Manuál pro užívání
Masarykova 38
664 53 Újezd u Brna
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Vítejte v Komunitním centru Dona Boska
vítejte na oratoři a na faře v Újezdě u Brna
Vážený uživateli těchto prostor, nacházíš se v budově oratoře, která je stará asi 200 let.
Ale díky nezištné aktivitě mnoha dobrovolníků se neustále opravuje a udržuje ve stavu, kdy je
možno zde uskutečňovat mnoho volnočasových aktivit a společenských či rodinných akcí.
Oratoř využívá pravidelně asi 300 dětí a mladých týdně. Farní prostory využívá pravidelně
několik desítek lidí.
Tento dokument slouží k tomu, aby po skončení každé akce, byla oratoř ve stavu
vhodném pro činnost běžných kroužků.
I.

Základní údaje

Budovu vlastní Římskokatolická farnost Újezd u Brna a smluvně ji poskytuje dalším subjektům
(neziskovým a komerčním organizacím, soukromým osobám)
II.

Popis zařízení:

Oratoř se skládá z těchto prostor:
a. Divadelní sál (též společenský sál) s kapacitou až 60 sedících u stolu či 100
sedících v uspořádání „divadlo“.
b. Kuchyňka, bar a sociální zařízení v přízemí
c. Herna v patře s kapacitou 10-60 lidí – dle využití (10 lidí na stolní tenis, 60 lidí
sedících u stolů)
d. PC učebna s kulečníkovým stolem na Pool (3 počítače, kulečníkový stůl,
kopírovací stroj)
e. Klubovna s kapacitou 16 lidí sedících u stolu
f. Hřiště venku před oratoří
g. Atelier naproti oratoře přes hřiště (v přízemí atelieru je keramická dílna pro 8
dětí; v patře výtvarná dílna pro 10 dětí)
Farní část Komunitního centra se skládá z těchto prostor:
a. Kuchyňka
b. Společenská místnost s kapacitou 36 sedících lidí u stolů
III.

Obsah dokumentu:

Součástí tohoto dokumentu jsou ceny za pronájmy, manuál k úklidu jednotlivých místností,
požární a poplachové směrnice a řád oratoře.
IV.

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr HOŠEK, správce farnosti, 731 402 630, kefas@seznam.cz
Mgr. Pavel BLAŽEK, správce oratoře, 734 435 332, orator@pavelblazek.eu
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JAK SI NAJMOUT ORATOŘ
Rezervování prostor oratoře se děje nad rámec pravidelných kroužků a činností.
Zpravidla slouží pro mimořádné akce společenského charakteru. V žádném případě však tyto
akce nesmí narušit chod pravidelných kroužků! Výjimku lze získat jedině po dohodě s
příslušnými vedoucími kroužků.
Pokud si chcete rezervovat místnost, popřípadě celou oratoř, navštivte webovou
stránku:
www.ujezd.shm.cz
Zde najdete on-line rezervační kalendář. K rezervování akcí v on-line kalendáři je nutná
registrace.
Cena za pronájem oratoře (zapůjčených prostor) se platí po skončení akce, a to buď
správci farnosti, nebo správci oratoře.

ubytování na oratoři (člověk za 1 noc)
léto
70 Kč
50 Kč

nad 15 let
do 15 let

zima
100 Kč
70 Kč

neubytovací/soukromý pronájem oratoře (za 1 den)
léto
500 Kč
400 Kč
200 Kč
200 Kč
400 Kč
1 500 Kč

sálek
herna
klubovna
PC učebna + kulečník
kuchyňka
CELÁ ORATOŘ

zima
700 Kč
600 Kč
300 Kč
300 Kč
600 Kč
2 500 Kč

pronájem oratoře pro komerční akce (za 1 hodinu)
akce pro děti
300 Kč
300 Kč

sálek
herna
zima = topná sezona
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pro dospělé
400 Kč
400 Kč

JAK UKLIDIT ORATOŘ
Oratoř během roku využívá spousta dětí a mladých v rámci pravidelných kroužků. Tyto
kroužky si po sobě dávají místnosti, kde svoji činnost provozují, vždy do původního stavu.
Pořadatelé víkendové akce (soukromé i veřejné) si po jejím skončení zajistí úklid zapůjčených
místností a všech společných prostor.
Způsob uklízení je následující:
•
•
•
•
•
•
•

Vyklepat rohožky
Vyleštit zrcadla na všech záchodech
Umýt umyvadla na záchodech
Vyčistit a řádně umýt všechny záchodové mísy a pisoáry zevnitř i zvenku
Umýt podlahy
Řádně vymáchat všechny použité hadry a nechat vyschnout
vynést odpadkové koše (směsný odpad do černé popelnice)

Místnosti je potřeba po sobě zanechat v základním uspořádání. Tento stav je popsán
na následujících stránkách včetně obrazové dokumentace.

