O krásách zdejšího kraje, pohostinnosti místních horalů, potažmo o možnosti ubytování v této chaloupce neváhejte informovat své kamarády, známé, příbuzné!!!

V případě zájmu o pobyt na chatě to sdělte mně, Petrovi Vařekovi, +420724350242, petrovareka@gmail.com, abych si to mohl zapsat do kalendáře a domluvit placení a klíče. Klíče se
vydávají po dohodě se mnou. Klíč se vrací po návratu do 2 dnů mně.

Přivezte si: Prostěradla, povlečení (klasické rozměry) n. spacák, ručníky, toaletní papír, utěrky, ubrousky, tablety do myčky, přezůvky, pytle na odpad, šipky.
A nevozte: Zvířata, foukače tepla, jídlo a ostatní věci, co si neodvezete - chalupa není nafukovací do nekonečna.
V kuchyni a v předsíni jsou nějaké karty, společenské hry, knihy, šipky. V kuchyni je nabíječka k šipkám.

Příjezd:
Klíče a vchod Klíč je jen jeden od vchodu ze silnice a od dveří u WC zezadu u schodů, většinou domlouvám s jedním z objednatelů jeden klíč, ostatních 5 je v předsíni na věšáku vlevo od
dveří. Klíče od pokojů jsou v zámcích pokojů, při odjezdu neodvézt!!! Za předsíňkou jsou vnitřní domovní dveře s velkým klíčem, kdo se bojí, může na noc zamykat i tímto velkým klíčem.
Lopata je za dveřmi, pokud je při příjezdu problém se sněhem, že se nedostanete dovnitř, probroďte se sněhem a odhazujte ode dveří. Při sněžení odhazujte sníh před vchodem a od popelnic, ať se k nim dostanete vy i popeláři. Pluh při plužení zasypává sníh až k nám před vchod – proto neodhazujte sníh až na úroveň silnice, nechte sněhový schod.
Pokoje Dole jsou tři pokoje (rozložení lůžek 4, 5, 5), nahoře jsou dva pokoje (5, 8). Celkem tedy 27 lůžek. V pokojích jsou skříně, stolky, židle, křesla, věšáky - ty prosím zatěžujte inteligentně, začněte od špriclí od zdi, když začnete od předních, určitě věšák vylomíte!
Elektřina Venku vedle vchodu do chalupy je bílá elektrická skříň, klička je v předsíňce na zdi vpravo vedle skládacích lavic (je zde hlavní jistič, ale nebudete ho potřebovat). Nově je
v chodbě pod věšákem elektrická skříň s jističi – jističe pod lištou se ovládají pouze dálkově, vždy v případě nouze/potřeby volat. Po zapojení lednice do el. proudu zavřít dvířka lednice, ať
nevyteče. Při příjezdu si nastavte jistič bojleru v el. skříni na I (pozice AUTO nestačí pro více lidí) – jistič je popsaný, v prostřední řadě skoro vpravo.
Voda a teplá voda V koupelně (v centrální chodbě druhé dveře vpravo) za dveřmi vpravo je ve skříňce ve zdi ventil (klika) na zapnutí/vypnutí vody. Je pořád zapnutá. Teplá voda v bojleru
se nahřívá v době nočního proudu (při přepnutí jističe na pozici I se nahřívá 24 hodin denně).
Akumulační kamna Kamna jsou v jednotlivých pokojích, kuchyni, předsíni, před WC. Kamna jsou zapnutá, ale nenabíjejí se stále, ale pouze 8 hodin denn ě, a to ve všední dny 15.30 –
17.30 a 0.30 – 6.30, o víkendech 13.00 – 16.00 a 00.35 – 5.35. Vypínače kamen (s doutnavkou) jsou umístěné většinou nad kamny. Máme dva druhy – nové v dolních pokojích, vypadající
jako vypínače světel, staré u zbytku kamen, vypadající jako sporákový jistič. Termostaty, ovládající kamna, jsou většinou umístěné buď vedle vypínačů světel (pokoje 1, 2, 3, kuchyně, WC)
nebo jinde v prostoru (pokoje nahoře vedle oken, chodba v přízemí vedle dveří do koupelny ). Termostaty - s 2 přepínači 0 x 1, I x II a kolečkem na nastavení teploty pokoje. Kroucením
kolečka na termostatech (v návodu nazývaného pouze „kolečko“ na rozdíl od „kolečka 1“, které je na tělesu kamen – bližší info o „kolečku 1“ bude následovat), ovládáme teplotu, na
kterou naakumulovaná kamna vyhřejí pokoj, nikoliv to, zda se kamna nabijí. Přepínače na termostatech 0 x I ovládají funkci ventilátoru – 0 vypnuto, 1zapnuto a přepínače I x II ovládají
intenzitu ventilátoru – II víc fouká. Na kamnech jsou otočná zařízení, a nazývejme je „kolečko 1“, kterými ovládáme pouze množství tepla, které se do kamen naakumuluje během doby
nabíjení. Tato kolečka 1, jsou vesměs vytočena na maximum možného, aby se do kamen naakumulovalo co nejvíce tepla (kromě poko je 5 – tam jsou kamna příliš silná a při vytočení na
maximum by se přehřívala). Kroucením kolečka 1 na kamnech můžete zapříčinit pouze to, že i když jde levný proud na nabíjení a kumulaček, tak se kamna nenabijí. Ideálně na kolečka I
nesahat! Kamna během noci vytopí místnosti, kde jsou umístěny, na min. 25 stupňů, spíš víc (pokud venku moc fouká, může to bý t méně). Vypínač má diodu (doutnavku), když jsou kamna
zapnutá a nabíjí se, tak svítí. U WC stačí termostat nastavit na I a cca 20° C, zavřít dveře do chodby, otevřít dveře na zách ody, ať se také vytápějí. Pokud necháte na termostatech přes noc
