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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
PRO REKREACI LÉTO 2022 

 
CHATKOVÝ TÁBOR 

VE ZLIVI U ČESKÝCH BUDĚJOVIC U RYBNÍKA MYDLÁK 
 

 

1. Areál kempu, parkování 

Hlavní vstup do areálu je brankou na koupaliště, před areálem je veřejné parkoviště. Pokud bylo 

předem objednané parkování v kempu, je nutné nejprve dojít do chaty pro klíč od brány a zaparkovat 

v prostoru před chatkami (u plotu vlevo od brány). Bránu je vždy nutné zamykat. Nelze autem jezdit až 

před chaty, ani krátkodobě pro vyložení nákladu.  

Do rekreačního střediska je zakázán vstup s jakýmikoliv zvířaty, včetně malých psů, morčat, hadů, a 

dalších. V případě zjištění porušení tohoto zákazu bude pobyt ukončen bez náhrady. 

Příjezd, převzetí chaty, odemčení a zamčení dveří 

Přístup do chaty je v den zahájení pobytu možný nejdříve ve 14 hodin. Pokud bude v době vašeho 

příjezdu přítomen správce nebo pracovník úklidu, obraťte se na něho, nebo můžete vstoupit do chaty 

sami. Dveře chaty jsou odemčeny, pokud na čtečce u dveří svítí zelená kontrolka a zamčeny, pokud 

svítí červená. Odemykají/zamykají se přístupovou kartou, alternativně zavoláním na telefonní číslo 

730 581 329 (nechat pouze JEDNOU zazvonit a zavěsit). Kontrolka u dveří změní barvu dle stavu zámku. 

Volat lze pouze z registrovaného čísla mobilu uvedeného při objednávání pobytu. 

Kartou se dveře neotevírají, pouze odemykají. Pro otevření dveří (kdykoliv, pokud jsou odemčeny) 

stiskněte na 2 sec. hnědé tlačítko u dveří a poté otevřete klikou. Zevnitř je možné dveře otevřít vždy 

bez ohledu na stav zámku. Pro zamčení (například v noci) je zevnitř dveří mechanický otočný zámek.  

WC, umývárna  

Společné pro všechny ubytované (největší objekt v areálu kempu, červená fasáda). U umyvadel teče 

pouze studená voda. Sprchy na studenou vodu jsou zdarma. Sprchy na teplou vodu jsou vybaveny 

sprchovacím automatem na žetony. Automat funguje v režimu START/STOP, vodu je možné během 

sprchování zastavit. Žetony jsou připravené v chatě, další poskytne správce na vyžádání a na konci 

pobytu jsou vyúčtovány (odevzdáte zbylé žetony, spotřebované uhradíte). 

Kuchyňka, pitná voda, nádobí, odpad 

Kuchyňka je společná. Nádobí se umývá výhradně zde (teče zde teplá voda). Šetřete vodou, nádobí 

prosím nemyjte pod tekoucí vodou. Pitná voda teče v kuchyňce, na WC a v umývárně (lze pohodlně 

natočit z úklidového kohoutku vedle dveří, stejný jako kohoutek na připojení pračky). Na pitnou vodu 

je v chatě připraven barel (kanystr), dále kbelík na vytírání a plastové umyvadlo na přenášení nádobí. 

Zničené, ztracené nebo zaměněné nádobí nekupujte, bude na konci pobytu vyměněno nebo doplněno 

(za poplatek). U umýváren jsou kontejnery na směsný a tříděný odpad (papír a plasty). Pytle před 

uložením do kontejneru zavazujte. Plastové láhve nutné sešlápnout. Náhradní pytle do odpadkových 

košů jsou v chatě v prvním šuplíku kuchyňské linky, další vydá správce na vyžádání. 
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2. Vybavení chatek a okolí  

Při příjezdu je v chatě na kuchyňské lince připraveno: 

• Ubytovací lístek  

• Žetony na teplou vodu odpovídající délce pobytu a počtu ubytovaných 

• Klíč od brány do kempu 

• Přístupová karta 

• Povolenky na ryby (pokud byly objednány) 

• V době mimo sezónu klíče od WC, sprchy a kuchyňky 

Na boční straně skříně (v maringotce vlevo vedle kuchyňské linky) visí složka s organizačními pokyny a 

seznamem vybavení. Vybavení chaty pečlivě zkontrolujte, podepište ubytovací lístek a vhoďte ho do 

schránky na technickém domečku v prostoru výčepu. 