Jakou hadýrku použít k jakému účelu:
•
•
•
•
•

modrá – PRACH (nábytek)
zelená – KUCHYNĚ
žlutá – SKLO (dveře + okna)
bílá – ZRCADLA
růžová – WC, UMYVADLA, OBKLADAČKY
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JAK UKLIDIT HERNU
V herně se nachází 1 velký rozkládací stůl, 3 dětské stoly, 20 dětských židliček, 12
velkých židlí, 1 lavička a box na cimbál (v boxu je skutečně uschován cimbál, proto na box nic
neodkládejte!).
Skládání židlí se řídí jednoduchým pravidlem: židle s opěrátkem se třemi obloučky se
nesmí dávat vzhůru nohama na jakoukoliv židli.
V herně se nachází jeden odpadkový koš, tento koš neslouží pro odkládání použitých
plen. Pro pleny je speciální koš v prostoru WC v patře (pod přebalovacím pultem). Koše na
tříděný odpad se nacházejí na chodbě před vstupem do herny.
Uprostřed herny se nachází magnetická tabule, na kterou je možné kreslit obyčejnými
křídami a čistit vlhkou houbou.
Ve skladu v zadní části herny se nacházejí pingpongové stoly. Se stoly nesmí
manipulovat nezaškolené osoby! Ve skladu se rovněž nacházejí hračky pro děti. Hračky je
možné si půjčit se svolením vedoucí mateřského klubu Ovečka. Síťky a pálky na ping-pong je
možné zapůjčit ve Skladu (místnost před vstupem do herny) – ve skříňce se sportovním
náčiním.

Topení v herně zajišťuje automatický termostat, proto se nesmí manipulovat s ventily
u radiátorů. Pro změnu nastavení termostatu volejte správce oratoře.
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JAK UKLIDIT KLUBOVNU
V klubovně se nachází 4 stoly, 18 židlí a jeden odpadkový koš.
Skládání židlí se řídí jednoduchým pravidlem: židle s vysokým opěrátkem se nesmí
dávat vzhůru nohama na jakoukoliv židli.
Topení v klubovně zajišťuje automatický termostat, proto se nesmí manipulovat
s ventily u radiátorů. Pro změnu nastavení termostatu volejte správce oratoře.

JAK UKLIDIT PC UČEBNU S KULEČNÍKEM
V učebně se nachází 5 židlí, 3 stolky s počítačovou soupravou, kulečníkový stůl,
kopírovací stroj a další vybavení ve skříních.
Koberec je potřeba vysát.
Topení v učebně zajišťuje automatický termostat umístěný v Klubovně. Pro změnu
nastavení termostatu volejte správce oratoře.
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JAK UKLIDIT SÁLEK
V sálku se nachází 12 kovovo-dřevěných stolů, 2 stoly dřevěné, velké množství židlí,
odpadkový koš a barový pultík, ve kterém jsou k zapůjčení stolní a deskové hry.
Skládání židlí se řídí jednoduchým pravidlem: židle s opěrátkem se třemi obloučky se
nesmí dávat vzhůru nohama na jakoukoliv židli. Více na obrázcích. Desky z dřevotřísky určené
pro tvorbu širokých tabulí se skladují v rohu na pódiu.
Součástí vybavení sálku k zapůjčení je projektor, plátno, ozvučení a osvětlení. Před
použitím se obraťte na správce oratoře, aby vás zaučil k bezpečnému a hospodárnému
používání těchto přístrojů. Je možné používat i pódium s oponou. Ovládání opony též podléhá
zaučení.
Topení v sálku zajišťuje automatický termostat, proto se nesmí manipulovat s ventily
u radiátorů. Pro změnu nastavení termostatu volejte správce oratoře.
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JAK UKLIDIT BAR
Bar a kuchyňka se řídí specifickými návody pro údržbu a provoz speciálních přístrojů
(kávovar, výčepní zařízení, myčka). V baru je 5 stolů a 20 židlí. Židle po skončení akce zvedněte
na stoly.
Vytápění místnosti probíhá automaticky vždy, když se topí v sálku, v herně nebo
v klubovně.
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PROVOZNÍ ŘÁD
1. Chovej se ke druhým slušně, budou se chovat slušně i k
tobě.
2. Nemluv vulgárně a urážlivě.
3. V celém areálu komunitního centra nesmíš kouřit.
4. Do budov vstupuj pouze s vedoucím kroužku nebo
s nájemcem prostor, toho vždy poslouchej.
5. Před vstupem do horního patra oratoře se přezuj do
domácí (čisté) obuvi.
6. Nenos si sem cenné věci.
7. Pokud se potřebuješ občerstvit, můžeš vodou, či jiným
nealkoholickým nápojem. Je zakázáno k tomuto účelu
používat alkohol.
8. Po skončení každého kroužku vedoucí uvede místnost do
původního stavu.
9. Během mší svatých v místním kostele se nekonají žádné
kroužky. Vedoucí oratoř zamykají.
10. Vstup do oratoře je možný jen vraty, do místností jen
dveřmi. Jiné či násilné vniknutí do prostor komunitního
centra se hodnotí jako trestný čin.
11. Do oplocené zahrady je vstup zakázán.
12. Vjezd automobilem do areálu je možný ve všední dny jen
za účelem zásobování.
13. Kdo se nebude řídit tímto řádem, bude mu do
komunitního centra vstup zakázán.

DĚKUJEME A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT
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