
KUCHYŇ 

Po příjezdu 
• zapojit ledničku do zásuvky 

• ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni 

Během pobytu 
• k dispozici 2× rychlovarná konvice, elektrický sporák s troubou (nutno nahodit 

jeho jistič), kamna – topit uhlím, ne dřevem, pálit pouze papír (jsme v CHKO) 

• pro ohřev většího množství vody jsou nejrychlejší kamna (včetně času na 

zatopení) 

• zbytky jídla patří do směsného odpadu 

Před odjezdem 
1) ledničku s mrazákem odpojit z elektřiny, zcela vyprázdnit, umýt, nechat 

otevřená dvířka 

2) umýt nádobí, suché uklidit do skříněk, mokré může zůstat na odkapávačích 

3) umýt sporák 

4) uklidit a umýt kuchyňskou linku 

5) jídlo – ponechat trvanlivé potraviny (dehydrované výrobky, čaj, cukr, koření, 

těstoviny, olej…); vše ostatní odvézt (hořčice, kečup, brambory, cibule…) 

6) vyčistit kamna, vynést popel, připravit třísky a trochu dříví na zátop, naplnit 

uhlák, ponechat spalitelný papír (žádný krabicový karton!) 

7) odpad 

a) odvézt + dát nové pytle do košů 

b) použít placené modrobílé pytle, odnést na sběrné místo-křižovatku 

8) vyprat všechny použité hadry, pověsit je do lyžárny 

9) zamést a vytřít podlahu   



VELKÁ SPOLEČENSKÁ 

Během pobytu 
• na stěny je zakázáno cokoliv připevňovat, lepit, vrtat – využijte nástěnku, 

stávající háčky, dveře (viz Obecné pokyny ve výklenku) 

• v krbových kamnech se topí na uhlí, dřevo slouží výhradně k roztopení 

• sklo na krbových kamnech lze vyčistit plochým koncem dřívka, nikdy 
kovovými předměty či pískem 

• nedávat židle dlouhodobě na stůl – chytají plíseň 

Před odjezdem 
1) kamna – vymést, vynést popel,  

2) uklidit kolem kamen – lze ponechat papír (NE kartonové krabice) 

3) naplnit uhlák 

4) připravit třísky, přinést trochu dříví 

5) uklidit věci z parapetů 

6) odstranit vlastní výzdobu 

7) z nástěnek sundat své věci, pověsit zpátky mapu 

8) zamést 

9) vrátit stoly a židle na svá místa 

10) umýt stoly, utřít do sucha 

11) zatáhnout závěsy 

12) vytřít 

13) sundat židle ze stolů (!)   



MALÁ SPOLEČENSKÁ 

Během pobytu 
• na stěny je zakázáno cokoliv připevňovat, lepit, vrtat – využijte nástěnku, 

stávající háčky, dveře (viz Obecné pokyny ve výklenku) 

Před odjezdem 
1) uklidit věci z parapetů 

2) uklidit herní náčiní do skříněk 

3) odstranit vlastní výzdobu 

4) zamést 

5) zatáhnout závěsy 

6) vytřít  



SPACÍ PALANDOVÁ 

Během pobytu 
• na stěny je zakázáno cokoliv připevňovat, lepit, vrtat – využijte nástěnku, 

stávající háčky, dveře (viz Obecné pokyny ve výklenku) 

Před odjezdem 
1) uklidit věci z parapetů 

2) vyklidit regály, zamést/vyluxovat je 

3) vybrat odpad mezi matracemi, pod postelemi 

4) odstranit vlastní výzdobu 

5) sklidit oblečení ze sušáků 

6) vrátit stoly a židle na původní místo 

7) vyluxovat 



SPACÍ LETIŠTNÍ 

Během pobytu 
• na stěny je zakázáno cokoliv připevňovat, lepit, vrtat – využijte nástěnku, 

stávající háčky, dveře (viz Obecné pokyny ve výklenku) 

Před odjezdem 
1) uklidit věci z parapetů 

2) vyklidit regály, zamést/vyluxovat je 

3) vybrat odpad mezi matracemi, pod postelemi 

4) odstranit vlastní výzdobu 

5) sklidit oblečení ze sušáků 

6) vrátit stoly a židle na původní místa 

7) vyluxovat  



SPACÍ MALÁ 

Během pobytu 
• na stěny je zakázáno cokoliv připevňovat, lepit, vrtat – využijte nástěnku, 

stávající háčky, dveře (viz Obecné pokyny ve výklenku) 

Před odjezdem 
1) uklidit věci z parapetů 

2) vyklidit regály, zamést/vyluxovat je 

3) vybrat odpad mezi matracemi, pod postelemi 

4) odstranit vlastní výzdobu 

5) sklidit oblečení ze sušáků 

6) vrátit stoly a židle na původní místa 

7) vyluxovat  



KOUPELNA 

Po příjezdu 
• místní ručníky najdete pověšené v lyžárně 

Během pobytu 
• na stěny je zakázáno cokoliv připevňovat, lepit, vrtat – využijte nástěnku, 

stávající háčky, dveře (viz Obecné pokyny ve výklenku) 

• po použití sprchy vždy krátce vyvětrat vlhkost ven a setřít vodu ze země 

• ručník není hadr na podlahu, úklidové prostředky se nachází v úklidové 

místnosti 

Před odjezdem 
1) uklidit věci z parapetu 

2) odnést všechny věci – lze ponechat nespotřebované zubní pasty a mýdla 

3) vyprázdnit odpadkový koš 

4) opláchnout sprchové kouty 

5) vybrat vlasy a jiný odpad z výlevek ve sprchách a umyvadlech 

6) odstranit vlastní výzdobu 

7) odnést všechny místní ručníky a hadry a pověsit je v lyžárně 

8) zamést 

9) vytřít 



ZÁCHOD 
 

Před odjezdem 
1) umýt záchod 

2) vynést koše 

3) vytřít 

 

ZÁCHOD 
 

Před odjezdem 
1) umýt záchod 

2) vynést koše 

3) vytřít 

 

 

 

 


