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Kde se nacházíme
Naše klubovny se nacházejí na Ostrově nedaleko centra Turnova u tzv. Shořalého mlýna. Našemu
areálu říkáme OStrov proto, že je ze všech stran obklopen Jizerou a jediný přístup je po mostě.
Adresa: Koňský trh 200, Turnov
GPS: 50.5841133N, 15.1491419E

Kudy k nám
Od vlaku přes centrum (možno i autem) 1,6 km (25 min)
Ulicí Nádražní, přes křižovatku po mostě nad průtahem, dolů kolem kruhového objezdu pod mostem
pod tratí, stále po Palackého ulici, po mostě přes Jizeru a stále po hlavní, za mostem přes náhon za
Komerční bankou odbočit vpravo k pile, podél její zdi a průmyslových objektů ulicí Koňský trh až do
ostré levotočivé zatáčky, rovně mezi žulové sloupky po dláždění po mostě pod mostem.
Od vlaku po průtahu (pouze pěšky) 1,6 km (25min)
Ulicí Nádražní, na konci ulice nikam nepřecházet, uhnout mírně vpravo a scházet dolů k průtahu,
podejít pod dvěma mosty, po mostě podél průtahu, ve dvou třetinách mostu je už vpravo dole vidět
náš areál :), pořád rovně až k židovskému hřbitovu, podejít průtah a dát se doleva, přejít silnici u
kruhového objezdu znovu přejít silnici vlevo a vydat se do zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy, přes
mostek přes Stebenku, alejí až do ostré pravotočivé zatáčky, projít vlevo mezi žulovými sloupky po
dláždění po mostě pod mostem.

Upozornění na soukromé pozemky
Cesta od žulových sloupků v zatáčce po dláždění, až za mostek, který je pod mostem, je soukromá.
Pozemek našeho areálu začíná na úrovni, která je cca 10m od mostu. Do prostoru složeného
materiálu a pod most nevstupujte!!! Se sousedy máme nastavena jistá pravidla a rádi bychom si
udrželi dobré vztahy.

Parkování
Pokud si přivezete s sebou auto, zbytečně nejezděte přes soukromý pozemek. Pokud plánujete jezdit
častěji, nechejte auta mimo náš areál naproti hudebnímu klubu (vlevo při příjezdu z centra) u
zeleného kovového plotu. Přes noc parkujeme na Ostrově z důvodu bezpečnosti vašeho vozidla. Při
jízdě po Ostrově jeďte krokem!!! Parkování na Ostrově je možné mimo plochy hřiště u sloupu
bývalého elektrického vedení.

Kontakty
Guvernér Ostrova
Ubytovávající
Technická podpora

Zdeněk Fišer - Motejl
+420 725 072 580
tel. číslo se sdělí před příjezdem, jde vždy o jednoho člověka z týmu
Jan Kos - Kosák
+420 605 762 885
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Ubytování
Domeček
 Poskytuje základní minimum pro přespání - kapacita max. 15 osob
 Přízemní stavba s hlaví místností cca 6x6m, půdičkou 3x6m a předsíňkou s regály pro uložení
batožin a materiálu
 Spaní na zemi na koberci a dřevěné podestě cca 10 lidí a na půdičce cca 8 lidí.
 V domečku se zouváme, nebo přezouváme do domácí obuvi!!!
 Topení plynem
 Je to bez práce, ale moc to nehřeje
 Kamna jsou na zdi proti dveřím
 Otevři kohout plynu (páčka ve směru trubky)
 Zastrč pružný přívod do zásuvky
 Odsuň čelní panel do boku
 Stiskni černý hranatý vypínač (rozsvítí se zelená kontrolka)
 Stříbrnou páčku dej do polohy ,,topí furt´´
 V kamnech po chvíli začne cvakat (snaží se zatopit)
 Když se jim to povede, rozsvítí se oranžová kontrolka (kamna začala topit)
 V opačném případě vypni hlavní vypínač a po chvíli jej znovu zapni, kamna se
pokusí znovu zatopit. Opakuj max. 3x pak až po 30min.
 Pokud bliká oranžová kontrolka, kamna netopí, dlouze podrž reset, nebo kamna
na chvíli vypni
 Při vypnutí dej stříbrnou páčku do polohy ,,topí automat´´, vypni hlavní vypínač
 Topení dřevem
 Topí se pouze v kamnech, v krbu netopíme
 Dříví je možno vzít před dřevěnou klubovnou
 Štípání se provádí také tam, jinde je dříví zakázáno štípat
 Pokud spálíš připravené dřevo, nanos jej a připrav třísky na zátop
 Dostatečně před odjezdem nech kamna vyhasnout a vymeť je
 Popel patří na kompost
Stanování
 Na travnatých plochách
 Místo pro stavbu doporučí ubytovávající
 Před odjezdem vše vysbírej, stanové kolíky sekačce nesvědčí

Kuchyň
Kuchyň se nachází naproti vstupu do domečku, pod střechou u zdi stavby WC uvnitř v boxu
z dřevoštěpkových desek, za WC jsou dva venkovní dřezy na mytí.




