Provozní řád- klubovny tomíků a skautů
Svornosti 29a, 700 30 Ostrava – Zábřeh

I.
Údaje o majiteli a provozovateli
Majitelem a provozovatelem objektu jsou společným polovičním dílem tyto subjekty:
Asociace TOM ČR, TOM 9901 Čmoudík, IČ 68308868,
adresa: Výškovická 149, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.cmoudik.cz
cmoudik@cmoudik.cz
a
Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z.s., IČ: 62348213,
adresa: U Lesa 60, Ostrava, 70030 www.modrysip.cz jestrabi.modrysip@seznam.cz
Oba spolumajitelé se řídí společnou dohodou o spolupráci ze dne 25.9.2008.









II.
Základní provozní podmínky a úklid
Každý subjekt si organizuje úklid vlastních kluboven sám. Obdobně se stará o úklid a
běžnou údržbu “své” poloviny objektu, kde má klubovny, jeho okolí a nejbližšího
prostranství (včetně chodníků a oplocených koláren) - např. úklid odpadků, okapů,
svodů, oken, parapetů, sněhu, větví, trávy apod.
Objekt je vytápěn elektrickými přímotopy. Je nutné dodržovat nezakrývání topných
těles a bezpečnou vzdálenost jiných materiálů, aby nedošlo k jejich vznícení či
poškození. Pro přitápění za chladného počasí nebo pro slavnostní příležitosti je
možno použít v klubovnách v I.NP krbová kamna, při dodržení všech bezpečnostních
požárních pravidel. Každý subjekt určí členy poučené a schopné zacházet bezpečně s
otevřeným ohněm. Palivo (dřevo) a veškeré hořlavé látky a nábytek je rovněž nutno
umísťovat a skladovat v bezpečné vzdálenosti od krbu. Děti je třeba upozornit na
horké kouřovody od krbu do komína! Případné palivo skladované venku v oplocené
kolárně je potřeba rovněž skladovat nikoliv u obvodové zdi objektu (je zde požárně
bezpečnostní zóna), ale u plotu se sousedním objektem.
Objekt je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci OVAK, hlavní uzávěr vody a
vodoměr se nechází na travnaté ploše u chodníku na hlavní ulici (pro otevření
vodoměrné šachtice je potřeba širší šroubovák) a dva podružné vodoměry k
rozpočítání nákladů jsou za revizními dvířky na WC dívek obou polovin objektu.
Hlavní elektrorozvaděč (ČEZ) se nachází vedle vchodu skautů, podružné
elektrorozvaděče s měřidly (pro fakturační rozúčtování poměrných nákladů) a jističi
má každá polovina objektu na chodbě 1.NP naproti schodišti. Průběžné stavy se
občasně zapisují do formuláře v rozvaděči u TOM Čmoudík a vždy se odečítají a
zapisují ve dny fakturací dodavatelů energií.
Za mrazivého počasí je nutno temperovat v místnostech, ve kterých se nachází
vodovodní rozvody, aby nedošlo k zamrznutí a k haváriím. Aby nedocházelo ke
zbytečnému vytápění zbytku objektu, je vhodné mít tyto místnosti vždy uzavřeny











dveřmi (při odchodu z klubovny po akci zkontrolovat). Je vhodné mít tyto přímotopy
nastaveny na potřebnou teplotu pomocí termostatu/spínacích hodin.
V objektu jsou pro případ požáru čtyři funkční a pravidelně kontrolované hasící
přístroje, nacházejí se rovnoměrně v I. i II. NP u schodiště. Je potřeba provádět
občasné vizuální kontroly funkčnosti a nepoškozenosti.
Únikové cesty z objektu nejsou vyznačeny (počítá se s pravidelnými návštěvami osob
a dětí seznámených a objektu znalých), presto je vhodné vedoucí a členy občas
seznámit a proškolit s možnými úniky z ohroženého objektu.
Wifi router (poskytovatel VODAFONE) se nachází v horní klubovně Čmoudíků na
parapetu okna do ulice Svornosti, název HUAWEI-B310-63FE. Heslo 8F1R1L7AGRQ.
Lékárnička Čmoudíků je umístěna v horní klubovně ve skřínce u okna, lékárnička
Modrého šípu je umístěna ………………………………………………………………………………..
V případě potřeby všech kluboven pro pořádanou akci nebo pro ubytování je vhodné,
aby se vedoucí včas domluvili na zapůjčení (klíč od spojovacích dveří by měl mít každý
subjekt k dispozici). Podobně se vedoucí budou alespoň informovat v případě akcí
trvajících dlouho do noci nebo přes noc (i oslavy), aby nedošlo ke vzájemnému rušení.
V případě akcí pořádaných v nejbližším okolí klubovny je nutno minimalizovat hluk a
neobtěžovat sousedy a okolobydlící (obzvláště v brzkých ranních a pozdních večerních
hodinách).

