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Doufáme, že Vám pobyt na naší chaloupce bude líbit. Pro ještě větší pohodlí jak Vaše, tak i příštích
návštěvníků, věnujte prosím pozornost následujícím pravidlům:

Příjezd a odjezd
Pokud není domluveno jinak: doba příjezdu je od 15.00 v den příjezdu a odjezd do 12.00 v den
odjezdu. Chalupa bude před Vaším odjezdem zkontrolována a převzata správcem objektu panem
Luďkem Ondruchem, nebo paní Helenou Ondruchovou. Dejte jim prosím vědět, na kdy plánujete
odjezd.

Důležitá telefonní čísla
 150 - Hasiči
 155 - První pomoc
 158 - Policie   

Doufejme, že žádné z nich nebudete potřebovat 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů volejte:
 602261848 – Jana (anglicky, česky)
 603154447 – Gordon (pouze anglicky)
 774919211 – Luďěk (česky)
 608919211 – Helena (česky)

Obecná pravidla:
Velmi oceníme, když se nám o naši chaloupku dobře postaráte. Snažíme se, aby bylo všude čisté a
příjemné prostředí. Budeme rádi, když chaloupka bude ve stejném stavu jako při Vašem příjezdu. Při
Vašem pobytu se řiďte zdravým selským rozumem! A navíc následujícími pravidly a doporučeními:

• před vstupem do domu se VŽDY přezujte. K dispozici je několik párů přezůvek, ale přesto
doporučujeme si vzít vlastní domácí obuv. Postačí i silné ponožky.

• uvnitř objektu prosím nekuřte!
• ve sklepě na uhlí jsou k dispozici speciální přezuvky určené POUZE pro tuto místnost.
• buďte obzvláště opatrní na schodišti vedoucím do sklepa či do podkroví. Venkovní schody

v zimě mohou být namrzlé a tudíž nebezpečné.
• v podkroví si dávejte pozor na hlavu kvůli trámům.
• pamatujte, že kovové části krbu mohou být velmi horké. Pozor horní plocha krbu není

vhodným místem pro umístění svíčky.
Nepřebíráme odpovědnost za zranění, ztráty či poškození majetku v souvislosti s Vaším pobytem.

Voda
Voda z kohoutků je pitná a velmi dobrá.  Není proto potřeba kupovat vodu balenou.
Pamatujte prosím, že teplá voda může být velmi horká! (obzvláště, pokud je zapnuto ústřední topení).
Hlavně před sprchováním proto teplotu vody nejdříve vyzkoušejte.
Nádrž na vodu má zhruba 60 l, což znamená, že při větších skupinách se musíte všichni vystřídat, a
proto se sprchovat krátce (ovšem pokud neupřednostňujete studenou sprchu).
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Elektřina
Veškerá spotřeba elektřiny je zahrnuta v ceně pobytu, ale přesto Vás prosíme, abyste jí šetřili. Vždy,
když odcházíte z objektu, ujistěte se, že vařič a ostatní spotřebiče jsou vypnuty. Když jdete spát,
zhasínejte venkovní světla (a vánoční lampičky, pokud zde trávíte Vánoce).

Kuchyně a vaření
V kuchyni je k dispozici základní nádobí. Hlaste prosím veškeré poruchy a poškození. K dispozici je
elektrický vařič se dvěma plotýnkami pro základní vaření. Platí obvyklá pravidla opatrnosti  - po
dokončení užívání vařič úplně vypněte a pamatujte, že povrch zůstává po nějakou dobu horký.
Prosíme NEOHŘÍVEJTE hrnce nasucho, vrstva oleje, vody, apod. je nutností.
Je zde také toastovač, rychlovarná konvice (druhá je pod dřezem pokud pořádáte větší čajový
dýchánek), elektrický odšťavovač pro výrobu džusu, apod.
Cokoliv zde najdete, jako např. čaj, káva, koření, můžete použít a cokoliv zde necháte budeme
považovat za Váš malý dárek příštím návštěvníkům.