na intenzitě II nebo teplotě 30°C, tak se vyfoukají a ráno už nemají nárok hřát (týká se zejména kuchyně a WC – přes noc bohatě stačí 20 °C a bez foukání). Nepoužívejte v žádném
případě žádné foukače tepla, protože kamna topí několikanásobně levněji. V koupelně jsou tepelné infrapanely na stropě a nastavují se termostatem u vchodu (pouze nastavením
teploty, nastavit na 25 °C). Pro případ velké zimy je v koupelně foukač tepla.
Infrasauna je v koupelně, zapnutí a nastavení je intuitivní, bližší informace viz návod v koupelně. Nahřívá se dopředu. NEVSTUPUJTE MOKŘÍ (není to finská sauna)! Z hygienických
důvodů je nutné použít pod sebe ručník! Po použití saunu vypněte!!!
WC Jsou dvě a splachovací. Pokud bude záchod zamrzlý, zalévat horkou vodou. Ventilátory odvětrávají WC a bohužel i teplo, tak od větrávejte s rozumem (nemají minutku, takže odvětrávání je nutno i vypínat). Přivezte si vlastní toaletní papír! Před WC je pračka, návod je pověšený u ní. Vedle pračky je kohoutek, který je vypnutý. Před puštěním pračky je nutné
kohoutek zapnout, po vyprání kohoutek zavřít. Hadice na odčerpávání vody není napevno připevněna k odpadu, visí na háčku vedl e pračky a je dost dlouhá na to, aby se dala do mísy levého
WC, ideálně zavřít prkýnkem. Po vyprání prosím vraťte hadici na háček vedle pračky, NIKDY hadici nepokládejte na zem, nebo vyteče množství vody. Kupte si prášek.
Vaření V kuchyni je sklokeramický sporák, Uklízejte sporák i troubu (i zevnitř!) hned po vaření, opatrně na desku. Pokud je málo skl eniček, tak v místnosti před kuchyní jsou nahoře krabice se skleničkami na pivo, pokud Vám to esteticky nevadí. Po použití ukliďte do krabic a zpět na lednici! Přivezte si vlastní utěrky a ubrousky!
Myčka V kuchyni v šuplíku je návod na myčku. Zde jen zásady: nádobí do myčky patří jen to, co jde umýt v myčce – takže plastové věci s rozmyslem (kde udělali soudruzi z NDR chybu?),
hliník nikdy!!! Hrnky, hrnce, misky atp. dnem vzhůru. Ramena na rozstřikování vody se musí točit bez překážek. Vždy mýt s tabletou nebo práškem, nikdy naprázdno nebo s Jarem. Pokud
chybí sůl nebo leštidlo (a tím pádem svítí kontrolka), tak doplňte – nějaké tablety, sůl do myčky a leštidlo je v šuplíku vpravo vedle myčky dole. Myčka si pamatuje poslední program, takže
většinou stačí zapnout hlavní vypínač a pokud nezvolíte něco jiného, rozběhne se poslední program. Myčka má program na 29 minut, který nesuší, ale pokud si myčku po skončení programu
otevřete, nádobí vyschne rychle samo. Úplné programy na mytí trvají přibližně 2,5 hodiny. Mytí nádobí v dřezu sebere moc teplé vody z bojleru a večer jí není dost na sprchování, takže
myčku používejte. Protože je cena drahé elektřiny 2x vyšší než cena levné, pokud možno směrujte mytí myčkou do doby levného p roudu (což je stejný čas, při kterém se nabíjejí akumulační
kamna). Přivezte si tablety do myčky!
Odpadky V kuchyni ve spodním šuplíku kuchyňské linky by mohly být igelitové pytle do koše, nebo si přivezte vlastní pytle. Pokud dojdou (nejsou) pytle, tak si je kupte nebo odpadky
házejte např. do igelitek, které pak hodíte do popelnic. Kontejnery na tříděný odpad plasty (pouze lahve, žádné jiné položky) , sklo a papír najdete na parkovišti nebo na návsi před hospůdkou. Pokud nestačí popelnice, tak se v Infocentru Kořenov dají koupit pytle na odpad, který popeláři vyvezou – nutno odnést na parkoviště na určené místo. Popeláři jezdí 1x týdně ve
středu. V zimě při neodházených popelnicích je popeláři nevyvezou!
Spaní Na spaní si přivezte prostěradla, své povlečení klasických rozměrů nebo spacáky. Peřin a polštářů je 27 sad – na každou postel. Máme povlaky matrací a v žádném případě neslouží pro spaní bez prostěradla, přivezte si vlastní. Peřiny a polštáře jsou teplé, kvalitní, antialergické, čisté, drahé, takže - přivezte si na ně povlečení, - neušpiňte je, - nepobryndejte
je, - nedávejte je na zem, - nelezte v botách do postele …. Přivezte si vlastní prostěradla a povlečení n. spacák!
WI-FI je zavedeno, síť je FEROX, heslo je na cedulce v kuchyni v poličce nad křesly (příp. sdělím sms nebo telefonicky).
Televize je napojená na internet, hledejte na ovladači obrázek domečku
a tam šipkami vyberte kanál SLEDOVÁNÍ.TV
. Nebo streamování TV přes
Parkování Auta se dají zaparkovat na placeném parkovišti 200 m před chalupou zpátky směr Kořenov (50 Kč den x 350 Kč týden), na parkování v létě jsme pro Vás vytvořili parkoviště na
cca 8 aut před chalupou.
Kachlová kamna v kuchyni a pokoji č. 3 jsou sice původní, ale nefunkční. Komín je zazděný!!! Nezkoušejte zatopit, udusíte se.

