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Sobotecké desatero 

Vítáme Vás u nás v Sobotce. 

Pro to, aby váš pobyt proběhl bez problémů, jsme připravili desatero, které se 

převzetím klíčů zavazujete dodržovat. Víme, že provozní řády nikdo nečte, proto 

jsme se jej rozhodli pojmout trochu jinak. ☺ 

1) Nezapálíš. Požární bezpečnost je pro nás důležitá, takže v žádném případě uvnitř 

nekuřte. Před domem je pro Vás připraven popelník. Pozor si dávejte taky na 

svíčky, žehličky vlasů nebo oblečení.  

2) Nepokradeš. To asi nemusíme rozvíjet, prostě bychom byli rádi, aby nám tu zůstalo 

všechno, co tu bylo při Vašem příjezdu. 

3) Škodu nahlásíš. Pokud něco rozbijete, nebo se něco samo rozbije (to asi spíš), 

netajte to a oznamte nám to co možná nejdříve, hlavu Vám neusekneme a pokusíme 

se to dát zase do pořádku. 

4) Noční klid dodržuješ. Tohle je tenký led – pro každého je klid něco jiného. Prostě 

a jednoduše - od 22:00 do 6:00 by mělo být ticho. Alespoň ráno uslyšíte, jak kokrhá 

kohout. ☺ 

5) Energiemi šetříš. Nejsme sice ekologičtí aktivisté, ale přírodu máme rádi. Vody je 

málo, elektřina také není zadarmo, takže prosíme – zbytečně neplýtvejte.  

6) Domácí mazlíčky zkrotíš. Pokud přijedete s pejskem nebo kočičkou, mějte na 

paměti, že máme taky pejska a kočičku. Tak aby si neublížili.  

7) Odpoledne přijedeš, dopoledne odjedeš. Pokud se nedomluvíme jinak, bylo by 

dobré, kdyby si hosté naplánovali svůj příjezd na 15. hodinu odpolední a odjezd do 

10. hodiny dopolední. Abychom stihli v případě navazujících pobytů vše hezky 

připravit. 

8) Vše řádně zamkneš. Jedná se o Vaši i naši bezpečnost. Sic se u nás ještě nikdy nic 

neztratilo, ale, jak se u nás v Čechách říká, sichr je sichr. 

9) Wi-Fi používat můžeš.  Heslo je tajné, na požádání Vám ho prozradíme. 

10) Na cokoliv se zeptáš. Říká se „líná huba, holé neštěstí“, proto se nebojte za námi 

přijít a zeptat se na cokoliv, ať už to bude tip na výlet, dobrou restauraci nebo něco 

vážnějšího. Pokud nebudeme doma, zavolejte. Pro pořádek ještě uvádíme telefon: 

+420 732 294 306 
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