
 

NABÍDKA sportovního soustředění 

PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY A SKUPINY 

 

KOMORNÍ LHOTKA -  PENZION ZÁTIŠÍ 

Komorní Lhotka nacházející se v CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY 

Malebná podhorská lázeňská obec s tisícem obyvatel a příznivým klimatem blahodárně 

působícím na lidský organizmus. 

CHKO Beskydy mají výjimečné přírodní  hodnoty  -  zejména  původní horské pralesovité 

porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Vyznačuje se skvělou čistotou 

ovzduší a vodních toků. 

Penzion ,,Zátiší‘‘ ve kterém nabízíme sportovní soustředění je pro 

tyto účely mimořádně výhodný. 



V Komorní Lhotce je víceúčelová sportovní hala cena 1 hod. 250,- Kč 

hala.komorni-lhotka.cz/ 

nedaleko v obci Smilovice je sport centrum areál - fotbalové hřiště 

www.sportcentrum-smilovice.cz/ 

v penzionu Zátiší je pro sportovce k dispozici: 

- Travnaté plochy pro cvičení, posilování v zimním období místnost 75 m2 

- Beach volejbalové hřiště - křemičitý písek 

- kulturní místnost 75 m2 – vyučování taktiky, pravidel – hry 

Pro volný čas… 

- SOLNÁ JESKYNĚ 

- INFRASAUNA  - za poplatek 

- TRAMPOLINA 

- Minibowling – za poplatek 

- ohniště – opékání špekáčků, táborák 

- stolní tenis 

- fotbálek, šipky – za poplatek 

- kulturní místnost 75 m2  

- prosklená terasa 60 m2 – sat/LC TV  

- restaurace – sat/LC TV,  

Proč zrovna do Penzionu Zátiší 

dostupnost do Komorní Lhotky 

Ostrava – Komorní Lhotka 40 km / 30 minut 

Opava – KL 73 km / 1 hod. 

Havířov – KL 18 km / 30 minut 

Bohumín – KL 56 km / 45 minut 

Karviná – KL 31 km / 30 minut 

http://www.sportcentrum-smilovice.cz/


Okolní krajina penzionu Zátiší:  CHKO BESKYDY 

Penzion je perfektně vybaven pro sportovní aktivity  

  

V blízkosti nejsou žádné frekventované silnice, objekt je oplocen a leží doslovně uprostřed 

lesů 

SOLNÁ JESKYNĚ 

Penzion Zátiší má výbornou gastronomii, je perfektně vybavená s výborným šéfkuchařem. 

Celková kapacita je 80 ubytovaných, pokoje s sat.TV 

Pokoje mají moderní zařízené pokoje včetně SAT WIFI, sprchovacího koutu, umyvadlo, WC, 

Cena pro děti do 12 let 450,- Kč den, nad 12 let 500,- Kč den, včetně dospělých. 

POBYT VHODNÝ TAKÉ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH – VZHLEDEM K SMOGOVÉ INVERZI 

Pobyty jsou vždy od pondělí do pátku. (možno i více dní - dle dohody) 

CENA ZAHRNUJE: 

Plná penze + pitný režim+ svačinky 

1x solná jeskyně zdarma 

Sál zdarma. 

INFORMACE PRO RODIČE - PLATBA  ZA POBYT 

Rodičům, kteří o to požádají, vystavíme doklad pro zaměstnavatele, 

nebo zdravotní pojišťovnu. Některé pojišťovny proplácejí ŠvP nebo 

ozdravný pobyt až do výše 1500,- Kč! 

INFORMUJTE RODIČE O TÉTO MOŽNOSTI! 

 

Rekreační středisko - Penzion Zátiší 

Komorní Lhotka čp. 391 

 739 54 Hnojník 

 okr. Frýdek Místek 

Kontaktní údaje 

 Mobil O2: +420 725 739 166 

http://www.zatisi-penzion.cz/mapa


 Web: www.zatisi-penzion.cz 

 Email: info@zatisi-penzion.cz 

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 