Prádlo a praní
Poskytujeme povlečení a několik ručníků, ale větším skupinám doporučujeme přivézt si vlastní
ručníky. Pračka je v přední koupelně. Použití je jednoduché a samovysvětlující, ale pokud potřebujete
pomoc, zatelefonujte. Pro sušení použijte skládací věšák a umístěte jej do větší zadní koupelny.
V létě můžete samozřejmě sušit venku.

Topení
V domě jsou dva zdroje topení: krb v obývacím pokoji a ústřední topení (kotel na uhlí, plus kotel na
elektrickou energii).
Ústřední topení: Dům má kotel na elektrickou energii a tradiční sklep na uhlí a kotel, který ohřívá vodu
a ta následně proudí do radiátorů v celém domě. Při Vašem příjezdu zatopíme a vysvětlíme Vám
provoz. Pokud budete mít nějaké problémy se systémem, nepokoušejte se o opravu sami, ale raději
nám zatelefonujte.
Krb: Krb je velmi výkonný a udrží obývací pokoj příjemně teplý. Zahřeje i podkroví. Pro rozdělání ohně
použijte zapalovač, který je k dispozici, a několik třísek dřeva. Stlačte páčku vzdušného komínu, která
je umístěna na spodu dvířek, směrem vpravo až na doraz a pomalu přikládejte dřevo. Menší kusy
první a pokračujte, dokud plamen nebude opravdu velký. Pokud chcete hoření zpomalit, obzvláště
v noci, stlačte páčku doleva. VAROVÁNÍ: dveře i páčky jsou velmi horké-při manipulaci používejte
speciální rukavice. Používejte pouze dřevo, které naleznete v zásobníku před domem (NE ze sklepa
). Za deštivého počasí či sněhu si dovnitř přineste zásobu dřeva, aby proschnulo. Pokud potřebujete
více třísek, ve sklepě je malá hranice dřeva určená pro topení v kotli. Třísky si však můžete nasekat.

TV/ DVD/ Hudba
Kvůli tomu, že se nacházíme v údolí, je televizní signál velmi slabý, a proto v chatě není normální
televize. V podkroví je DVD přehrávač, který můžete kdykoliv používat. Doporučujeme přivézt si
vlastní DVD, ale v chatě je k dispozici několik DVD v češtině i angličtině. Prosíme, neodnášejte je.
V hlavní ložnici je TV s VHS video přehrávačem, které samozřejmě můžete také používat a opět,
doporučujeme Vám přivézt si vlastní kazety.
Pokud toužíte shlédnout Mistrovství světa či jinou důležitou událost, doporučujeme návštěvu místní
hospůdky U Maléřů v Dolní Bečvě (přibližně 30 min. chůze, viz. níže).
Máme také přenosné rádio s CD a kazetovým přehrávačem.

Parkování
Parkovat se dá na malém parkovišti hned vedle chalupy.
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Odpadky
Před Vaším odjezdem prosím vyneste odpadky do kontejnerů, které se nacházejí blízko chaloupky
(naproti kapličce)

Úklid
Před Vaším odjezdem chaloupku, prosím, ukliďte. Velmi oceníme, pokud chaloupku opustíte
v podobném stavu, v jakém byla při Vašem příjezdu.

Telefon
Na chalupě není telefon a signál pro všechny sítě mobilních operátorů je slabý; nejlepší příjem je
z přední ložnice a některých míst v podkroví (záleží na operátorovi).Telefonní budka se nachází u
potravin (asi 500 m od chalupy) a samozřejmě v centru vesnice.

Nakupování
Při příjezdu jste minuli malý obchod s potravinami.  Mají otevřeno od 8.00 do 16.00 ve všední dny a
od 7.00 do 10.30 v sobotu. Zavřeno je v neděli a v pondělí odpoledne. Výběr zboží je velmi omezený,
pro větší nákupy doporučujeme supermarket Billa v Rožnově blízko autobusového/vlakového nádraží.

Pošta
Pošta se nachází v centru vesnice vedle autobusové zastávky na hlavní silnici po levé straně směrem
na Rožnov. Otevírací doba je PO-PÁ 8.00-16.00. Další pošta v centru Rožnova. Tel.: 571 654244.

