
Pravidla chování na okresní základně pod 

Ketkovákem (Ketkovice ev.č.411) 

     Chata pod Ketkovákem se nachází v malebném údolí řeky Oslavy pod zříceninou Ketkovického hradu 
(Levnov) v ráji trempů. Její údržba nás stojí mnoho sil i času. Máme to tu opravdu rádi. Proto Tě 
prosíme, když nám budeš vracet klíče a loučit se, přenechej nám ji ve stavu, v jakéms ji dostal…  

     Aby se bylo podle čeho řídit, dáváme Ti tu pro jistotu návštěvní řád v pár bodech, které prosím 
respektuj. 
Chata: 

 V sousedství je chata patřící Pionýru, opodál pak stojí další chaty. Se sousedy se snažíme
udržovat dobré vztahy, proto je prosím vždy pozdrav a jednej s nimi slušně a vstřícně.

 Na chatě 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.

 Pokud z chaty na nějakou dobu odcházíme a nikdo v ní nezůstává, okna pozavíráme, necháme
vyhasnout kamna a chatu zamkneme.

 Veškeré odpadky, které při své přítomnosti vyprodukujeme, si také odsud odneseme.

 Venku oheň rozděláváme jen na ohništi, špalky a lavičky kolem ohniště porovnáme po akci

zpátky tak, jak patří, ohniště vyčistíme od popela.

 Latrínku udržujeme v čistotě, po akci doplňujeme toaletní papír do plného stavu.

V chatě: 

 V dolní části chodíme bez přezutí, při vstupu na schody a horní patro je nutné se vyzout.

 Ve skříni pod schody jsou deskové hry.

 Náhradní žárovky jsou ve skříni nalevo od vchodu.

 Hlavní vypínač elektřiny a elektroměr je uzamčen a umístěn na louce nalevo od vchodu do

chaty, klíč je na svazku klíčů od základny, stav je třeba opsat či vyfotit před akcí a také po ní.

Voda a vaření: 

 Pitnou vodu přinášíme v plastových barelech od mlýna. Je to asi 300 metrů proti proudu, pak

přes mostek přes Chvojnici a opět přes mostek přes Oslavu. Zde je Senoradský Mlýn a za ním

po cestě do kopce napravo pěkná chatka, nad ní pumpa (označeno).

 Vaříme na vařiči nebo ve varné konvici, v zimě na kamnech, v létě na ohništi – dříví si

opatřujeme v lese a bereme pouze suché.

 Nádobí je k dispozici, po akci prosíme umýt a uklidit na původní místo.

 Pojistky jsou nad vchodem do základny.

Po akci: 

 Dřevo na topení doplníme ke kamnům, popel z kamen vyneseme do odpadové jámy (kam

můžeme ukládat i biologický odpad, tj. např. slupky od brambor).

 Odpadky si odneseme s sebou stejně jako všechny nespotřebované potraviny. Nechceme sem

totiž lákat myši.

 Nádobí po sobě pěkně umyjeme a vrátíme ho tam, kde jsme ho vzali.

 To samé platí pro deskové hry.

 Židle a stoly vrátíme do původní pozice 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 vysajeme.

 Hlavně nezapomeneme zapsat ten elektroměr.

 Zavřeme přívod plynu na PB bombě (napravo vedle sporáku). Pokud plyn došel a nebylo

možné vyměnit bombu za naplněnou, alespoň to zapíšeme do knihy návštěv.



 Pokud nehrozí silný mráz, ponecháme jeden barel s pitnou vodou naplněný, nejlépe s 
označením data naplnění pro nově příchozí návštěvu.

 V případě jakékoliv způsobené škody se normálně přiznáme. Každý občas něco rozbije a 
domluvíme se vždycky.

 Za užívání chaty zaplatíme buď v hotovosti Mirkovi, nebo peníze pošleme s jeho vědomím na 

účet ORJ: 2200791002/2010. Pro připomenutí: 60 Kč za osobu a noc platí skauti, 120 Kč za 

osobu a noc ostatní (minimálně 600 Kč za víkend) + spotřebovaná elektřina k tomu (obojí :-)).

ORJ Brno-venkov

Důležité kontakty:

Ondra (předává a přebírá klíče a platbu): 605 357 451

Pade (výchovný zpravodaj ORJ + správce základny): 724 592 040

Jura (předseda ORJ): 602 419 628

Hasiči: 150

Záchranka: 155

Policie-tísňová linka: 158

Co je ještě dobré vědět: 

Autem se dá dojet buď k pumpě s pitnou vodou, to je jedna možnost. Nebo pak přímo naproti 

chatě na druhý břeh, mostek tu ale není, takže pak je nutno přebrodit, nebo převézt se na 

loďce. 

Cestou od pumpy s pitnou vodou směrem na Senorady je bufet/hospůdka Kantýna, kde točí 

pivo, vaří jednoduchá jídla a mají zde též turistickou známku.  

Nejbližší obchody s potravinami jsou v Ketkovicích, Senoradech, Mohelně. 

Dobrá hospůdka je také přímo na náměstí v Mohelně. 

Nejbližší pošta je v Ketkovicích, Senoradech, Mohelně. 

Vlakové nádraží je v Rapoticích asi 1,5 hodiny chůze od chaty, zastávka autobusu je v Mohelně 

asi 60 minut cesty od chaty. Vysoké Popovice (krásná cesta) 120 min - (vlak) a Senorady 

(autobus) 30 minut (ovšem spojení chabé). 

Ze zajímavostí v okolí stojí zato navštívit zříceninu Ketkovického hradu, Lamberk a projít se 

podél říčky Chvojnice krásně meandrující údolím plným trampských osad. A samozřejmě též 

za návštěvu stojí divoká Oslava od Lamberku až k Náměšti nad Oslavou, případně 

prvorepubliková skautská rezervace v Jinošově či zámek v Náměšti.  

Nedaleko obce Mohelno možno navštívit Mohelenskou hadcovou step a velmi pěkné je i údolí 

řeky Jihlavy pod Mohelnem. 


