
VÍTEJTE U NÁS!

@ucedora.cz





Chalupa byla dostavěna roku 2015. Nápad

vybudovat roubenku, kterou bychom mohli

pronajímat, se zrodil v hlavě mého manžela, který

dlouho neváhal a s nadšením se pustil do

zařizování všeho, co je pro stavbu takového objektu

třeba. Stavební práce jsme zahájili v roce 2013. O

rok později, v roce 2014, byla hotová hrubá stavba

a my pomalu plánovali vybavení interiérů. Bohužel

o prázdninách tohoto roku můj manžel vážně

onemocněl a veškeré další plány šly stranou.

Nemoc byla vážná a můj muž po dvou měsících ve

svých 37 letech zemřel. Bylo to velmi těžké období,

ale s pomocí rodiny a blízkých přátel jsem stavbu

dokončila. Náš sen se stal skutečností a od

1.1.2016 jsem mohla vítat první návštěvníky.

O CHALUPĚ

Tato chalupa je věnována mému manželovi. Nese pro

mnohé tajemné jméno U Ceďora. Kde se vzalo? Můj

manžel se jmenoval Jakub. Všichni přátelé a kamarádi

mu však neřekli jinak než Ceďor. Pod touto přezdívkou

jsem ho poznala i já, když jsme se seznámili. V tom tkví

tajemství originálního a nezvyklého jména chalupy U

Ceďora.

Nyní spravuji chalupu společně se svým partnerem,

kamarádem a rodinným přítelem. A vy si ji můžete užít

takovou, jaká je. Je tam kus mého manžela, mě a

mého nynějšího partnera.



Nabídka vín

U nás na chalupě můžete zakoupit vína z rodinného vinařství

Skoupil

Ceník

Ryzlink Vlašský 2018 (kabinet, suché) 

Rulandské šedé 2018 (kabinet, suché)

Pálava 2018 (pozdní sběr, suché)

Veltlínské zelené 2017 (kabinet, suché)

Zweigeltrebe rosé 2018 (zemské, suché)

Tramín červený 2018 (zemské, suché)

Modrý portugal 2019 (zemské, suché)

Frankovka 2017 (exclusive, suché)       

Rulandské modré 2017 (výběr z hroznů, suché)

Sauvignon 2019 (zemské, suché)

169 Kč

  189 Kč

        199 Kč

 169 Kč

139 Kč

139 Kč

139 Kč

 149 Kč

250 Kč

    139 Kč

Chleba

Na uvítanou pro Vás máme

připravený čerstvý chléb, který s

láskou pečeme pro Vaše potěšení. Po

domluvě je možné si nechat v týdnu

upéct další. Výjimečně se může stát,

že nemáme čas připravit rozkvas. 

Na přivítanou ale pro Vás máme vždy

připraven jiný dárek.

Med

U nás na chalupě můžete zakoupit

medy z místní včelí farmy Rokytník.



Pro naše hosty a milovníky starých vozů máme speciální

nabídku, projížďku veteránem Citroën 11C  Familiare Avant.

Prvním majitelem tohoto vozu byl Alain Delon. Vaším

průvodcem a řidičem na projížďkách po okolí bude současný

majietel pan Jiří Jór. Jedná se o jediný vůz v Evropě, vyrobený

ve firmě Citroën Monteaux Francie v roce 1957 s obsahem

1911 cm2, čtyřválec, výkon 42 koní. Rozměry veteránu jsou

délka 4830cm, šířka 1770 cm, výška 1580cm. Tento vůz má

pouze třírychlostí stupeň převodovky a zpátečku. Počet míst k

sezení je pět včetně řidiče.

Projížďka veteránem

Ceník

Hodinová jízda....................................................... 1 200 Kč

Rezervace

Projížďky jsou možné pouze za příznivého počasí v

období od dubna do konce září, a to pouze o

víkendech. Nutná rezervace jeden týden předem

na tel. čísle:

pan Jiří Jóra : +420 606 166 719
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V dřívějších dobách byl používán

policií, kupci a převážně gangstery.

Nyní bývá ozdobou svateb,

prohlédnout si ho můžete i na

výstavách veteránů.



Vlaďka Macková +420 604 692 649

Michal Slezák +420 605 489 650

Wi-fi 0123456789

Petrovičky 46

549 54 Velké Petrovice

ucedora@icloud.com

www.ucedora.cz

Důležité informace

Zásady

Host užívá chalupu tak aby nedošlo k jejímu

poškození .

V chalupě se nesmí zapalovat svíčky či jinak

manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou

kachlových kamen při dodržení všech pravidel

bezpečnosti).

Host plně odpovídá za chování osob, které s ním

chalupu sdílí a které jej zde navštíví.

V případě škody je host povinen neprodleně

informovat majitele .

Host nesmí poskytnout chalupu do užívání jiné

osobě s výjimkou osob, které jsou uvedeny ve

smlouvě.

Host využívá chalupu na vlastní nebezpečí (za

úrazy, poškození majetku ubytovaným, odcizení

zavazedel během pobytu, předčasné ukončení

pobytu) majitel neodpovídá

Host předává chalupu zpět majiteli či pověřené

osobě uklizenou. Základní úklid: čisté toalety a

koupelna, svlečené povlečení, zametená či vysátá

podlaha, uklizené nádobí, pořádek v postelích.

V chalupě není povolen pobyt domácích zvířat.

V chalupě je zakázáno kouření. 



Chata Hvězda Adršpašsko - teplické

skály

Stolová hora Ostaš Broumovský kláštěr

Zámek Náchod Zámek Opočno Polsko - Kudowa Zdroj

Zámek 

Nové Město nad Metuj

Kam na výlet



Vladimíra Macková

a

Michal Slezák