Kostely
Místní katolický kostel byl vybudován v roce 1905 a zasvěcený sv. Antonínu. Bohoslužby se konají
každou neděli od 8.00 (ranní mše) a 9.30 (hrubá mše).
Kostel Všech svatých v Rožnově. Barokní kostel Všech svatých byl postaven v letech 1745-1749.
Hlavní oltářní obraz je od I. Schounianse, žáka P. Rubense.Mše svaté: Po, St a So 18.00, Út a Čt-So
7.00, Ne 7.00, 8.15, 10.30. Adresa: ul. Nádražní, Rožnov pod Radhoštěm

Evangelický kostel v Rožnove. Evangelický kostel je samostatně stojící dřevěná roubená stavba,
pocházející z let 1952-1953. Postaven byl podle plánů pražského architekta Bohumila Bareše, jako
jedna z mála církevních staveb v pohnutých padesátých letech 20. století. Součástí zajímavého
architektonického řešení je dřevěný interiér s kazatelnou, stolem Páně a lavicemi, i zastřešené
oplocení areálu se vstupní brankou. Autorem vnitřní výzdoby kostela je Jiří Zejfart.
Adresa: ul. Palackého, Rožnov pod Radhoštěm

První pomoc a pohotovost
V domě je k dispozici lékárnička se základním vybavením. Visí v chodbě naproti toaletám. Nejbližší
nemocnice je ve Valašském Meziříčí. Adresa: U Nemocnice 980, tel.: 571 758 111.

Restaurace
Zde nabízíme výběr našich nejoblíbenějších restaurací v okolí:

Koliba pod Horů – na levé straně silnice, po které jste přijeli do Dolní Bečvy od Rožnova. Příjemné
prostředí a tradiční místní kuchyně. Otevřeno denně 9.00 - 22.00. Velice populární hlavně v sobotu –
živá hudba od 19.00 - 02.00. Tel. 571 647 167.

U Maléřů – nachází se v centru vesnice. Klasická vesnická hospoda s jednoduchým jídlem. Pivo
Radegast, fotbal, jukebox. Otevřeno denně 10.00 - 22.00. Tel. 571 647 247. Součástí je klub „Peklo“
otevřený do rána.
Rožnovský Rynek– nachází se v centru Rožnova, (vedle hlavní dřevěné brány do Valašského
muzea v přírodě). Interiér restaurace je inspirován rožnovským náměstím z roku obdivovat výzdobu a
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současně si pochutnat na místních specialitách uvařených podle starých receptů. Otevřeno Po-Čt
11.00 - 23.00, Pá 11.00 - 24.00, So 11.30 - 24.00, Ne 11.30 - 21.00.Tel. 571 656 089. Adresa: ul.
Palackého 484, Rožnov pod Radhoštěm.
Restaurace Koliba Kordulka -  jedinečná nejen svým charakterem a kapacitou (120 hostů ), ale i
výjimečnou kuchyní, ve které naleznete jak výrobky domácí kuchyně, tak tradiční valašská jídla. K
příjemnému posezení přispívá vkusný interiér, který je zařízen ve valašském a keltském stylu.
Originalitu mu vtiskl umělecký kovář Václav Kitzberger. K tanci a poslechu hraje každý pátek taneční
kapela a poslední pátek v měsíci cimbálová muzika. Otvírací doba: Po-Čt 11.00-22.00, Pá 11.00 -
24.00, So 12.00 - 24.00, duben-září také Ne 12.00 - 20.00. Telefon: 571 654 046. Adresa: Rekreační
684, 75661-Rožnov pod Radhoštěm. Telefon: 571 654 046

El Greco –Restaurace nabízí řecké speciality. V letních měsících venkovní sezení. Otevřeno
denně od 11.00 - 23.00. Součástí je také „Pirátská hospoda“ otevřená 17.00 - 05.00. Tel. 571 657
572. Adresa: Hradišťko 285, Rožnov pod Radhoštěm.