Kuchyňská linka: je vybavená nádobím pro vaření a stravování. Na desce je mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice, elektrický dvouvařič a skleničky na víno (prosím nedávejte je do šuplíků).  

Lednice: pokud při příjezdu není zapnutá, bývá otevřená. Zavřete dvířka mrazáku, kolečko termostatu 

uvnitř lednice otočte na polohu 3 a lednici zavřete. 

Židle: dřevěné patří výhradně do chaty, hliníkové pouze na terasu chaty. K ohništi plastové z výčepu. 

Koště v chatě: je na vnitřní suché podlahy. Vždy věšte na háček vedle skříně (chata) či vedle okna 

(maringotka). Pro vytírání chaty je k dispozici mop. Pro zametání terasy a schodů používejte výhradně 

rýžové koště umístěné vpravo vedle bedny v prostoru výčepu. Rýžové koště vracejte na stejné místo. 

Požární hlásič: V chatách jsou umístěny požární hlásiče, je zde proto zakázáno kouření. Při vaření 

větrejte oknem, aby hlásič nevyhlašoval poplach. 

Kamerový systém: snímá pro bezpečnost okolí chat a výčep (nikoliv chaty a terasy). 

WI-FI připojení: V prostoru chat je k dispozici internet, heslo mzdlackestrasidlo 

Sportovní vybavení, ohniště, gril: Oheň lze rozdělávat pouze v ohništi u rybníka. V prostoru výčepu 

(baru) jsou umístěny opékače (kovové pruty) na buřty a gril na dřevěné uhlí. Při používání musí být gril 

umístěn minimálně 3 metry od chat.  Do grilu vkládejte výhradně dřevěné uhlí nebo brikety na 

grilování. Po použití je třeba gril vybrat od zbytku uhlí a popela, a studený popel vynést do popelnice. 

Zvýšenou pozornost věnujte vyčistění mřížky grilu. 

K rybníku nebo ohništi používejte plastové židle z výčepu nebo dřevěné lavice umístěné vedle chaty 4 

(při používání hliníkových nebo dřevěných židlí na nerovném terénu hrozí jejich rozlomení). Veškeré 

půjčené lavice a židle je nutné po použití očistit a vrátit na místo, nenechávejte je u ohniště.   

Jízdní kola a loď: jsou všem k dispozici. Klíče visí po pravé straně bedny v prostoru výčepu. Po vrácení 

kolo i loď opět uzamkněte a klíč vraťte na místo. Vesla nechávejte v lodi, ale nenechávejte je ve vodě. 

Surfy, pádla: Pod maringotkou číslo 5 jsou k dispozici 2 starší surfy na vodu (pouze prkna) a 4 pádla. 

Opět vracet po použití na stejné místo. 

Pila a sekyra je vpravo vedle bedny v prostoru výčepu. Po použití vracejte na stejné místo. 
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3. Venkovní bar s výčepem 

Mezi chatkami je umístěn soukromý venkovní bar s výčepem (pivo, limo), kávovar a lednice vybavená 

chlazenými nápoji a krabicemi s vínem. Tento bar je přístupný nonstop s kartou pro ubytované. 

Přístupová karta slouží jak pro odemčení chaty, tak pro odemčení lednice a kávovaru, evidenci 

odebraných nápojů, a přímo (bez evidence) se na ni zapisuje množství vytočeného piva / limonády. 

Evidence odebraných nápojů: Na technickém domečku vlevo od výčepu je umístěna dotyková 

obrazovka (terminál) s dotykovým perem. Nejprve na čtečku přiložte přístupovou kartu, poté zvolte 

odebraný nápoj ze seznamu a tlačítky +/- volte množství. Většina se eviduje na kusy, pouze točené víno 

na dcl. Po výběru množství stiskněte tlačítko Pokračovat, zkontrolujte a stiskněte Dokončit nákup. 

Výjimečně při nefunkčnosti terminálu nebo při problému s obsluhou je možné nákup zaznamenat na 

papír a při vyúčtování ho předat správci. Pokud bude některé zboží v lednici chybět, kontaktujte 

správce. 

Prostor je monitorován kamerou, věnujte prosím dostatečnou pozornost evidenci, která je založena 

na důvěře. Nenechávejte obsluhovat lednici, kávovar ani terminál dětmi. 

