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Doporučení pro pobyt na chatě
Při příjezdu do chaty si prosím přečtěte Provozní řád chaty, který tam visí na stěně, kde najdete základní
bezpečnostní a provozní pravidla pro pobyt na chatě. Prosíme Vás o jejich dodržování z důvodu vlastní
bezpečnosti. A také Vás prosíme, ať se k chatě chováte slušně a s ohleduplností. Je to výsledek práce
mnoha lidí a slouží především dětem. Případná poškození hlaste při předání klíčů.

Dále je třeba vědět, že:

Auta parkujte podél řeky co nejblíže stromům z důvodu dobrých vztahů se zemědělci. Pokud půjdete pěš-
ky, je lepší jít lesem (lesní cesta z pravotočivé zatáčky - závora), nemusí se brodit řeka (viz. mapka na
webu).

Vaří se na plynovém sporáku a také na kamnech. Při příjezdu otevřete propanbutanovou láhev (pod vysou-
vacím dřezem), při odjezdu ji nezapomeňte uzavřít. Náhradní láhev je ve dřevárce. V případě její výměny
to nahlaste při vrácení klíčů.

Na okraji louky (v její pravé části) stojí suchý záchod.

Chata nemá vlastní zdroj pitné vody, je nutné si ji dovézt s sebou.

Nádobí lze umývat ve vysouvatelném dřezu a vodu na něj si ohřát buď na plynu (především mimo topnou
sezónu) nebo na kamnech (v topné sezóně). Užitková voda se bere v řece. Utěrku, prostředky na mytí ná-
dobí a toaletní papír si vezměte vlastní.

V celé chatě (přízemí i podkroví) se chodí bez bot. Vezměte si vlastní přezůvky. Vzhledem k ranní rose do-
poručujeme především pro děti vzít s sebou gumáky.

Spí se v podkroví na matracích. Vezměte si proto vlastní spacák případně také prostěradlo.

Za chatou je dřevárka s nachystaným dřevem. Klíče od dřevárky visí v chatě na věšáku. Dřevo slouží pou-
ze na topení v chatě. Prosíme nesekejte dřevo ani třísky na podlaze v chatě, ani na terase ale na špalku
u ohniště případně u dřevárky.

V  dřevárce  je  k  dispozici  základní  nářadí  (sekera,  pila,  lopata).  Při  odchodu  vše  vrátit  na  místo  a
uzamknout.

Pro venkovní ohniště si prosím nanoste suché dřevo z lesa. Prosíme nekácejte vzrostlé stromy.

Mezi ohništěm a řekou se nachází udírna, kterou můžete využít.

V chatě je dřevěná bedna na potraviny. Je nutné všechny potraviny uschovávat (i na noc) z důvodu výskytu
hlodavců (myš a plch lesní). Potraviny lze chladit v řece, ve velkém hrnci s víkem.

Chata není připojena k elektrické síti, má ale vlastní zdroj napájení (akumulátor) na 12V. Elektrické osvět-
lení užívejte dle potřeby, vyvarujte se ale zbytečného svícení. Svítidlům nevadí časté zapínání a vypínání.
Pod schody jsou náhradní autobaterie, které je v případě vybití možné vyměnit. V případě její výměny to
nahlaste při předání klíčů.

Při odchodu prosím zameťte v podkroví,  vytřete podlahu v přízemí, aktivujte pastičky na myši,  vypněte
hlavní vypínač a chatu zabezpečte proti vniknutí (okenice a dveře).

Dovezte si s sebou sáčky na odpad a odvezte si svůj odpad.

V údolí řeky Březné mezi Hoštejnem a Drozdovskou Pilou byl na konci 2. světové války velký polní sklad
munice, který byl nakonec vyhozen do povětří. Buďte proto opatrní při nálezu kovových předmětů a neroz-
dělávejte oheň mimo existující ohniště.

Děkujeme, že respektujete tato pravidla a přejeme příjemný pobyt.
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