III.
Pravidla před odchodem z objektu
 Před odchodem z kluboven po každé akci je tedy nutno zkontrolovat:
 Řádné uzavření oken (obzvláště v I.NP) a dveří. I pootevřená okna (i ve II.NP)
mohou znamenat spuštění alarmu a poplach (zvířátka, ptáci, hmyz, průvan).
 Vypnutí elektrických spotřebičů (vyjma bezpečných a stabilně zapnutých),
uzavřené lednice apod.
 Pokud jsou zapojeny otopné žebříky v koupelnách a WC, musí být dveře k nim
uzavřeny!
 Uhašení (dohoření) otevřeného ohně (krb) nebo jiných potenciálních zdrojů
ohně,
 Odstranění krytek z požárních čidel (pokud byla použita při zatápění)
 Zimní nastavení nebo vypnutí elektrických přímotopů.
 Tekoucí vodu (koupelny, kuchyně, WC).
 Zhasnutá světla (vyjma s opožděně zhasínanými na čidla).
 Další podezřelé skutečnosti, věci a materiál, které by mohly spadnout (a spustit
pohybový poplach) apod.
 Řádné zakódování a uzamčení objektu

IV. Zabezpeční objektu a alarm
 Každý vedoucí akce má přidělen klíč a také má přidělen kód k zabezpečovacímu
zařízení své poloviny objektu. Seznamy přidělených klíčů a kódů si evidují samostatně
vedoucí obou subjektů. V případě významných změn nebo změn klíčů je potřeba

informovat druhého spolumajitele a poskytnout mu jeden klíč pro přístup (kontroly,
nepředvídatelné události, domluvené společné akce nebo dohodnuté zapůjčení
kluboven nebo ubytování mládežnických skupin atd.). Hlavní vedoucí znají kód, který
platí a funguje i pro odblokování pro druhou polovinu objektu (nemají ho všichni!!!).
 V případě planého poplachu a spuštění alarmu je NUTNÉ IHNED informovat nejlépe
sms o problému všechny níže uvedené vedoucí, kterým spuštěný alarm telefonuje a
posílá zprávy na mobilní telefony:
Rosťa – Rosťa Kašovský 736 754 102 karo.sro@seznam.cz cmoudik@cmoudik.cz
Šrámka – Alena Kašovská 606 211 798 sramka@seznam.cz
Kari – Jiří Drgáč 737 630 149 DrgacJiri.Kari@seznam.cz
Natan – Rostislav Fojtík 603 167 678 natan@modrysip.cz
Vědec – Martin Samec 603 213 178 martinsamec.90@gmail.com
Borůvka – Lenka Tymočová 603 834 210 tymocova@seznam.cz,
tymocova@gmail.com











V.
Krizová telefonní čísla Ostrava
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
158 - Policie ČR
156 - Městská policie
974 725 239 - Preventivně informační oddělení Policie ČR Ostrava - koordinace a
zajištění preventivních akcí
599 414 436 - Preventivní úsek Městské policie Ostrava – realizace programů
prevence kriminality v souladu s heslem "Negativním věcem je lepší předcházet"
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
596 618 908, 737 267 939 Linka důvěry – psychologická podpora v akutních
krizových situacích
596 110 882-5, 732 957 193 Krizové centrum Ostrava – pomoc lidem v krizové
životní situaci a psychické tísni

Zpracoval v březnu 2019: Ing. Rostislav Kašovský
Souhlasí: Za TOM ČMOUDÍK – Ing. Rostislav Kašovský, vedoucí oddílu

………………………………….
Za středisko Modrý Šíp – Martin Samec, vedoucí střediska
……………………………………
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