 Coleslaw 

 Zeleninová mísa 

 Zelený salát 

 Kuskus se zeleninou 

 Ovocný salát 

 Těstovinový salát 

 Čínský salát s černými houbami 

Dressinky: 

 Česnekový dip 

 Strouhaný křen s jablky  
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Přílohy: 

 Chléb 

 Rustikální bageta 

 Ratatouille 

 Pařížské brambůrky s tymiánem  

 Bramborová kaše 

 

7.2 Personál 

 Kuchaři a obsluha 

 Floristka a designer venkovních/interiérových dekorací 

 Dopravní služby – taxi k dispozici 
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MINDS into MATTERS 

14 Číslo projektu: 2016-1-IS01-KA202-017090 
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7.3 Ceník 

Ubytování – 1. dům  3000 Kč 

Ubytování – 2. dům  4000 Kč 

Přistýlka  200 Kč 

Pes  60 Kč / den 

Bazén  600 Kč za první den, za každý další 200 Kč 

 

Ubytovací kapacita 

První dům (s pecí) 

Přízemí: dvoulůžková ložnice + 3 přistýlky 

Přízemí: pohovka + přistýlka 

Přízemí (kuchyně): 2 matrace na peci + 2 matrace (přistýlky) na podlaze 

První patro: třílůžková ložnice + 3 přistýlky 

První patro: dvoulůžková ložnice + 1 přistýlka 

 

Druhý dům 

Přízemí: dvoulůžkový pokoj + 1 přistýlka 

Přízemí: třílůžkový pokoj + 2 přistýlky 

Přízemí: pohovka + přistýlka 

První patro: třílůžkový pokoj + 4 přistýlky 

První patro: dvoulůžkový pokoj + 2 přistýlky 
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7.4 Chráníme životní prostředí 

Vážení hosté, 

protože podporujeme celosvětový program „Green Hotels“ laskavě vás prosíme, 

abyste nás informovali, kdy potřebujete vyměnit ručníky, tím, že je necháte ležet na 

podlaze. Tímto způsobem chráníme přírodu i život na Zemi, neboť zbytečné praní 

zatěžuje životní prostředí. 

Děkujeme. Váš tým ze statku Na Stránce, Zápy 

8 REFERENCE NAŠICH HOSTŮ  

8.1 Proč si nás naši klienti vybrali? 

Cokoli děláš, dělej tak dobře, aby to chtěli vidět znovu také ostatní a přivedli i své 

přátele. (Walt Disney) 

 

 Výborné místo na svatbu, velmi ochotná majitelka, která v případě potřeby 

pomůže zajistit cokoliv od květin až po pivo. Spolupracují s výborným cateringem 

dvou bratrů, kteří umí s jídlem doslova kouzla. 

 Měli jsme svatbu na statku v Zápech a byli jsme neskutečně spokojeni. 

S majitelkou se dalo domluvit na všem, před svatbou jsem jí xkrát volala ohledně 

různých dotazů a měla se mnou trpělivost, vše se dalo řešit. Přípravy, svatba 

a posvatební den - vše proběhlo dle domluvy. Byli jsme opravdu nadmíru 

spokojeni a svatbu bychom si klidně zopakovali. Pan kuchař je profík, jeho jídlo je 

famózní a to, jak se stará o hosty, se opravdu nevidí. Můžeme všem vřele 

doporučit! 

 Byli jsme naprosto NADŠENÍ! Statek je kouzelný, s majiteli byla skvělá spolupráce, 

majitelka byla moc hodná a trpělivá, zajistili nám úžasnou a profesionální obsluhu 

a catering snad ani nejde popsat slovy. Už na svatbě za mnou přišlo asi deset 

kamarádů s dotazem, zda by nám nevadilo, kdyby se brali na stejném místě. 

emoticon Myslím, že kdo zde svatbu zažil, ten už ji nebude chtít jinde. 

 Chtěl bych Vám oběma i touto cestou poděkovat za zajištění krásného průběhu 

svatby mé dcery. Moc se nám to všem líbilo, myslím si, že všichni byli spokojeni. 
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 Dobrý den, ještě jednou bych chtěl poděkovat za vaše služby, bylo to vynikající, 

všem se svatba líbila a s radostí vás budeme doporučovat. 

