
MANUÁL PRO ÚKLID A PÉČI O VODU V LK SOJKA
Služba na úklid a zajištění vody vychází na každou rodinu zhruba 2x za školní rok a trvá vždy 
týden v režimu SOBOTA až PÁTEK. Nejdříve probíhá úklid o víkendu (lze již v pátek 
odpoledne po skončení provozu), následuje péče o barely a doplnění vody v průběhu týdne. 
Klíče od Sojky a Večerky jsou v kapsáři ve zděné chatě za vstupními dveřmi vlevo. 

V případě nejasností či připomínek kontaktujte koordinátora: Lucie Anderová, mobil 774 216 
934, anderova.lucie@email.cz.

Rozpis termínů služeb pro jednotlivé rodiny je zaslán emailem a visí na nástěnce v Sojce, na 
zděné chatě. V případě potřeby výměny úklidu na jiný termín je třeba oslovit ostatní rodiče.

DŘEVĚNÁ CHATA
zamést podlahu, utřít povrchy (stoly, police na krabičky) a prostírky, vymýt octem a horkou 
vodou barel na mytí rukou a doplnit ho vodou do ½, posbírat utěrky a ručníky a uložit je do 
boxíku na špinavé prádlo (vedle lavorů na mytí nádobí) 

ZDĚNÁ CHATA
vysát, vytřepat koberce v šatně a místnosti u kamen, vytřít podlahu v šatně a místnosti u 
kamen, umýt záchodek - Sanytolem utřít prkýnko, kyblík a bednu, vytřít pod záchodkem, 
vyměnit hadr/ručník pod záchodkem (špinavý dát do pytlíku a nechat venku před dveřmi 
vedle schodů), v zimě doplnit brikety ze sklepa (cca 5 balíčků) a pokud zvládnu, nachystat 
hromádku třísek

KADIBUDKA
utřít Sanytolem prkýnko a okolní povrch, vymýt octem a horkou vodou barel na mytí rukou a 
doplnit ho vodou do ½ (v zimě se voda do barelu u kadibudky nedoplňuje, zamrzá - barel 
bývá po tuto dobu uklizen)

ZAHRADA
dle potřeby pohrabat listí, posbírat spadaná jablka, odhrnout sníh, zamést před chatou a 
„plácek“ u brány 

ODPADKY
vynést směsný a tříděný odpad (koše či tašky jsou v dřevěné chatce a pod venkovními 
policemi (naproti vstupu do dřevěné chatky)

VODA
v Sojce není k dispozici pitná voda, je třeba ji dovážet z Večerky, popř. z domu, a průběžně ji 
během týdne doplňovat. Doplňuje se do 5l barelů, prázdné barely jsou umístěny před 
zděnou chatkou (z pohledu příchodu do Sojky). Při úklidu je třeba barely vymýt směsí vody 
teplé asi 60°C, octem a hrstí rýže. O víkendu je třeba dovézt tolik vody, aby se naplnil do ½ 
barel na mytí rukou v dřevěné chatce, plus asi 8 barelů 5l (jedna plná kárka). V úterý je 
třeba doplnit čerstvou pitnou vodu, další dny pak dle domluvy s průvodci (dle potřeby). 
Naplněné barely je třeba označit štítkem s datumem napuštění vody - PROSÍME 
NEZAPOMÝNAT, Klíče od Večerkdy jsou v kapsáři za vstupními dveřmi ve zděné chatce.

ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY, HADRY a RUKAVICE
jsou umístěny v úklidové místnosti (přístavek ke zděné chatě u venkovních polic - je 
označen nápisem „Úklidová místnost“). Vodu k úklidu použít tu, která je v 5l barelech v 
dřevěné chatce (pokud žádná není, je třeba nejdříve dovézt vodu z Večerky).
Voda, která zbyde v 5l barelech po úklidu, v nich nechat.