Odjezd:
Úklid Prosím, ukliďte nadstandardně používané pokoje, WC, chodbu i schody, koupelnu i sprchové kouty a zrcadlo a kuchyni (zamést, vytřít, vysypat koše, umýt nádobí),
umyjte mikrovlnku i zevnitř, nakonec vyčistěte i smetáky. Smetáky a lopatky visí v chodbě vedle vchodových dveří. Na chatě je i lux (pod schody do patra). Mopy na vytírání a chemie jsou u WC, po vytření vyčistěte látkovou část mopu. Pytel (pytle) s odpadky hoďte do popelnice před vchodem. Popelnice se vyvážejí 1x týdně ve středu. Pokud by
se kazilo nějaké jídlo, co je v chalupě, tak prosím vyhoďte také (přebytky po předchozích návštěvách také likvidujte, většinou se toho nikdo už nedotkne). Na každou postel
složte jeden polštář a peřinu. Nikdy neodjíždějte domů, pokud ještě běží myčka!
Voda Prosím o uzavření všech kohoutků na umyvadlech a sprše, ať to nekape a kontrolu zavření kohoutku vedle pračky.
Elektřina Hlavní jistič i jističe v chodbě nechte zapnuté – ať se akumulují kamna a vyhřívají chalupu, na termostatech pouze stáhněte na intenzitu foukání na1 a kolečko nastavte na 18°. Ledničku vypojte z elektriky a otevřete vč. mrazáku (musíte to udělat dostatečně dopředu), pak vytřete lednici vč. vody, která z mrazáku vyteče. (Za předpokladu, že se hned mění hosté na chatě, nechte lednici zapnutou a zavřenou.) Vše ostatní vyndejte ze zásuvek (el. konvice na v odu, mikrovlnku, lampičky). Jistič bojleru v el.
skříni (jistič v prostřední řadě skoro vpravo) dejte na AUTO.
WC Umyjte WC mísy štětkou a chemií (u WC n. pod bojlerem), kamna v chodbičce zůstávají zapnutá na cca 15°C, otevřete dveře od záchodů, ať nezamrznou, zavřete dveře
do chodby. V létě samozřejmě bez topení.
Ostatní Prosím, zavřete na kličku všechna okna (venkovní i vnitřní), všechny dveře vedoucí ven zevnitř zajistěte, příp. zamkněte, nakonec zamkněte hl. vchod.

Hlaste prosím zničené a chybějící věci - žárovky, pytle na odpad, nádobí, sůl do myčky atp.! Při pobytu zavírejte dveře, šetřete elektřinou, vodou a nashromážděným teplem!

NIKDE NA CHATĚ NEKUŘTE. POKUD KOUŘÍTE PŘED CHALUPOU, NEHÁZEJTE VAJGLY NA ZEM, dcera to nechce uklízet.
více na www.prichovicka-chalupa.cz
Přeji Vám krásný pobyt!

Petr Vařeka, únor 2021
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