 Ještě jednou děkujeme za svatbu u vás na statku. Místo i svatba se všem náramně 

libilo a nám taky. Jinak Vám i Vaší rodině přeji krásné léto a pohodový průběh 

všech svatebních dnů. 

 

8.2 Jak ocenit kvalitu služeb 

Hostům může být po absolvované akci zaslán krátký dotazník. Pokud byli hosté 

pokojeni, prosíme je o hlasování v náš prospěch na www.svatebnimistoroku.cz 

 

8.3 Statek Na Stránce na mapě 
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9 FOTOGALERIE 
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MINDS into MATTERS 

22 Číslo projektu: 2016-1-IS01-KA202-017090 
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10 CO NAVŠTÍVIT V ZÁPECH 

Zápy leží v Polabské nížině 20km od Prahy. Městys má v současnosti přes sedm 

stovek trvale žijících obyvatel o průměrném věku 40 let. I když je obec nevelká, její 

historie je téměř tisíciletá, první zmínka pochází z roku 1052. 

Dominantou obce je pozdně barokní kostel svatého Jakuba Staršího. Je chráněn jako 

kulturní památka České republiky. 

První zmínka o kostele v Zápech pochází z roku 1329. Současnou podobu získal kostel 

po roce 1750, kdy byl chrám od základů přestavěn podle původního návrhu Kiliana 

Ignáce Dietzenhofera. 

Další kulturní památkou v obci jsou zbytky tvrze v Ostrově u Záp ze 14. století. 

Dochovala se z ní zeď s okénkem v přízemí a zbytky prevétu v patře. K paláci byla 

přistavěna oválná věž. Opevnění tvrze se nedochovalo. 

http://www.zapy.cz/ 

 

Zápy 
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11 CO NAVŠTÍVIT V OKOLÍ ZÁP 

Brandýs nad Labem (3 km) 

Zdejší přechod řeky byl významný již od raného středověku, procházela tudy 

významná cesta z Prahy na sever. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1304, 

kdy se zmiňuje trhová ves Brandýs s mostem a kostelem. 

 

Brandýský zámek z ptačí perspektivy 

 

Období značného rozkvětu a slávy zažíval Brandýs za císaře Rudolfa II., který zde často 

pobýval. Ten také 5. října 1581 povýšil Brandýs na královské město. Císař si nechal 

přestavět zdejší zámek a upravit terasovitou zahradu v italském stylu.  
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Interiér bývalé synagogy 

 

Od 1. poloviny 16. století sídlila ve městě také významná židovská obec, v 19. století, 

kdy tvořila 6 % obyvatel. Židovskou komunitu připomíná dnes synagoga z roku 1829 

a židovský hřbitov, jeden z nejstarších v Česku.  

Roku 1813 se na brandýském zámku sešli tři panovníci: rakouský císař František I., 

pruský král Fridrich Vilém III. a ruský car Alexandr I., aby zde naplánovali taktiku 

postupu proti Napoleonovi. Ale i později Brandýs navštěvovaly významné osobnosti 

dějin. V Brandýse nad Labem vykonával vojenskou službu také poslední rakouský císař 

a český král Karel I., jenž si místo oblíbil a po svém nástupu na trůn brandýský zámek 

koupil. Na zámku se tzv. Audience u císaře Karla I., při níž je možno se setkat s mnoha 

osobnostmi z oblasti historie, kultury, politiky, vojenství apod. V roce 2013 byl 

hostem Audience také Karel Habsbursko-Lotrinský, vnuk císaře Karla I. se svými 

dcerami.  

