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Nabídka služeb pro Odborový svaz státních orgánů a 
organizací 

 
 

Prášilský ráj 
Pod slovy Prášilský ráj si lze velmi snadno představit vše, co člověk očekává od pohodové dovolené v 
malebném prostředí Šumavy.  
V prvé řadě samotnou obec Prášily, uloženou pod svahy hor Ždánidla, Poledník a Formberg při březích 
Prášilského potoka. Její slavná historie se začala psát v první polovině 18. století s příchodem skelmistra 
Lorenza Gattermayera, který zde vystavěl sklářskou huť.  
Prášilský ráj zahrnuje rovněž nejrůznější možnosti ubytování, odpovídající vkusu, požadavkům či 
zájmům návštěvníků. Ti, kteří touží být v centru dění, zvolí: 
 

1. Penzion U Michala Penzion u Michala Vám nabízí velmi příjemné ubytování ve dvou až 
třílůžkových pokojích. Kapacita penzionu je až 17 lůžek. Každý pokoj má vlastní WC se 
sprchovým koutem. V celém objektu je WiFi připojení k internetu. Parkování je na vlastním 
parkovišti před objektem. K dispozici máme také úschovnu kol a lyží a vlastní ohniště s grilem. 

2. DŮM U ROTY (Kovárna) Nabízíme ubytování ve 12 dvou, tří nebo čtyř lůžkových apartmá s 
vlastním kuchyňským koutem. Kapacita domu je až 42 osob. Každý pokoj má vlastní vybavený 
kuchyňský kout, WC se sprchovým koutem, vlastní balkón. Parkování je možné přímo u 
objektu. V objektu se nachází společenská místnost a úschovna kol a lyží.  

3. Penzion Pampeliška, ideální pro rodiny s dětmi. Každé apartmá má vlastní WC s masážním 
sprchovým koutem a vybavenou kuchyňkou k základnímu vaření. V přízemí objektu je prodejna 
potravina a útulná cukrárna, častý cíl dětí. Ty potěší i informace, že do penzionu mohou přivézt 
s sebou své domácí mazlíčky, pejsky i kočičky.  

4. Penzion Karolínka vyhoví těm, kdo se chtějí bavit v soukromí. Je usazen uprostřed botanické 
zahrady s výhledem na ohradu s bizony a Prášilský potok. U objektu je k využití vlastní 
společenská místnost s krbovými kamny s názvem "Katovna".  

5. Náročnější klientela si patrně zvolí Villu Karolínu, kde najde čtyři nadstandardně vybavené 
dvoulůžkové pokoje a jedno apartmá. Zázemí penzionu nabízí možnost bezplatného využití 
fitness, stolního tenisu, solária, kulečníku, šipek, římských lázní, masážní vany až pro šest osob 
a finské sauny.  

 
Nově pro náročnou klientelu: 
 
Od začátku zimní sezony 2017 (po Vánočních svátcích), Vám rádi nabídneme nově dostavěný penzion 
s luxusními apartmány (i rodiny s dětmi – oddělené pokoje) s celkovou kapacitou 30 osob. V objektu je 
Vám k dispozici moderní bazén 19 x 10 m, po obvodě s masážními tryskami s hloubkou 140 cm, 
zejména při nepříznivém počasí nebo při zimních večerech je možné využít saunové relaxační centrum 
s finskou saunou až pro 12 osob, parní komoru s bylinkami, ochlazovací kout, relaxační místnost.  
Snídaně jsou zahrnuté v ceně ubytování, podávané formou bufetu v příjemné restauraci v objektu. 
Všechny pokoje jsou s balkonem s vyhlídkou na Botanickou zahradu, nebo na výběh Amerických 
bizonů. 

http://www.prasilskyraj.cz/
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Školicí středisko u Beránka pro vaše školení a teambuildingy 
 
Školicí středisko „U beránka“ se nachází v Prášilech. V objektu lze pořádat firemní školení, oslavy, 
prezentace, školení zaměstnanců aj. Prostory jsou variabilní téměř pro všechny z uvedených akcí, lze 
využívat i pro sportovní aktivity nebo k vysílání sportovních přenosů. Kapacita k sezení až 80 osob a k 
dispozici je vlastní vybavený bar s výčepním zařízení, včetně uspořádání prostor pro coffebreak a další 
občerstvení. Samozřejmostí je vybavení zahrnující PC, WiFi připojení k internetu, řečnický pult, 
mikrofony, ozvučení, dataprojektor a flipchart.  
                   

Aktivity 
Lanový park Prášily  
Stezka v korunách stromů od 7 m do 15 m se 14 překážkami a dvěma lanovkami s profesionálním 
proškolením a výbavou.  
Časová náročnost: 2 h  
 
Vyjížďky na koních  
Vyjížďky po okolí Prášil s odborným dohledem. Možnost využití 6 koní najednou.  
Časová náročnost: 1 h  
 
Archeopark Prášily  
Prohlídka keltské vesnice stavěná podle skutečných nálezů. S odborným výkladem.  
Časová náročnost: 2 h  
 
Průvodce  
Je možné zajistit výlety s certifikovaným průvodcem po okolí Prášil, přednášky o Šumavě nebo večerní 
výlet za strašidly.  
 
Sportovní areál  
Zasportujte si ve zcela novém sportovním areálu v srdci Šumavy. Multifunknčí hřiště nabízí prostor pro 
většinu týmových sportů, ale i outdoorovou posilovnu pro nejnáročnější. Skvělá příležitost pro 
sportovní kluby, školy i partu sportovních nadšenců. 
 
Po vlastní ose snadno objevíte třeba Prášilské jezero, horu Poledník s rozhlednou, jezero Laka, starou 
Hůrku, nerozlučně spojenou se sklářským rodem Abele, Hauswaldskou kapli a celou řadu dalších 
šumavských skvostů… 
 
Za vedení společnosti: 
 
Vladimír Štěrba, tel.: 603 931 204, sterba@prasilskyraj.cz   – jednatel spol. Sport Hotel s.r.o. 
JUDr. Jan Svoboda, tel.: 603 810 616, svoboda@prasilskyraj.cz  - ředitel spol. Sport Hotel s.r.o.   
Ing. Petr Zámiška, tel.: 603 289 485, zamiska@prasilskyraj.cz – ředitel Prášilský ráj 
 
Sleva 10 % pro členy OS SOO v ubytovacích zařízeních na pobyt oproti katalogovým cenám mimo 

hlavní sezonu – červenec a srpen, Vánoční a Velikonoční svátky. 

Podmínka slevy: Člen OS SOO je povinen se prokázat členským průkazem nebo potvrzením členství 

od ZO (MO). 
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Těšíme se na Vaši návštěvu, v případě dotazů nás kdykoliv 

kontaktujte 
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