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(v.09)  
  Samozásobitelské domy 

  
 HERRENHAUS („dům hospodáře“):   
 všechny místnosti jsou vybaveny centrálním vytápěním  
Přízemí:   1 velká společenská místnost  1 velká kuchyň s velkokapacitním el. sporákem, el. troubou, lednicí, 2 

velkými dřezy s teplou a studenou vodou, nádobí dle výběru.    velká hala  1 kuchyň s el. sporákem, el. troubou, dřezem s teplou a studenou vodou, 
nádobí dle výběru.   

1.patro: 3 dvoulůžkové pokoje s vlastním umyvadlem  1 6ilůžkový pokoj (3 palandy)  6 8ilůžkový pokoj (4 palandy) 
 sanitární zařízení: WC, umývárna se sprchami s teplou a studenou vodou, 
odděleně pro dívky a chlapce  1 velká společenská místnost   STÖCKL („vedlejší budova“): 

 všechny místnosti jsou vybaveny centrálním vytápěním 
 Přízemí:   1 velká společenská místnost s krbem  1 velká kuchyň s el. sporákem, el. troubou, lednicí, velkým dřezem s teplou 

a studenou vodou, nádobí dle výběru. sanitární zařízení: WC, umývárna se sprchami s teplou a studenou vodou, 
odděleně pro dívky a pro chlapce  1.patro: 1 dvoulůžkový pokoj  

 2 10ilůžkové pokoje (5 paland)  2 10ilůžkové pokoje (místnosti s matracemi) s vlastním WC a umyvadlem 
s teplou i studenou vodou   Apartmán: 1 malý byt s kuchyňskou linkou, WC a sprchou 
2 patrové postele pro 4 osoby Apartmán je nezávislá jednotka a je možné si ho pronajmout buď zvlášť 
nebo spolu se Stöcklem.  
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 SAUSTALL: 
 Místnosti v přízemí jsou napojeny na ústřední topení.  
Přízemí :  1 velká společenská místnost s krbem, navíc možnost topení v kamnech.  

1 velká kuchyně s elektrickou troubou, ledničkou, velkým dřezem, studenou a teplou vodou a nádobím podle přání. Hygienické zázemí : WC, umývárna se sprchami s teplou a studenou vodou, 
pro kluky a holky zvlášť.  

1.patro:      2 místnosti s matracemi vždy pro 11 místech na spaní  1 místnost s dvoupostelí WC s malou umývárnou s teplou a studenou vodou, pro kluky a holky 
zvlášť.  

  TISCHLEREI („truhlárna“):  
 všechny místnosti jsou v přízemí. topení není k dispozici 
 Přízemí: 1 6ilůžkový pokoj (3 palandy) 
 1 8ilůžkový pokoj (4 palandy)  1 10ilůžkový pokoj (5 paland) 1 velká hala (180m2) jejíž součástí je kuchyň s el.sporákem, el. troubou, 

dřez  2 WC, 1 malá umývárna s teplou vodou 
  ROSSSTAL („maštal“):  

 sanitární zařízení pro stanující oddíly 
300m2 velká hala pro případ špatného počasí malý kiosek  

 WASCHHAUS („prádelna“):  
 velká školící místnost, 70 m2 kuchyň pro tábořiště 
sprchy  


