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Informace pro ubytované 

 

- Vše, co v pokojích najdete, je k Vašemu využití… 

- Kdybyste měli dotaz, nebo jste něco potřebovali, je Vám k dispozici Jana 

Málková (tel. 731 656 525) nebo pracovnice ve službě (739 302 619 - 

nonstop). V domě je nepřetržitě přítomen někdo z personálu. 

- V průběhu pobytu nabízíme exkurzi v našem azylovém domě a objektu. 

- Pokud nám chcete dát finanční dar na provoz azylového domu… moc 

děkujeme. Kontaktujte vedení AD. 

- Informační leták o našem Domě je Vám k dispozici, můžete si jej vzít. 

- K dispozici je Vám také knihovna v domě – přijďte si vybrat. 

- Máme zde i jízdní kola k zapůjčení. 

- Nabízíme návštěvu našeho Obchůdku Na jevišti. Najdete zde pěkné, použité 

oblečení – vše za 10 Kč. Výnos jde na provoz azylového domu. 

- Chováme slepičky – u personálu možno zakoupit domácí vajíčka. 

- K dispozici je Vám také celá zahrada a ohniště. O využití prosím vždy 

informujte předem pracovnici ve službě – opět tel. 739 302 619 nebo osobně 

v azylovém domě. 

- Kdyby Vám byla zima, požádejte pracovnici, ať přitopí – tel.: 739 302 619. Topí 

se buď solárně (v létě přes den, pokud svítí slunce) nebo plynovým kotlem 

(ovládání je v azylovém domě).  

Prosíme… 

- Při odchodu z bytu vždy zamykejte, okno nechávejte zavřené nebo jen na 

„ventilačku.“ 

- Před odchodem z bytu vždy vypněte všechny elektrospotřebiče ze zásuvky 

(kromě lednice ) 

- Prosíme, napište nám  zpětnou vazbu před odjezdem – jak se Vám tu líbilo… 

Rádi se poučíme. 

- Směsný odpad, prosím, vyneste do popelnic, jsou hned venku u plotu. Tříděný 

opad ponechte zde nebo odneste do kontejnerů směrem do Hlinska. 

- Před odjezdem (při ukončení pobytu) zavřete okna, zamkněte a klíče odevzdejte 

pracovnici ve službě. Lednici vypněte a nechte otevřenou. 
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Rádi bychom Vám nabídli pár tipů na výlety: 

Betlém Hlinsko – vzdálenost 3 km 
Vložit dokument 
 
https://www.nmvp.cz/vysocina/pro-navstevniky/prohlidka-expozicnich-arealu/betlem-hlinsko-
remeslnicka-obydli 
 
Veselý Kopec - vzdálenost 10 km 
https://www.nmvp.cz/vysocina/pro-navstevniky/prohlidka-expozicnich-arealu/vesely-kopec 
 
Bazén Hlinsko - vzdálenost 4 km 
http://www.sportovistehlinsko.cz/ 
 
Zámek Slatiňany - vzdálenost 29 km 
https://www.zamek-slatinany.cz/cs 
 
Památník Ležáky - vzdálenost 14 km 
http://www.lezaky-memorial.cz/ 
 
Ski areál Hlinsko - vzdálenost 5 km 
https://ceske-sjezdovky.cz/stredisko/181_hlinsko.html 
 
Město Hlinsko - vzdálenost 3 km 
http://www.hlinsko.cz/ 
 
 

 

 

Děkujeme. Přejeme hezké dny u nás… 

Pavla Glogarová a pracovní tým Domu v Hamrech 
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