Skautská chatová základna Chlébské
Místo:

asi 500m za vesnicí Chlébské na kraji lesa
u silničky na Hodonín v překrásné oblasti
Svratecké hornatiny
GPS: 49.4753N, 16.3648E

Popis:

tři dřevěné chatky (dvě ubytovací, jedna
společenská) a zděná budova (WC,
sprcha, kuchyně, podkroví), hřiště (cca
10x20m)

Ubytování:

celoročně, v chatkách 30 postelí (2x
5+4+3+3), v podkroví 15 matrací. Bez
povlečení a bez lůžkovin.

Kuchyňka:

ano (PB sporák, lednice, základní
vybavení - hrnce, příbory, talíře ...)

Voda:

ano - pitná, teplá (el.bojler)

WC:

ano - čtyři splachovací

Sprchy:

ano - dva sprchové kouty

Topení:

kamna na dřevo a elektrické přímotopy ve
zděné budově
akumulační kamna a elektrické přímotopy
v chatkách

Elektřina:

ano (230/400 V), zásuvky na pokojích

Doprava:

vlak (Nedvědice, 5km), autobus (Skorotice, 3km - jezdí velmi
málo), auto (parkování v prostoru základny)

Obchod:

Nedvědice (potraviny, drogerie, zelenina, elektro, textil,
železářství, restaurace ...)

Cena za noc: Dle počtu osob a nocí – příklad pro 15 osob na dvě noci:
Léto: 80 Kč/dítě, 140 Kč/dospělý
Zima: 95 Kč/dítě, 160 Kč/dospělý
Minimální cena za noc 750 Kč v létě, 1000 Kč v zimě.
Slevy:

členové Junáka 10%
velké skupiny, dlouhé pobyty až 20%
(členové Junáka tedy celkem až 30%)

Radomír Svoboda
tel. 725817041
zakladna@chlebske.org
www.chlebske.org
www.facebook.com/chlebske
Základna je umístěna v překrásném prostředí chráněné
oblasti Svratecká hornatina. Jde o oblast s velmi hustým
zalesněním (převládají smrkové a bukové lesy) s velmi
řídkým osídlením. V okolí se nachází řada zajímavých
cílů: Údolí Bledulí a Chlébského potoka (2 km), Vysoká
skála (5 km), hrad Pernštejn (7 km), štoly u Štěpánova (8
km), vrchol Sýkoř, stezka Járy Cimrmana atd. Oblast je
přesto
jen
velmi
málo
dotknuta
turistikou.
V bezprostředním okolí základny jsou lesy (husté i řídké,
vysoké i nízké), louky, pole, potok a menší skály.
Základna je moderně vybavena, k dispozici je kuchyň,
koupelny, záchody, jídelna a společenský prostor.
Základnu vlastní Junák – český skaut, středisko Mafeking
Brno, z.s.
Kontakt:

Junák – český skaut, základna Chlébské
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