Služby poskytované v Rybářském domově Vikletice
Hlavní služby
• Ubytovací služby v chatkách
• Ubytovací služby v ubytovně
• Prodej rybářských potřeb
• Doplňkové služby
Vyjma individuální a rodinné rekreace lze v areálu organizovat rybářský tábor nebo
soustředění rybářské i jiné pro děti a mládež nebo další skupiny.
Vybavení nové zděné chatky (4 lůžka)
2x palanda, lůžkoviny, skříň na oblečení s ramínky, kuchyňka s pracovní deskou a
vestavěným vařičem, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, jídelní nádobí a
příbory pro stravování. Stůl + 4 židle, botník, mobilní sušák na prádlo, nástěnka
s informacemi. Dále vlastní sociální místnost se sprchou, umyvadlem a toaletou.
Poblíž chatky je k dispozici stůl s lavicemi (masiv).
Vybavení staré dřevěné chatky (4 lůžka)
1 x palanda + 2 x postel vč. Lůžkovin, skříň na oblečení, skříňka na nádobí + pracovní
místo na vaření, stůl + čtyři židle, lednička, mobilní sušák na prádlo, el. vařič,
mikrovlnná trouba, varná konvice, jídelní nádobí a příbory pro stravování. Před
chatkou je malá terasa s lavičkou. K dispozici je společné sociální zázemí v hlavní
budově (zadní trakt).
Vybavení třílůžkového pokoje ubytovny (6 x)
3x válenda vč. lůžkovin, skříň na oblečení, skříňka na nádobí + pracovní místo na
vaření, stůl + tři židle, lednička, mobilní sušák na prádlo, el. vařič, mikrovlnná
trouba, varná konvice, jídelní nádobí a příbory pro stravování. Možnost pronajmutí
komplexně vybavené sady nádobí pro menší vaření, dle ceníku. Možnost pronajmutí
sady nádobí dle ceníku.
Vybavení dvoulůžkového pokoje ubytovny (2 x)
2x válenda vč. lůžkovin, skříň na oblečení, skříňka na nádobí + pracovní místo na
vaření, stůl + dvě židle, lednička, mobilní sušák na prádlo, el. vařič, mikrovlnná
trouba, varná konvice, jídelní nádobí a příbory pro stravování. Možnost pronajmutí
komplexně vybavené sady nádobí pro menší vaření, dle ceníku. Možnost pronajmutí
sady nádobí dle ceníku.

Vybavení ubytovny
- společenská místnost vybavená stoly, židlemi, křesílky, sedací soupravou a TV,
- sociální místnost – dámské WC vč. sprchy, pánské WC vč. sprchy,
- umyvadla (včetně dětského) a dřez na mytí nádobí.
Vybavení hlavní budovy
- pánské WC, dámské WC, pánská sprcha 2x, dámská sprcha 2x, místnost vybavená
dřezem na mytí nádobí,
- kuchyňka: vybavená kuchyňskou linkou a nádobím, stolem se třemi židlemi,
lednicí, sporákem a dřezem pro mytí nádobí. Kuchyňka je pronajímána dle ceníku.
Vybavení areálu
Odstavné plochy pro vozidla
Dětský koutek s pískovištěm a houpačkou
Venkovní lavičky a stoly u ubytovny a chatek
Travnatá plocha pro míčové hry
Ohniště
Pracovní prostor pro zpracování ulovených ryb (stůl, voda, světlo, odpadní nádoba)
WIFI
Rybářská prodejna, recepce a prodej povolenek k lovu a povolení pro lov z plavidla
Zveme Vás do kultivovaného prostředí obchodu, ve kterém vyjma výhodného
nákupu rybářských potřeb zajišťujeme recepční služby pro pobyt v našem
rekreačním zařízení, prodej povolenek k lovu ryb a povolenek k lovu z plavidel
na ÚN Nechranice
Nabízíme široký výběr krmítkových směsí, kaprové bižuterie, krmítek, krmení a
živých nástrah a další standardní sortiment, vše za výhodné ceny. Budeme se na vás
těšit.
Ostatní služby
Půjčování lodiček:
- malá jednošpicá (zavážecí)
- velká jednošpicá
- velká dvoušpicá
Možnost společné objednávky hotových jídel – dle dohody při příjezdu (check in)
anebo později u správce.
Půjčování sady nádobí a příborů (seznam nádobí)
Půjčování topných těles pro přitápění v chladném počasí
Půjčování zahradního grilu, včetně příslušenství a prodej dřevěného uhlí i
grilovacích tácků
Pronájem kompletně vybavené kuchyňky v hlavní budově
Pronájem zásuvek mrazničky v RD (na ulovené ryby apod.). Poznámka: chladnička
je na pokoji / chatce v ceně ubytování.

Půjčování míče
Parkování vozidel v areálu
Uskladnění vlastních lodí přes zimu
Další služby v obci
Squash
Restaurace
V obci Chbany (3,5 km) jsou obchody s potravinami a vybraným zbožím.
V obci Březno (7,5 km) jsou obchody Smíšenka a Jednota, Pošta, Restaurace,
Rozvoz jídel.
Vesnice roku 2009 a Vesnice Ústeckého kraje roku 2010: obec Březno (na stránkách
obce jsou turistické informace z okolí).
BŘEZENSKÝ DRAK – atrakce z vysloužilého velkorýpadla, důlního obra vysokého
jako Petřínská rozhledna. Pro děti atrakce zahrnuje příběh o drakovi, pohádkové
kulisy. Provoz atrakce květen až říjen, vstup zdarma. Výpravy s průvodcem v 10:00,
13:00 a 14:00 hod. od vrátnice Severočeských dolů v Březně
(https://www.sd-infocentrum.cz/pribeh/brezensky-drak/o-drakovi.aspx).
Královské město Kadaň (www.mesto-kadan.cz)
- zajímavosti: radnice s ojedinělou věží s arkýřovou kaplí, městské hradby,
rozhledna, Františkánský klášter, původně gotický hrad
- akce: Rockfest v červenci, Císařský den na konci srpna, Svatováclavské vinobraní
na konci září.
Královské město Žatec (www.mesto-zatec.cz)
- zajímavosti: Chmelařské muzeum, Křížova vila, Regionální muzeum, Muzeum
Homolupulů – Husitská bašta
- akce: Žatecká Dočesná – nejstarší slavnosti chmele a piva v ČR první víkend v září.
Zámek Krásný Dvůr a zámecký park
Zámek byl proslaven také filmem Jak básníkům chutná život a rolí malíře "pana
Hrušínského" ztvárňujícího zámek ve všech ročních obdobích.
Prohlídky zámku, kavárna, kulturní program, koncerty. Rozsáhlý přírodně
krajinářský park založený rodem Černínů.
https://www.rexter.cz/rubriky/kultura/statni-zamek-krasny-dvur-akce-a-oteviracihodiny_765.html
Vičické vinařství Mikulášek – prodej vína, ovoce, dřeva na uzení, exkurze aj.
https://www.vinarstvi-mikulasek.cz/
Přírodní zajímavosti: Želinský meandr mezi Nechranickou přehradou a obcí
Želina – skalnaté svahy s řadou zajímavých i neobvyklých živočišných i rostlinných
druhů, Střezovská rokle – pozoruhodné tvary svahů s bohatou faunou a florou,
Sluňáky – bloky a balvany (až 4 m velké) křemence, slepence a křemitého pískovce
se zvětralým povrchem (sluňáky), nedaleko obce Rokle.