K vybavení patří: teplá voda, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, elektrická
trouba, plynová varná deska se čtyřmi plotýnkami
Zajištěno máme: příbory, talíře a sklenice pro cca 30 osob
Utěrky, nemáme, přivezte si svoje a budeme rádi, když si je též odvezete.
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Jídlo, se tu žádné nenechává, co si přivezete, to si i odvezte, platí i pro koření, kečupy, …
Před odjezdem použité nádobí umyjte, utřete, a ukliďte, ale to je asi jasné :)
Dbejte pokynů v samostatném manuálu

Odpad





Směsný komunální odpad patří do plechové popelnice mezi domeček a klubovnu
Papír, dle obecných zásad třídění do modré popelnice mezi domeček a klubovnu
Plast, dle obecných zásad třídění do žluté popelnice mezi domeček a klubovnu
Kompostovatelné zbytky z kuchyně a popel z kamen, na kompost. Ten je u břehu řeky křížem
přes asfaltované ploch (ukáže ubytovávající)

Lesopark v zadní části Ostrova




Dobré místo na hry, nebo jiné aktivity
Je tu ohniště a možnost si nasbírat dříví na oheň
Po každé hře vždy uklidit všechny pomůcky (svíčky, provázky, papírky…)

Ohniště





Venku je možno rozdělávat oheň na jediném místě a to je ohniště v zadní části ostrova,
v lesoparku
Dříví je možno brát z hromady u ohniště, nebo nasbírat
Oheň je zakázáno nechávat bez dozoru
Popel z ohniště se vynáší na kompost

Hřiště





Před domečkem na asfaltové ploše
Koše na basket i síť pro házení
Máme i branky na kopanou
Na hřišti se neparkuje auty!!

Prolézačka a trampolína




Proti klubovnám je dřevěné hřiště s prolézačkou
Platí pro ni vlastní provozní řád, který je vyvěšen na vstupní brance, res. u vstupu
Dodržováním provozních řádů předejdete úrazům a prodloužíte životnost atrakcí

Wi-fi




Máme pouze pro účely vedoucích, pro přípravu her a programů
Používat wifi lze pouze v souladu s obecnými a zákonnými pravidly Internetu
Heslo sdělí na požádání ubytovávající
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Příjezd
Ubytovávající seznámí osobu odpovědnou za vedení výpravy při prohlídce Ostrova:
 S přístupem na Ostrov, soukromé pozemky, jízdou autem a místem parkování
 Upozorní na uzamykání ostrova v nočních hodinách
 Ukáže popelnice, místo pro třídění odpadu, kompost
 Ukáže WC a prostor pro mytí za WC
 Ukáže venkovní kuchyň, systém otevírání
Podle druhu ubytování:
 Odemkne domeček
 Vyhradí místo pro stavbu stanů (trávník v zadní části)
Domeček:
 Zkontroluje se úklid
 Ukáže topení (plynová kamna / topení dřevem)
 Ukáže úklidové prostředky (vysavač, koště, hadr, kbelík)

Cena



50,- Kč za osobu a noc v domečku
20,- Kč za osobu a noc pod stanem

Odjezd





V dostatečném časovém předstihu a dle domluvy při příjezdu oznámí ubytovaný, že bude
odjíždět ubytovávajícímu
Ubytovávající osoba zkontroluje stav předávaného vybavení a provedení úklidu
Ubytovaný oznámí případné poškození inventáře a domluví se na odstranění, či odškodnění
Ubytovaný vrátí zapůjčené klíče a uhradí příslušnou částku za pobyt

Místo

Činnost

domeček – půdička
domeček – kamna
domeček – hlavní prostor
domeček – chodbička
WC

vyklidit, vysát vysavačem
vymést, připravit dřevo na zátop
zamést, vysát vysavačem
zamést, rohožku vyklepat
zamést, vytřít mokrým hadrem
umýt umývadla
umýt, usušit a uklidit nádobí
umýt pracovní pult a otřít
zákaz nechávání jakýchkoli potravin
vyprázdnit, vypnout spotřebiče
dbát ostatních pokynů samostatného provozního řádu
na trávníku nesmí nic zůstat

kuchyň

místo po stanech
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Co nemáme


Sprchu, to bude vadit hlavně těm čistotným

Co se nesmí









Provádět potřebu jinde, než na WC
Ponechávat odpadky jinde, než je určeno
Rozdělávat oheň jinde než na ohništi
Poškozovat majetek (zatloukat hřebíky do zdí a stromů, zřizovat si vlastní nástěnky…)
Kouřit, pít alkohol a užívat jiné návykové látky
Pouštět hlasitou hudbu, vyrušovat, či jinak obtěžovat ostatní
Mít zvíře (psa) bez dohledu a kontroly
Rozdělávat oheň v domečku mimo kamen

Kudy kam
 Nákupy – jsme nedaleko centra…
 Potraviny v supermarketech Penny GPS: 50.5814294N, 15.1521631E
Lidl GPS: 50.5804828N, 15.1556911E (pěšky špatně dostupný)
 Muzeum Českého ráje ve Skálově ulici směřující z náměstí
 Historické objekty a kostely nejen v centru města
 Přírodní krásy v nedalekém Českém ráji - Hlavatice, Valdštějn, Hrubá Skála, Maloskalsko,...
 Nemocnice GPS: 50.5892983N, 15.1686639E
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