V dubnu 1919 soukromě navštívil Brandýs nad Labem prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk, od března 1935 čestný občan města. 
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Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Doporučujeme 

navštívit i Starou Boleslav, která je součástí dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. 

http://www.infocentrum-brandysko.cz/ 

http://www.brandyszamek.cz/ 

 

Stará Boleslav (5 km) 

Stará Boleslav získala své jméno po Boleslavovi I., který si zde na počátku 10. Století 

vystavěl hrad. Je to historicky významné české město a nejstarší poutní místo ve 

středních Čechách. Svůj věhlas získala Stará Boleslav jako místo historické 

bratrovraždy, kdy knížete Václava zavraždil jeho vlastní bratr Boleslav před dveřmi 

kostela sv. Kosmy a Damijána 28. 8. 935 (někdy bývá uváděn rok 929). Po své smrti 

byl Václav prohlášen za svatého a stal se patronem Čechů stejně jako symbolem 

morální posily v těžkých dobách. 

V roce 2003 byla obnovena Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi a je dnes největší 

oslavou Dne sv. Václava 28. Září, který je Dnem české státnosti. Při této příležitosti 

zde papež Benedikt XVI. sloužil mši pro více než 50 000 věřících. Určitě navštivte 

baziliku sv. Václava a kostel sv. Klimenta. 

http://www.infocentrum-brandysko.cz/cs/turisticke-cile/12/ 

 

Čelákovice (7 km) 

Území městečka je osídleno téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné. Nejstarší 

písemná zpráva pochází z roku 1290, kdy se Čelákovice staly předmětem prodeje 

a koupě mezi českým krále, Václavem II. a klášterem v Sedlci u Kutné Hory. Čelákovice 

prosperovaly od středověku díky rybářství a zemědělství. V roce 1910 založil Josef 

Volman továrnu na obráběcí stroje a nechal si zde v roce 1939 vystavět vilu. Cenná 

funkcionalistická stavba, tzv. Volmanova vila, dnes není veřejnosti přístupná. 
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Funkcionalistická stavba, tzv. Volmanova vila 

 

Návštěvníkům doporučujeme naučnou stezku v délce 21 km 

http://www.celakovice.cz/cs/informace/naucna-stezka/ 

 

Lázně Toušeň (4 km) 

Historické hradiště kdysi střežilo prastarou obchodní stezku, solnou i jantarovou, 

z Prahy do Slezska a dál k Baltskému moři a do Litvy. Osídlení je však mnohem starší, 

jak dokládá nález zlaté záušnice z eneolitické kultury (3 000 let př. n. l.), která je 

zároveň nejstarším nálezem zlatého předmětu ve střední Evropě. 

V roce 1338 navštívil tento kraj tehdejší markrabě moravský, pozdější král a císař 

Karel IV. Pobýval na Toušeni, jak výslovně zapsal do úvodu XI. kapitoly vlastního 

životopisu Vita Caroli. 

Silný pramen místní železnaté vody chránil obyvatele Toušeně před cholerou již ve 

14. století. Pomalu vznikající lázně začaly vzkvétat po roce 1871, kdy se přistavěly 

další pokoje, prostorná jídelna a byl vybudován lázeňský park. Již v roce 1888 přijelo 
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do Toušeně za léčením na dvě stě pacientů nejen z Čech, ale i z Rakouska a Bulharska. 

Lázně začaly vedle pitných kúr a minerálních koupelí nabízet i zábaly z místní 

sirnoželezité slatiny. K hostům Toušeně, kteří se zde léčili či sem zajížděli za svými 

přáteli, patřili Josef a Karel Čapkové, Jiří Mahen, Jiří Voskovec a Jan Werich, Adolf 

Branald, léčily se zde Alice Masaryková, Eliška Junková, Jarmila Novotná, Ivanka 

Devátá, Stella Zázvorková a další.  

Ke klientům místních lázní patřili i známí sportovci Ludvík Daněk, Imrich Bugár, 

Helena Fibingerová, olympionik Jan Železný, po roce 2000 zde pobývali desetibojaři 

Tomáš Dvořák a Roman Šebrle. 

Od 1. září 2006 se Slatinné lázně Toušeň staly součástí pražské Fakultní nemocnice Na 

Bulovce.  

https://www.laznetousen.cz/ 

http://www.slatinnelaznetousen.cz/ 

 

Slatinné lázně Toušeň 
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