Lovecká chata U Pěti kačen pod hradem Valečov
Obecné zásady a pravidla
1.
2.
3.
4.
5.

Nájemce chaty uvede při odjezdu chatu do původního stavu, uklidí uvnitř i venku, odveze odpadky, vyčistí a vrátí
veškeré vybavení na původní místo. Buďte prosím solidární s těmi, kteří přijedou po vás.
Kouří se mimo chatu, ne uvnitř. Chata je ze dřeva, které snadno hoří, kouř nasákne do matrací. Svíčky je možné
uvnitř zapalovat pouze na určených místech.
Jestliže se něco nedopatřením rozbije nebo poškodí, nahlaste nám to prosím. Kontakty jsou níže.
Pronajímatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku nájemce.
Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy nájemců.

Odemknutí/zamčení chaty
1.
2.

Chata je zajištěná visacím zámkem s kódem. Při příjezdu/odjezdu i během pobytu prosím vždy zamkněte chatu
tímto zámkem. Kód zasíláme do e-mailu zvlášť.
Uvnitř chatky se můžete zavřít pomocí posuvné petlice.

Povlečení a přistýlka
1.
2.
3.

V chatě jsou peřiny a polštáře. Z hygienických důvodů používejte vlastní povlečení nebo spací pytle.
Vlastní prostěradla přetáhněte přes ta naše.
Pod manželskou postelí je šestá matrace – možno dát na zem, když odsunete stůl a lavice.

Kuchyně a potraviny
1.
2.
3.

Veškeré nádobí najdete pod patrovou postelí a vedle ní v policích.
Pro potraviny, které je nutné držet v chladu, je za chatkou ve zřízený zamykatelný podzemní sklípek.
Zbytky potravin můžete dát na kompost (za krbem vedle tújí, obehnaný kameny)

Voda pitná a užitková
1.
2.
3.

4.

Pitná voda na pozemku není, je nutné si ji dovést s sebou (PET lahve z obchodu, kanystry z domova).
Užitková voda na mytí nádobí a hygienu je v koupelně – dešťová voda akumulovaná v sudech.
Pokud v sudech není voda, jsou v koupelně připravené plastové barely. Pro užitkovou vodu je nutné dojet ke
studánce Pod malou plání v Kněžmostu - 4 km autem, nebo 3,7 km pěšky.
GPS: N 50°29.548, E 15°3.147, ulice Na Skalce, za rybníkem Patřín
Pitná voda je k dispozici na čerpací stanici KM Prona u dálnice D10, exit 57 (3,5 km autem od chaty). Z boku
mycího boxu (nutno projet až za čerpací stanici) je kohoutek se zelenou hadicí (stěna směrem k Mnichovu
Hradišti). Voda je určená primárně pro řidiče kamionů. Uvnitř je možné získat klíče od sprchy (vedle toalet uvnitř,
cena 50 Kč). Čerpací stanice je otevřená non stop. GPS: N 50°31.020, E 14°59.182

WC
1.
2.
3.

Na pozemku je suché WC
Klíč od WC je v chatce za dveřmi na věšáku
Do WC prosím neházejte vlhčené ubrousky. Bakterie, které do jámy sypeme, si s nimi neporadí.

Osvětlení, nabíjení mobilních telefonů
1.
2.
3.
4.

Chatka je vybavena čtyřmi solárními panely a bateriemi (ostrovní fotovoltaický systém) s 12 V okruhem
Pro nabíjení telefonů je v modulu s vypínači z boku 2x 12V autozásuvka a 2x USB.
Pokud se vybijí baterie pod určitou úroveň, systém se vypne do doby, než se za dne opět nabije
Pokud světla nesvítí, ale baterie nejsou vybité, zkuste shodit a znovu nahodit jističe u baterií nad dveřmi

Dřevo na oheň
1.
2.

Okolní lesy patří obci Boseň a soukromým vlastníkům. Sběr větví ze země vám nikdo nezakáže.
Dřevo v kůlně je jen na roztopení ohně (suché dřevo). Je třeba, aby vydrželo i dalším nájemcům.

Outdoorové hry
1.
2.
3.

Odkazy na hry: https://www.kadeckovi.cz/hry-tipy-na-vylety-a-jine-downloady/
Všechny podklady ke hrám též najdete v deskách v polici za kamny.
Hry jsou k dispozici od začátku dubna do konce října.

Odjezd
1.
2.
3.
4.
5.

Ukliďte chatku, umyjte použité nádobí a vraťte vše na své místo. Věci na úklid jsou v šuplíku pod manželskou
postelí.
Při odjezdu zajistěte, zamkněte sklep, WC a kůlnu a klíče vraťte na háčky za dveřmi.
Na petlici na dveřích dejte zámek a otočte číselníkem, aby se zamknul.
Ujistěte se, že oheň dohořel a v ohništi nejsou žhavé uhlíky.
Zkontrolujte si, jestli jste v chatce nebo jejím okolí nic nenechali.

Kontakty: Jakub Kadečka, tel. +420 776 282 682; Jitka Kadečková tel. +420 776 221 248
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