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2 Všichni Ven Na zahraděje kromě hřiště
a bazénu také ohniště a u posezení připravený

gril. Večery i noci pod hvězdami se vám tu
díky pohodlnému vybavení budou možná
zdát až zbytečně krátké. Když se vám ale
zrovna nebude chtít vařit ani nic opékat, stači'
se vypravit do vyhlášené restaurace Tisůvka
a vyzkoušet třeba něco z jejich sezonni'ho menu.

1 Jako doma
Kachlová kamna,
společné stoly, hned
vedle vybavená
kuchyň a spousta her
k zapůjčení. 1 televize

je tu spi'š jakoby
mimochodem a celá
mi'stnost vás ponouká
k tomu, abyste si užili
společně strávený čas.

Není to žádné tradiční

stavení, ale naopak
úplně nový dům, jen
pečlivě postavený tak,

aby zapadl do okolní krajiny a na-
vázal na podobu dalších původ-
ních statků a chalup na Vysočině.
Chalupa s poetickým názvem
Za Humny totiž stojí v srdci
chráněné krajinné oblasti Žd'árské
vrchy, na kraji vesnice Cikháj, a její
majitelé od začátku chtěli, aby si tu

jejich hosté užívali přírodu na kaž-
dém kroku. Jako by jeli na vlastní
chalupu nebo na výlet k babičce.
Přijet sem samozřejmě může
kdokoli, od aktivních cyklistů
na jaře a v létě po nadšené běžkové
i sjezdové lyžaře v zimě a turisty

po celý rok. Počítá se tu i s usklad-
něním veškerého vybavcní. V blíz-
kém okolí vede řada značených
turistických i cyklotras, nemluvě
o upravovaných běžeckých tratích
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a průzkum okolní krajiny i pamá-
tek, včetně třeba Santiniho kostela
na Zelené hoře, vám rozhodně
vystačí na víc než jediný týden
dovolené. Ze všech nejlépe se tu
ale asi přece jen budou cítit rodiny
s dětmi, at' se vejdou do jednoho

pokoje, nebo si rovnou pronajmou
celou chalupu. Součástí vyba-
vení je dětská postýlka, kolébka
i židlička a kromě dětského koutku
v přízemí je hned za chalupou
veliká oplocená zahrada s bazénem
a hřištěm, kde se děti do sytosti vy-
řádí, aniž by někoho rušily, protože
k sousedům je to daleko, a rodiče
si bez obav posedí. K chalupě na-
víc patří také sousedící louka, kde
se dají krásně válet sudy a poznávat
luční květy. A pohodlná je i spo-
lečenská místnost s kuchyní, která
zároveň slouží jako jídelna. Až se
tu sesednete kolem kachlových
kamen, nikam jinam už se vám,
alespoň dnes večer, chtít nebude. flť
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Podle barev pět pokojů
je rozdělených podle barev
a různi' se také velikostí
a ubytovaci' kapacitou.
Červený je přichystaný pro
rodinu s jedni'm dítětem
a případně miminkem, které

se vejde do kolébky, růžový

pro tři až čtyři dospělé
a v zeleném se pohodlně
vyspí čtyři dospěli', pátý
na přistýlce a ještě si sem
můžete nechat přistavit

postýlku pro batole.

3-5 Plné poličky
Majitelé dbali nejen
navenkovni'vzhled
chalupy, ale stylovými
doplňky vybavili i interiéry

včetně všech pokojů.
Najdete tu mi'stní keramiku,
dřevěné dekorace i staré

přístroje. Njkdy ale
v takovém množstvi', aby
vás zahltily nebo donutily

připadat si jako v muzejní
expozici. Je jich zkrátka

jen tolik, aby místnosti
působily útulně.
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