Výčep (pivo vlevo, limo vpravo): přiložte kartu na dřevo nad štěrbinu vlevo vedle výčepu (zde je 

umístěna čtečka) a poté zasuňte na doraz do štěrbiny. Rozsvítí se modrý LED pásek nad výčepem, bez 

toho nelze čepovat. Po 3 minutách se automaticky vypne, pro další odběr je třeba kartu vyjmout a 

znovu vložit. Vpravo na výčepních kohoutech je regulátor průtoku, čím je páčka více dolů, tím nápoj 

více teče (a v případě piva také více pění). Pokud je páčka hodně nahoře, nápoj neteče. Pivo se dá 

natočit najednou bez množství pěny, pokud je regulátor nastaven na malý průtok. Není nutné natočit 

celý půllitr, výčep měří a účtuje pouze vytočené množství. Neotáčejte s kohouty bez zasunuté karty. 

Používejte pouze nádobí z chaty. 

Pokud umožníte obsluhu dětem, upozorněte je, aby s regulátorem průtoku nemanipulovali. Též 

neotáčejte regulátorem chlazení mezi výčepními kohouty (je nastaven na maximum).  

Pokud některý z nápojů dojde, z kohoutu je slyšet pouze syčení. V tom případě volejte správce na číslo 

na zadní straně karty. Pokud je miska pod výčepem plná, vylijte ji a opláchněte vodou z kanystru. 

Voda z barelu: vedle lednice je chlazená a výhradně pro pití. Zatím je voda zdarma, pokud bude zjištěno 

plýtvání, bude zpoplatněna stejně jako výčep. Pokud je barel prázdný, kontaktujte správce. 

Nápoje z lednice: Lednice se odemkne na dobu 5 sekund přiložením karty na čtečku na boku v levém 

horním rohu. Někdy je třeba dveře lednice nejprve přitisknout a pak teprve otevřít. Pokud dveře 

lednice neotevřete, po chvíli se opět zamkne a je nutné proces opakovat. Vybrané nápoje odeberte 

nebo víno natočte do skleničky na víno umístěné v chatce na lince. Skleničky mají obsah 1 dcl (je třeba 

zaznamenat na terminálu 1 dcl). V chatě jsou 4 skleničky, z důvodu možného rozbití je nedávejte do 

šuplíků na nádobí. Odebrané nápoje vždy hned evidujte. 

Kávovar: se zapne přiložením přístupové karty na čtečku karet na boku v levém horním rohu. Do 

prostoru pro kelímek nejprve vložte hrnek, kávovar kelímky nevydává. Vždy evidujte odebraný nápoj.  
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4. Odjezd, úklid a vyúčtování pobytu 

Odjezd z rekreačního střediska je v poslední den pobytu nejpozději v 10 hodin. 

Pokud je v době odjezdu přítomen odpovědný pracovník rekreačního střediska, lze vyúčtování provést 

osobně a rozdíly zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. V opačném případě je třeba dodržet níže 

uvedený postup a vyúčtování bude zasláno e-mailem.  

Celý ubytovací objekt musí být předán v uklizeném stavu (na veškerý úklid je možné použít houbičku 

na nádobí, pro další ubytované se dává vždy nová) - a to zejména: 

• Čistý stůl a židle, a to jak vnitřní vybavení, tak venkovní, židle včetně umytých nohou 

• Čistá kuchyňská linka, a to včetně sporáku (máme k dispozici na zapůjčení Cif, nedrhnout nerez 

houbičkou), uklizeného a vytřeného spodního šuplíku na potraviny a kuchyňské desky 

• Umyté a srovnané nádobí dle seznamu vybavení. Nádobí bylo předáno v bezvadném stavu, 

neotlučené, všechny příbory jsou označeny textem výrobce Ikea. V případě poškození, ztráty 

nebo záměny budou jednotlivé kusy vyměněny za doplatek ceny. 

• Čistá mikrovlnná trouba, včetně krytu na přikrytí potravin 

• Čistý odpadkový koš, umyvadlo na mytí nádobí a kanystr na vodu 

• Čistá lednice, včetně mrazicího prostoru. Doporučujeme nastavit otočný termostat v lednici na 

polohu 0 již cca 2 hodiny předem, aby se mrazák stačil před umytím rozmrazit. Všechny díly 

v lednici (police, přihrádky, držáky) jsou nové, v případě jakéhokoli poškození je třeba při 

odjezdu uhradit cenu dílu (cca 500,- Kč jeden díl) 

• Čistý přímotopný radiátor (zkontrolovat, že termostat je na hvězdičce a vypínač v poloze 0) 

• Čistá skříň na oblečení 

• Čistý dálkový ovladač k televizi 

• Podlahu uvnitř je třeba pouze zamést koštětem uvnitř chaty 

• Pro zametení venkovní terasy je k dispozici rýžové koště v prostoru výčepu. Žádnou podlahu 

nevytírat, pokud to není nezbytně nutné. 

