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Vřesovice

 KT Noha Bučovice

MANUÁL
       





Kontakty
Správce základny: Roman Stejskal: 601 543 619
Hospodář: František Plšek: 603 789 879

Seznam klíčů 

1 Chata č. 1 2 Chata č. 2 3 Chata č. 3 4 Chata č. 4
5 Chata č. 5 6 Chata č. 6 7 Chata č. 7 8 Kuchyně (rozvadeč)

9 Jídelna 10 Sklep 11 WC Chlapci 12 WC Dívky
13 Dřevník 14 Lékarna

Vybavení chatky 
Postel: Polštář + deka (deka bude na všech postelích ustlána) 
U vchodu: Smetáček a lopatka (označeny), nový sáček v odpadkovém koši 
(k dispozici v kuchyni) 

Poslední pokyny před odjezdem 
- Chatky: Vyměnit koš, vypojit přímotop, zhasnout
- Dřevo: Doplněné bedýnky, vč. třísek na zátop 
- Vypnuté a otevřené lednice (zajištěné stoličko - aby se nezavřeli)
- Zkontrolovat obsah trouby, mikrovlny, vylít vodu z rychlovarné kon-
vice.
- Vyšroubovat žárovku nad jídelnou popř. salaší
- Vypnutý hlavní jistič + zapsaná elektřina

Základna



    
I. Turistická základna sestává z hlavní budovy (kuchyně a jídelna), čtyř 

4lůžkových chatek, jedné 8lůžkové chatky (4 místa v přízemí, 
čtyři místa v 1. podlaží) a jedné dvojchatky (2 x 6 lůžek). Celková 
ubytovací kapacita je v chatkách 36 míst. Chatky jsou číslovány 
od rybníka směrem k hlavní budově, dvojchatka je číslována od 
silnice (č. 6 a č. 7). V každé chatce je při předání polštářek a deka, 
smetáček a lopatka.

    
II. Kuchyně je vybavena základním nádobím, talíři, kuchyňským 

náčiním. V zásobovacím skladě jsou dvě ledničky, které se zapínají 
vypínačem L1 či L2.

    
III. Elektrický proud se hradí zvlášť, na základě skutečné spotřeby a ak-

tuální sazby EONu. Na elektroměru je denní proud (vysoká sazba) 
označen V a noční N. U elektroměru je také hlavní jistič, jím se 
zapíná hlavní přívod proudu na celou základnu. Na stěně hlavní 
budovy (vedle dveří kuchyně) je hnědá pojistková skříň. Zde se 
zapínají bojlery. Noční osvětlení lze zajistit vypínačem na sloupu u 
chatky č.1, z chatky č. 7 a z jídelny. U dřevníku a záchodů je osvě-
tlení zajištěno automatickým čidlem.

    
IV. Po převzetí základny ohlásí vedoucí skupiny operativně případné 

zjištěné závady správci základny.
    
V. Při nástupu poučí vedoucí ubytovanou skupinu s tímto provozním 

řádem.
    
VI. Ubytovaní udržují pořádek a čistotu a nepoškozují zařízení TZ. 

Kbelíky a nádoby určené pro pitnou vodu nepoužívají pro jiný 
účel.

    
VII. Ubytovaní dbají protipožárních opatření. Ve všech objektech je 

zakázáno kouřit. Týká se to i dýmek (i vodních) a doutníků. 
Oheň je povoleno rozdělávat pouze na místě k tomu určeném (v 
táborovém kruhu). Zvýšenou pozornost je nutno věnovat obsluze 
sporáku, kamen a elektrických otopných těles.     

Řád základny



VIII. Dřevo z dřevníku lze používat výhradně pro vytápění v kuchyni či 
v jídelně, ne u táborového ohně.

IX. Není povoleno vynášet inventář z chatek, kuchyně a jídelny (zvláště 
elektrické ohřívače, deky, polštářky).

    
X. Ubytování dbají na ochranu zařízení a inventáře základny před 

krádežemi (zvláště v noci – např. zamykat kuchyni, sklep, uklízet 
síť, branky, lavičky z prostoru hřiště atp.). Klíče nezanechávat z 
vnější strany dveří.

    
XI. Není povoleno vjíždění a parkování aut na prostranství před jídelnou 

a chatkami.
    
XII. Voda ze studny a z vodovodu je pitná. V případě poruchy lze použít 

pitnou vodu z Rolencovy studánky (za chatou Radost). V zimní 
sezóně jsou rozvody vody kvůli možnému zamrznutí mimo provoz 
a je nutné využívat studnu.

    
XIII. Na sociálním zařízení jsou keramické mísy bez splachovacího 

zařízení. Po použití je nutno vyčistit je záchodovou štětkou a zalít 
vodou z konve. Vedoucí skupiny o tom speciálně poučí ostatní 
ubytované.

    
XIV. Ve sklepě je vodárna a ve skříni základní nářadí. Do sklepa mají 

přístup pouze vedoucí a určený personál.
    
XV. Odpadky jsou ubytovaní povinni ukládat do určených nádob.
    
XVI. Je zakázáno vstupovat na pozemky sousedních chat bez svolení 

jejich majitelů.
    
XVII. V době od 22:00 h do 06:00 h ubytovaní neruší noční klid v cha-

tové oblasti Zejména je zakázáno pouštět hlasitou reprodukovanou 
hudbu, hlasitě se bavit na venkovním prostranství atp.    
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XVIII. Kácení stromů v lese pouze se souhlasem lesního správce.
    
