Návštěvní řád Boudy
Tuto krásnou základnu - klubovnu, hřiště a vlastně vše, co vidíš, jsme museli postavit sami, sami si
tu i hospodaříme. Máme to tu opravdu rádi. Proto Tě prosíme, když nám budeš vracet klíče a loučit
se, přenech nám ji ve stavu, v jakém si ji dostal…
Pro jistotu, aby se bylo podle čeho řídit, dáváme Ti tu návštěvní řád v pár bodech, které bychom
prosili respektovat.
Základna:
 Na základně neradi vidíme jakákoli zvířata - psy, kočky, fretky... Děti a zvířecí výkaly + blechy
+ paraziti, to fakt nejde dohromady. Také se jedná o nekuřácký a bezalkoholový prostor.
 Při vstupu na základnu necháváme otevřenou branku, pokud ale odcházíme a nikdo v areálu
nezůstává, okna pozavíráme, necháme vyhasnout kamna, a branku zamkneme, stejně jako
klubovny.
 Na zahradě nekopeme díry, nelámeme větve stromů, nelezeme po stromech, netrháme
nezralé ovoce, hračky a nářadí po použití uklízíme. Co rozhodně netrpíme, jsou všelijaké
papírky a jiný nepořádek.
 Venku oheň rozděláváme jen na ohništi, špalky a lavičky kolem ohniště porovnáme po akci
zpátky tak, jak patří, ohniště vyčistíme od popela.
 Míčové hry hrajeme jen na hřišti, míče po hře uklízíme do Boudy.
 Latrínku udržujeme v čistotě, po akci doplňujeme toaletní papír do plného stavu.
 Ping-pongový stůl využíváme výhradně k hraní ping-pongu, míčky a pálky po hře uklízíme do
skříně nebo na polici.
 Ruské kuželky ponecháváme na místě pod šibenicí, na kouli se nehoupeme.
V klubovně:
 V klubovnách chodíme bez přezutí, při vstupu na žebřík a horní patro je nutné se vyzout.
 V pravé skříni (blíže kamen) jsou deskové hry.
 Sirky jsou u okna vedle kamen.
 Náhradní žárovky jsou v levé skříni (dále od kamen) vpravo nahoře, stejně jako psací
potřeby.
Voda a vaření:
 Tekoucí pitnou vodou šetříme, lavorek vyléváme pokaždé, když je plný do trávy. Jinak hrozí
přetečení a to nedělá dobře na dřevo klubovny (dřevomorka).
 Vaříme na elektrickém vařiči nebo ve varné konvici, v zimě na kamnech, v létě na ohništi.
 Nádobí je v lince za závěsem a v truhle vedle dveří, jídlo v lince, čaje a káva na polici nad
dřevem.
 Pojistky jsou v kovové skříňce vedle branky, klíč je stejný jako od branky.
Po akci v klubovně:
 Dřevo na topení bereme ze dřevníku, doplníme po akci do všech kluboven.
 Odpad patří do popelnice nebo do boxů na tříděný odpad na verandě, popel z kamen (ne
žhavé uhlíky!!!) do popelnice. Plné boxy na papír a plasty vynášíme do kontejnerů na
Akátové ulici.
 Nádobí po sobě pěkně umyjeme a vrátíme ho tam, kde jsme ho vzali.
 To samé platí pro deskové hry, (umytím myslíme poskládání a porovnání, ne vodu :-))
 Židle a stoly vrátíme do původní pozice, ubrusy setřeme a porovnáme.
 Podlahy stačí zamést, jen když jsou hóóódně zablácené, použijeme raději mop.
 Horní patro odvšivíme od papírků, zapomenutých ponožek, jídla, kapesníků... Porovnáme
deky a matrace. V případě velkého znečištění vysajeme.
 V případě jakékoliv způsobené škody se normálně přiznáme, každý občas něco rozbije a
domluvíme se vždycky.
Junáci Šlapanice

Důležité kontakty
Džany (správce Boudy): 731 006 103
Fuf (správce Boudy): 607 647 360
Jura (vůdce střediska): 602 419 628
Vejt (zástupce vůdce): 723 347 504
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie-tísňová linka: 158
Městská policie Šlapanice: 602 309 238

Co je ještě dobré vědět:
Ve Šlapanicích je jeden supermarket Albert, otevřený je od 7 do 21 hodin, je na křižovatce
Nádražní a Čechovy ulice, asi 5 minut cesty od Boudy a také Penny market nahoře v sídlišti
asi 20 minut cesty od Boudy
Restaurací je tu několik, dobře vaří na Sokolovně, ve Šlapetu na náměstí. Naproti Albertu
jsou k mání dobré kebaby. V nedaleké Slatině (5 km) je indická restaurace, pizzu je ideální
objednat ze Sokolnic, Brna nebo z Újezda
Na náměstí je i pošta, městský úřad, kostel, muzeum, cukrárna
Krytý bazén je hned vedle školy, asi 5 minut od základny, nejbližší koupaliště je v Mokré
(8 km), pěkný biotop je v Kovalovicích.
Vlakové nádraží je asi 20 minut cesty od základny, konečná trolejbusu/zastávka autobusu je
asi 5 minut cesty od základny
Ze zajímavostí v okolí stojí zato navštívit: Žuráň, Mohylu míru, Slavkovský zámek, Stránskou
Skálu, Santon, Moravský kras, Vildenberk, Brno

