„PRAVIDLA“ PRO CHALUPU ANTONÍN
1. Děkujeme, že jste si vybrali chalupu Antonín pro vaši rekreaci, dovolenou nebo prázdniny.
2. Spotřeba elektřiny se počítá zvlášť. Při příjezdu a před odjezdem se poznačí stav z počítadla.
Rozdíl je pak hrazen na místě.
El. proud 1 kW / 5,- Kč.
3. Před příjezdem je nutné složit vratnou zálohu 3000,- Kč (Silvestr 6000,-). Pokud vše bude při
předání chalupy v pořádku, bude záloha zaslána zpět na Váš účet do 7 dnů, příp. ihned vrácena na
místě.
4. V kamnech topte bezpečně. Při odchodu se vždy ujistěte, zda jsou kamna zavřená a že není
nic hořlavého (zvláště oblečení) v blízkosti kamen.
5. Užívejte vše tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození věcí. příp. poškození,

prosím, nahlaste.
6. Věci ukládejte na své původní místo (nádobí, židle, apod.) a

nepřemisťujte je.

7. Popel z kamen stačí v topné sezóně vynášet (do kovové popelnice) a vybírat každý druhý až třetí
den. Hlavně musíte zajistit přísun vzduchu uprostřed kamen uvnitř, kde se nachází mřížka, která by
neměla být zasypaná popelem. Pracujte opatrně, ať se příliš nepráší. Hlavně, prosím, popel nesypte
mezi květiny a na kůru na zahradě.
8. Prosím, třiďte odpady. Co lze, spalte. V domě i venku jsou popsané nádoby pro odpad. Zbytky
jídel dávejte jednou denně sousedům pro drůbež (ne slupky apod.). Na tyto zbytky je v kuchyni
zvláštní nádoba s víkem. Děkujeme. Ostatní odpadky dávejte do koše se sáčkem (v kuchyni) nebo
do popelnice. Zvláště Vás prosím, nedávejte do dřezu ani WC slupky, pecky apod., dochází
pak k ucpání čističky.
9. Neběhejte, prosím, v okrasné zahradě. Na to máme hřiště, louku a les. A pokud budete na hřišti
hrát míčové hry a míč vám přeletí přes plot, tak, prosím, nelezte přes plot a využijte branku a pro
míč to obejděte. Moc díky.
10. V případě silného nebo trvalé deště (nebo po deštích apod.), prosím, parkujte před chalupou u
silnice.
11. V koupelně, po sprchování, vždy VĚTREJTE (v zimě krátce, v létě stále).
12. Voda je ze studny, tak s ní, prosím, šetřete. Je pitná, ale obsahuje vyšší
množství železa, tak záleží na vašem uvážení, zda ji budete používat. Samozřejmě po převaření je
zcela vhodná. Využívejte spíše rychlou sprchu.
13. Mezi koupelnami je „pohotovostní“ světlo, které si zapínejte na noc. Nemusíte pak svítit velkými
světly, pokud půjdete na WC. Podobné světlo je i venku na pergole vpravo.
14. Dřevo do kamen berte POUZE z venku. Uvnitř je pro dekoraci.

15. Pokud budete využívat ložnice na spaní „pod stropem“, vyzujte se, prosím, již dole. Nechoďte
nahoru ani v přezůvkách.
16. V letním období je k dispozici zapuštěný kruhový bazén (kvůli dodržení bezpečnosti oplocený)
s filtrací a tepelným čerpadlem. Dbejte při koupání i údržbě opatrnosti a bezpečnosti. Za svoje děti
si již zodpovídáte sami. Pro vstup do bazénu slouží uzamykatelná vrátka. Při předání chalupy
budou informace k používání bazénu zvlášť připraveny k podepsání. K bazénu vstupujte již vyzutí
(na zelený koberec)! U bazénu nejezte a nenoste pití ve skle.
17. Čištění bazénu a tepelné čerpadlo je automaticky zapnuto (s přestávkami) od půlnoci do 7.00 ráno.
Nastavení, prosím, ponechte tak jak je. Nic nezapínejte během koupání.
18. Prosím,

zalívejte pravidelně květiny venku v pergolách i uvnitř.

19. Po ukončení pobytu si, prosím, po sobě vše řádně ukliďte, věci dejte na původní

místo.
20. PROSÍM, DODRŽUJTE NOČNÍ KLID a uvnitř je ZAKÁZÁNO KOUŘIT.
21. Pokud budete potřebovat, zavolejte na 604 875 106.

tyto informace jako dobré rady, ať pak nemusíme zbytečně řešit
nějaké problémy. Moc děkujeme za jejich dodržování. I Vám jistě
zpříjemní pobyt.

22. Berte

23. Pokud chcete, vezměte si s sebou dalekohled na pozorování čápů….. a věci na sport: míč na
kopanou, košíkovou, rakety na stolní tenis a míčky, pumpičku na míče apod.