XIX. Před předáním ukončením pobytu na základně provedou ubyto-

vaní úklid (zamést, vytřít podlahu, sociální zařízení včetně WC, 
chatky, jídelna kuchyně – tam též umýt a uklidit nádobí, vyčištění 
lednice – sesbírání případných papírku kolem základny, úklid 
kolem táborového kruhu atp.). Prázdné láhve a zbytky potravin 
nezanechávat na turistické základně.

    
XX. V rámci letního tábora dbají vedoucí na pořádek ve stanech a jejich 

okolí a kontrolují, zda nejsou stany poškozovány.
    
Pokyny před odjezdem:
        

Den před odjezdem je potřeba připravit třísky na zatopení pro 
následující uživatele.        
Veškeré odpadky je nutné odnést do kontejnerů (zatáčka směr cha-
ta Radost – směsný odpad, směr Vřesovice – na kopci Kobylí Doly 
– tříděný odpad)        
V kuchyni vedoucí skupiny zkontroluje inventář v kuchyni (rychlo-
varná konvice, vypnutý plynový sporák, vyčištěná a vypnutá lednič-
ka, nezanechané zbytky potravin...)        
Umýt a utřít veškeré nádobí a uklidit.        
Doplnit dřevo v kuchyni i v jídelně, ve dřevníku zkontrolovat, zda 
jsou tam sekyry a pila        
Ve všech chatkách vedoucí zkontroluje, zda jsou zde všechny deky, 
topná tělesa, lopatka a smetáček. Na letních táborech pořádek a 
úplnost vybavení v jednotlivých stanech        
Podlahy v jídelně, kuchyni, chatkách a na sociálním zařízení zamést 
a vytřít mopem.        
Zkontrolovat úplnost klíčů a visacích zámků ode dveří.        
Vyšroubovat žárovky nad dveřmi u jídelny a chatek č. 6 a 7.        
Zapsat stav elektroměrů a vypnout hlavní jistič.        
Nahlásit správci případné poškozené či ztracené věci a zcela spotře-
bované prostředky (Jar, zápalky, toaletní papír, Pepo...) 
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Pošta Vřesovice
tel.: 518 626 516

Úřad Vřesovice 
tel.: 518 626 302

Pošta Osvětimany

Po 13:00 - 14:30 7:00 - 15:30 8:00 - 10:30 | 14:00 - 15:30
Ut 13:00 - 14:30 7:00 - 17:00 8:00 - 10:30 | 14:00 - 15:30
St 13:00 - 14:30 7:00 - 15:30 8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Čt 13:00 - 14:30 7:00 - 15:30 8:00 - 10:30 | 14:00 - 15:30
Pa 13:00 - 14:30 7:00 - 14:00 8:00 - 10:30 | 14:00 - 15:30
So Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Ne Zavřeno Zavřeno Zavřeno

U Sirotků 
tel.: 603 176 255

Srub
tel.: 608 784 800

Hospoda Kino
tel.: 731 415 968

Po Zavřeno 10:00 - 20:00 10:00 - 22:00
Út 14:35 - 23:00 10:00 - 20:00 15:00 - 22:00
St 14:35 - 23:00 10:00 - 20:00 15:00 - 22:00
Čt 14:35 - 23:00 10:00 - 20:00 15:00 - 22:00
Pa 14:35 - 24:00 10:00 - 21:00 15:00 - 24:00
So 14:35 - 24:00 10:00 - 21:00 15:00 - 24:00
Ne 14:35 - 21:00 10:00 - 21:00 15:00 - 22:00

Hostinec 
U Janošků

Obchod 
Vřesovice

Obchod 
Osvětimany

Větnamec 
Osvětimany

Po Zavřeno 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:00 - 20:00
Út 11:00 - 22:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:00 - 20:00
St 11:00 - 19:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:00 - 20:00
Čt 11:00 - 18:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:00 - 20:00
Pa 11:00 - 22:00 6:30 - 17:00 6:30 - 17:00 6:00 - 20:00
So 11:00 - 22:00 6:00 - 11:00 6:30 - 10:00 6:30 - 20:00
Ne 9:30 - 20:00 Zavřeno Zavřeno 6:30 - 20:00

Úřad Vřesovice: Polední pauza 11:30 - 12:00. Úřední den Vřesovice - úterý

Otevírací doby



Vybavení 
- Obvaz hotový: č. 3 (2x), č. 2 (2x), malé (2x)
- Obinadlo průžné (2x)
- Trojcípý šátek (1x)
- Sterilní rukavice (2x)
- Starilní vatové tampony (2x)
- Vatových tamponů (balení)
- Vatové tyčinky (balení)
- Injekční jehla (5x)
- Lukoplast (balení) 
- Náplast (balení)
- Izotermická folie (1x)
- Resuscitační rouška (1x)
- Pinzeta (1x)
- Pinzta na klíškáta (1x)
- Nůžky (1x)

Léky 
Paralen: Tlumení bolesti (hlavy), snižuje teplotu (exp.: 01/2016)
Orofar: Bolest v krku (exp.: 08/2015)
Dermochlorophyl: Popáleniny (exp.: 04/2016)
Psilo-balsam: Bodnutí od komárů (exp.: 02/2014)
Alerid: Alergické reakce (exp.: 03/2016)
Jodisol: Desinfekce (exp.: 05/2016)

Lékarna













Datum akce VT ( 5 Kč ) NT (2,5 Kč) Podpis

Stav elektroměru



Datum akce VT ( 5 Kč ) NT (2,5 Kč) Podpis

Stav elektroměru



Poznámky
Libovolné pozámky k provozu základny



Poznámky
Libovolné pozámky k provozu základny