• Veškeré lůžkoviny zůstávají na posteli, nesvlékají se. 

• Je třeba umýt venkovní nábytek (stůl, lavice k ohništi, apod.) a plastové židle včetně nohou 

Před odjezdem je nutné zanechat na kuchyňské lince: 

• Zbylé žetony na teplou vodu 

• Klíč od brány do kempu (nejprve s autem vyjet z areálu, zamknout bránu a klíč vrátit do chaty, 

teprve poté přístupovou kartou zamknout otevřené dveře, kartu ponechat uvnitř a dveře 

zavřít) 

• Přístupovou kartu 

• V době mimo sezónu klíče od WC, sprchy a kuchyňky 

Vyplněné povolenky vhoďte do schránky na technickém domečku. 

Je třeba zkontrolovat, zda jsou vypnuty všechny spotřebiče.  

Je třeba nahlásit všechny osoby a vozidla, která byla v průběhu pobytu navíc oproti zaplacené záloze, 

a dále poškozené nebo ztracené vybavení oproti seznamu vybavení – toto proveďte zavoláním na 

informační linku nebo odesláním SMS.  
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Kontakty 

• Informační linka (omezený provoz, voláme zpět)   277 001 166 

• Hlášení změn nebo chybějícího vybavení při odjezdu (pouze SMS) 776 437 632 

• Správce (není trvale přítomen, bydlí ve Zlivi)    775 855 865 

• Přístup do chaty prozvoněním (příjezd/odjezd)    730 581 329 

 

V Dobřichovicích dne 27. 6. 2022  
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SEZNAM VYBAVENÍ CHATY 

 

Nábytek, přístroje, úklid 

• Patrová postel velikosti 2 x 2 metry s molitanovou matrací v celku 

• Lůžkoviny pro počet osob uvedených na rekreačním poukazu (prostěradla, povlečené deky a 

polštáře 

• Skříňka nebo regál pro umístění oděvů 

• Kuchyňská linka vybavená nádobím pro vaření a stravování 

• Elektrický dvou plotýnkový vařič 

• Lednice s malým mrazákem 

• Mikrovlnná trouba 

• Rychlovarná konvice 

• Jídelní stůl se 6 židlemi (maringotka 4 židle) 

• Elektrický přímotopný radiátor s termostatem 

• Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) s hlásičem kouře a požáru 

• TV přijímač 

• Elektrický zámek vstupních dveří ovládaný přístupovou kartou 

• Hliníková židle na terasu 5 ks (maringotka 4 židle) 

• Dřevěný stůl na terase (plastový maringotka) 

• Smeták (pouze pro zametání uvnitř chaty) 

• Mop 

• Lopatka, smetáček 

• Vědro na nádobí 

• Kbelík na vytírání 

• Kanystr na pitnou vodu 

• Odpadkový koš 

• Plácačka na mouchy 

• Ramínka na šaty 

• Popelník 

 

Vybavení kuchyně 

• Sklenice velká  6 ks 

• Sklenice s uchem na pivo 4 ks 

• Sklenička 4cl (panák) 6 ks 

• Porcelánový hrnek  6 ks 

• Plastový kelímek  6 ks 

• Plastová miska  6 ks 

• Plastový talířek  6 ks 

• Porcelánový talíř velký 6 ks 

• Porcelánový talíř malý 6 ks 

• Plastová mísa  3 ks 

• Víčko na mísu  3 ks 
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• Cedník velký  1 ks 

• Pařák   1 ks 

• Pánev velká  1 ks 

• Pánev malá   1 ks 

• Hrnec kovový  3 ks 

• Poklice na hrnec sklo 2 ks 

• Struhadlo   1 ks 

• Prkénko velké  1 ks 

• Prkénko malé  1 ks 

• Nůž ostrý IKEA  4 ks 

• Škrabka   1 ks 

• Otvírák na konzervy 1 ks 

• Otvírák na láhve a víno 1 ks 

• Dřevěné nářadí  3 ks 

• Teflonové nářadí  3 ks 

• Kartáč na nádobí  1 ks 

• Kryt do mikrovlnné trouby 1 ks 

• Sklenice na víno  4 ks 


