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CO JE NA 
titulce?

přes všudypřítomnou vlídnost personálu, nenucenou a odpočinkovou 
atmosféru, pestrost aktivit uvnitř hotelu i mimo něj až po skvělý pro-
gram, servis a zázemí pro děti. Nesmíme zapomenout ani na vskutku 
originální Sky Club 18 v nejvyšším patře hotelu, více než 50 metrů nad 
zemí. Tam se tak skvěle relaxuje! … především pak, když ratolesti usnou 
utahané horským vzduchem.  
 
U VODY
Pohnutá historie dvacátého století se doslova “ve vlnách” převalila ho-
telem Port. Začala se psát již v roce 1931, kdy budova sloužila jako 
ozdravovna pro německé děti. Během druhé světové války zde pak 
fungovalo doléčovací zařízení pro důstojníky SS před návratem na frontu. 
Po osvobození v něm zase krátce sídlilo vedení Rudé armády a v roce 
1949 přešel hotel do vlastnictví Komunistické strany Československa, 
která zde nejdříve provozovala svou politickou školu a později rekreační 
středisko pro zaměstnance svého ústředního výboru. Po sametové revo-
luci počátkem roku 1990 budova i s přilehlými pozemky přechází do 
vlastnictví města Doksy, které zde začíná provozovat hotel U jezera. 
V roce 1995 město Doksy nemovitost prodává soukromé stavební firmě 
a od ní si v roce 2001 hotel nejdříve pronajímá a následně počátkem 
roku 2002 kupuje současný vlastník, Regata Čechy. Ta ho v roce 2012 
kompletně zrekonstruovala a přistavěla i nové křídlo. A to že se dostav-
ba, která vkusně navázala na původní funkcionalistický styl, opravdu 
podařila, potvrdilo i vítězství v soutěži Stavba roku 2013 Libereckého 
kraje. 
Výjimečnost místa, kde se čistá architektura snoubí s divokostí dechbe-
roucí přírody, tu na Vás dýchá doslova na každém kroku. K tomu přičtěte 
dnes již téměř zapomenutou romantiku Máchova kraje a získáte nevyčer-
patelnou studnici aktivit pro rodinnou dovolenou, které máte z hotelu 
Port opravdu na dosah. Za zážitky na hrady a zámky, za sportem, za 
kulturou, za Čtyřlístkem či za poznáním krásného kraje přitom můžete 
vyrážet jak pěšky, tak i na kolech, elektrokolech či koloběžkách (vše v ho-
telu k zapůjčení). A pokud jste přijeli za klidem a odpočinkem, nemu-

RODINNÁ POHODA? 
Na horách i u vody?

Slavíme 10 let časopisu
V září tohoto roku to bylo přesně 10 let, 
kdy jste mohli v ruce držet první vydání 
časopisu S dětmi v Praze. Tak slavíme!!! 
Jak? Máme různé nápady a budeme vás 
s nimi seznamovat v průběhu celého 
našeho desátého roku. 
Začali jsme hned titulní stránkou, která je 
pro náš časopis velmi důležitá. V každém 
vydání po celých deset let jste si mohli 
prohlédnout nějaké pražské místo 
v podobě kresby naší skvělé ilustrátorky 
Petry Cífkové. Opravdu každá titulka byla 
(a bude !) originál.  V letošních vydáních 
časopisu jsme se rozhodli věnovat 
každou titulní stránku nějakému našemu 
srdcovému projektu, místu, akci nebo 
našemu partnerovi, který je nám prostě 
blízký a provází nás mnoho let.
V každém vydání vás samozřejmě čeká 
také soutěžní otázka s možností zajímavé 
výhry. Tak nás určitě sledujte! 
V zimním dvojčísle najdete na titulce 
Hotel Horizont. Společnost Regata 
Čechy, která (kromě jiných aktivit) hotely 
Horizont v Peci pod Sněžkou a Port 
na břehu Máchova jezera provozuje, je 
partnerem S dětmi v Praze již osm let. 
Dělají svoji práci dobře, krásně a lidsky, 
proto jsme moc pyšní, že jsme s nimi 
takto intenzivně propojeni. A určitě vám 
návštěvu obou hotelů můžeme vřele 
doporučit. 