Pizza Al Capone - Možnost doručení pizzy domů. Otevřeno Po-So 11.00 - 24.00, Ne 15.00 - 24.00.
Tel. 731 841 644 nebo 571 649 069. Adresa: Čs. Armády vedle pasáže Rosava, Rožnov pod
Radhoštěm.
Hotel Horal - v prostorách hotelu se nachází restaurace s letní zahrádkou, vinárna a salónek. V
příjemném prostředí je připraveno 100 míst pro pořádání svatebních a rodinných oslav, firemních
večírků a rautů. Páteční a sobotní večery jsou navíc obohaceny pravidelnými tanečními večery s
živou hudbou. Telefon: 571 648 343. Otvírací doba: Po-Čt 7.00 - 23.00, Pá-So 7.00 - 24.00, Ne 7.00 -
22.00. Adresa: Horní Paseky 1691, Rožnov pod Radhoštěm. Telefon: 571 648 343
Hotel Eroplán - Hotel Eroplán je umístěn v blízkosti Valašského muzea v přírodě a dvě minuty pěší
chůze od koupaliště. K dispozici je restaurace, Snack bar, Dancing club a relaxační centrum.
otvírací doba: Po-Pá 6.30 - 22.00, So-Ne 7.30 - 22.00. Telefon: 571 648 014. Adresa: Horní Paseky
451, Rožnov pod Radhoštěm. Telefon: 571 648 014.
Na Fojtství – dřevěná budova s charakteristickým průčelím a pavlačí, postavená v roce 1785. Stylová
valašská hospoda a vinárna. Otevřeno: Po-Pá 15.00 – 23.00, So 12.00 – 23.00, Ne 12.00 – 21.00.
Tel. 571 644 293. Adresa – Hutisko Solanec 15.

Kino Panorama
Městské kino s pravidelným programem. Otvírací doba: dle programu, většinou denně. Adresa:
Bezručova 838, Rožnov pod Radhoštěm. Telefon: 571 654 727.

Valašské muzeum v přírodě
Valašské muzeum v přírodě bylo otevřeno v roce 1925. Zahrnuje Dřevěné městečko, Mlýnskou dolinu
a Valašskou dědinu. Základem muzea pod širým nebem se staly původní dřevěné domy z
rožnovského náměstí, přenesené do malebného údolí Rožnovské Bečvy nedaleko centra města.
Postupně zde přibývali další originály nebo kopie lidových staveb, kostel, fojtství a mnohé měšťanské
domy. Roku 1972 byl nedaleko dřevěného městečka zpřístupněn další, rozsáhlejší, areál s
hospodářskými usedlostmi, salašnickými stavbami, větrným mlýnem, kovárnou a dalšími stavbami,
tvořícími ukázku typické vesnice na úbočích Beskyd. Nejmladší částí muzea je Mlýnská dolina,
otevřená v roce 1982. Zde je funkční vodní mlýn, hamr a lisovna. V areálu jsou pořádány pravidelné
akce s ukázkou starých zvyků a života obyvatelstva zdejšího kraje. Mezi hojně navštěvované akce
patří Rožnovské slavnosti, jarmarky a folklórní pořady.
Otvírací doba: květen-září Po-Ne 9.00-17.00, říjen-duben Út-Ne 9.00-16.00
Adresa: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm. Telefon: 571 757 111.

Krytý bazén
Areál krytého bazénu zahrnuje velký plavecký bazén 25 x 12.5 m s hloubkou 120 - 160 cm, dětský
bazén s hloubkou 40 - 80 cm, tobogán o délce 44 m, parní kabiny s ochlazovacími bazénky pro muže
a ženy, 5 masážních trysek z boční stěny bazénu a 1 na dně bazénu.
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Otvírací doba: Po 6.00-10.00, Út-Čt
Adresa: Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm. Telefon: 571 657 594

Valašský golfový klub Valašský golfový klub disponuje devíti jamkovým hřištěm,
vybudovaným v roce 2004. Otvírací doba: Po-Ne 9.00-18.30. Adresa: Horní Paseky 2664, Rožnov
pod Radhoštěm. Telefon: 571 647 281, 606 762 921

Pokud máte cokoliv na srdci nebo máte návrhy či doporučení pošlete nám prosím email
na comments@moraviacottage.com

UŽIJTE SI POBYT A VĚŘÍME ŽE PŘIJEDETE ZASE!


