POKYNY K UBYTOVÁNÍ - příjezd
Vyzvednutí klíčů a zaplacení ubytování se provádí výhradně na OS DOSIA - 7. patro Domu
odborových svazů, nám W.Churchilla 2, Praha 3, jen v pracovních dnech v době od 8 do 13.30
hodin osobně u pověřených osob. Recepci neprovozujeme.
Přitom je přebírajícímu vysvětleno užívání klíče dveří bytu, bezpečnostního čipu určeného pro vstup
do domu a dohodnut způsob vrácení klíče a čipu.
Samotné ubytování je poskytováno ve standardním sídlištním panelovém domě s výtahem na
adrese Černý Most, ulice Bouřilova 1105, v jednopokojovém bytě č.45 (7.patro). Maximální
obsazenost jsou čtyři osoby. Dvě na lůžkách, dvě na dvoulůžku. Pohovku nerozkládejte!
Odborový svaz k užívání pro krátkodobý pobyt byt vybavil nábytkem, televizí, set-top boxem,
ledničkou, mikrovlnou troubou, elektrickým vařičem, rychlovarnou konvicí, základním nádobím a
jídelními příbory včetně lžiček na kafe, které musí neznámo proč stále doplňovat. K dispozici
pasantům je přiměřená zásoba toaletního
papíru, a vyprané povlečení.
Trepky, cukle, pantofle, papuče, či jinak
krajově nazývanou domácí obuv si ubytování
vozí vlastní, a to proto, aby se před vstupem
na koberec přezouvali!
Ručník, zubní pastu, mýdlo, dámy velmi
aromatické spreje, pánové pak holení si nejen
vozí, ale také po ukončení pobytu a uložení
do příručních neceserů tedy schránky nebo
kufříku s drobnými cestovními, obvykle
toaletními potřebami také odvezou!
Pro přesun do místa ubytování doporučujeme
použít linku MHD Metra trasy B ze stanice
Náměstí Republiky, směr Černý Most, s výstupem ve stanici Rajská zahrada. Po výstupu se
orientujte dle mapky. Pro ty, kteří neudělají bez auta ani krok a chtějí se pohybovat po Praze
motorizovaně máme sdělení, že vysvětlit jak se z DOS, kde přebí ráte klíče na ul. Bouřilovou, kde
máte zarezervován pobyt není zrovna jednoduché, a protože navigaci nezapůjčujeme,
doporučujeme pořídit si vlastní.
Pobyt s jakýmkoliv druhem, podkmenem nebo plemenem zvířete je zakázán!
Vážená kolegyně, vážený kolego,
věnujte ještě malou pozornost pravidlům, vypracovaným na základě letitých zkušeností, co jsou
schopni po sobě kolegové odboráři zanechat. Určitě nám tím zpříjemníte svůj pobyt.
1.
2.
3.
4.

Udržujte čistotu alespoň na úrovni svého domova, máme Vás za kulturní lidi.
Přezouvejte se, velmi těžce se z koberce odstraňuje zašlapaná špína.
Lógr z kafe vylévejte do výlevky WC, předejdete tak ucpání odtoku vody!
V prostorách bytu nekuřte! Nemůžete-li to vydržet zajděte na lodžii, dobře utěsněte dveře a
v poklidu výhledu na stanici metra propadněte vášni kouře.
5. Nepřesouvejte nábytek. Kdo to má stěhovat zpátky?

POKYNY K UBYTOVÁNÍ - odjezd
Znovu upozorňujeme na povinnost předat ubytovací jednotku při odjezdu čistou, zbavenou odpadků a
přiměřeně uklizenou.









Sundejte povlečení a ponechte ho na posteli.
Přikrývky a polštáře uschovejte zpět do úložného prostoru postelí.
Umyjte veškeré použité nádobí a uložte ho zpět tam , odkud jste jej vzali.
Odtok umyvadla a vany zbavte vlasů.
Odstavení lednice z provozu proveďte vyjmutím vidlice přívodní šňůry ze zásuvky a dvířka ponechte
otevřená, aby bylo zajištěno odvětrání.
Odpadky vyneste do kontejneru před domem.
Odneste si s sebou VŠECHNY nezkonzumované nápoje a potraviny. Vraťte prázdné
láhve! Prodejna Albert je jen cca 5 minut chůze.
Zkontrolujte vodu a elektřinu, vidlici přívodní šňůry vařiče vyjměte ze zásuvky.

Dodatek.

Sledování televizního vysílání je umožněno přijímačem digitálního signálu,

který je propojen s TV kabelem SCART (volba TV - AV1). Jak tedy obsluhovat TV a SET-TOP box?
Krok 1. Zapnout TV pomocí dálkového ovladače TV SONY tlačítkem označeným číslici 1. (červená led
kontrolka na TV zhasne)
Krok 2. Odložit dálkový ovladač TV SONY.
Krok 3. Zapnout Set-top box zeleným tlačítkem dálkového ovladače STB. (červená led kontrolka po
cca 1 vteřině změní barvu na zelenou) a po potřebném zahřátí TV (cca do 15 vteřin) se na obrazovce
objeví signál TV.
K dalšímu ovládání TV pak používáme výhradně ovladač set-top boxu.
Krok 4. Vypnutí TV proveďte zeleným tlačítkem na dálkovém ovladači TV SONY (červená led kontrolka
na TV se rozsvítí)
Krok 5. Vypnutí Set-top boxu proveďte opět zeleným tlačítkem. (zelená led kontrolka po cca 1 vteřině
změní barvu na červenou).
Případný „restart“ Set-top boxu proveďte vytažením přívodní šňůry ze zásuvky, kterou po cca 1
minutě znovu zapojte do zásuvky.
Velmi důležité upozornění:
Nezasahujte do předvolby nastavení, nepokoušejte se přístroj ladit, vyhledávat další programy
apod. Přístroj pracuje na nestandardních frekvencích a byl předvolen při instalaci na správný a
korektní příjem!

Dodržujte striktní zákaz kouření v bytě!
V Praze dne:
Převzal: ____________________________________
(podpis přebírajícího klíče)
Kontakt:
OS DOSIA nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Mobil:
737246024, tel. 23446 2273
E-mail: dosia@cmkos.cz