Tedy v hotelech, které se nacházejí v nádher-
ných koutech naší republiky, první na horách, 
druhý u vody. Na první pohled nenajdete vizu-
álně odlišnější pohledy, ale první dojem klame! 
Filosofie, kterou majitelé hotelů vyznávají, je 
v obou stejná a v podstatě velmi jednoduchá: 
každý host by měl odjíždět s pocitem, že za své 
peníze dostal víc, než očekával.
 
NA HORÁCH
I přesto, že hotel Horizont patří z architek-
tonického hlediska mezi nejkontroverznější 
stavby v Krkonoších, plní dodnes svůj původní 
účel a my v redakci s oblibou tvrdíme, že klame 
tělem, jak je to jen možné. Vnější podoba, která 
budí tolik diskusí a vášní už desetiletí, bohatě 
vyváží skvělá péče, nabídka kvalitních služeb 
i jídel, které najdete uvnitř. Možná vás zaujme 
krátká výprava do historie Horizontu. Víte, že 
architekti Jan Tymich a Zdeněk Řihák navrhli 

tento hotel již v roce 1965? Architektonicky, 
konstrukčně i dispozičně ojediněle pojatá 
stavba navazovala na trendy dané doby, byť pro 
tehdejší dobu bylo typické, že architektura příliš 
nerespektovala krajinný a urbanistický ráz 
místa. Možná i proto stavba dodnes vzbuzuje 
takové emoce. Kdo však jednou zavítá dovnitř, 
jeho pohled se hodně promění. Hotel Horizont 
9. prosince 2020 oslaví již 41 let od kolaudace. 
A jak je vidět, i v jednadvacátém století může 
netradiční stavba z roku1979 rozvíjet genius 
loci horského městečka. Neoddiskutovatelný 
podíl na tom má přístup současného majitele 
a provozovatele hotelu, společnosti Regata 
Čechy. Hotel společnost převzala 1. listopadu 
1994, a hned v roce 1995 vybudovala moderní 
sport a wellness centrum, následovaly pak 
i další rekonstrukce interiérů a další investice 
jsou plánovány. 
A co nás, redakci, na hotelu Horizont baví nej-
více? Je toho hodně! Skvělým jídlem počínaje, 
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Soutěž o voucher na  
rodinný oběd v hotelu Port
 
NA JAKOU KUCHYNI SE SPECIALIZUJE  
RESTAURACE V HOTELU PORT?
Nápovědu najdete na www.hotelport.cz. 

Svou odpověď zašlete do 18.12. 2020 na e-mail  
soutez@hotelport.cz. 

Dvacátá správná odpověď vyhrává voucher na rodinný oběd 
v hodnotě 2 000 Kč do restaurace hotelu Port. Platnost vouche-
ru je od 15. 1. 2021 do 15. 12. 2021. 

Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde:

http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

síte hotelový areál opouštět vůbec! Přímořskou atmosféru umocňuje 
umístění hotelu přímo na břehu jezera, vlastní písečná pláží a přístavní 
molo. Z něho můžete nastoupit na některou z výletních lodí, které mimo-
chodem vlastní a provozuje stejný majitel, jako oba hotely. A projížďka po 
jezeře, to je prostě a jednoduše synonymum pro romantiku. 
 
A čím jsou oba hotely pro návštěvníky nezapomenutelné? Snídaněmi. 
Jsou totiž skvělé v obou hotelích. Překvapí vás nejen skvělou chutí po-
krmů a surovin, ale i pestrostí, která uspokojí masožravce, vegetariána, 
gurmána, batole i dětskou popelnici … . Tamní kuchyně jsou prostě 
výtečné, a v Portu si navíc jídlo vychutnáte s nádherným výhledem na 
jezero,  hrad Bezděz a hejna ptáků, co tak uklidňují… Vyzkoušejte a uvi-
díte sami. Skvělé zážitky na horách i u vody.

Tak tu hledejte v hotelech Horizont a Port!


