JAK JE TÁBOR VYBAVEN
KUCHYNĚ
Vaříme na zděných kamnech s litinovými tály, k dispozici je rovněž kamenná pec. Na dosah ruky se nachází
sklípek na potraviny, lednici a mrazák máme v nedaleké obci. Do kuchyně jsme zavedli přímo ze studně
tekoucí pitnou vodu, jejíž kvalitu každý rok necháváme odborně ověřit. Kuchyni propojuje s jídelnou výdejní
pult.
JÍDELNA
Dvě řady stolů umístěných naproti sobě, mezi nimiž je větší prostor na hraní her nebo třeba na diskotéku.
Stojí v ní také termos na čaj nebo šťávu. Jídelna je zastřešená, její obvod lemují nástěnky, součástí je také
malé lehce vyvýšené podium, v němž se konají drobná divadelní či pěvecká představení.
UMÝVÁRKY
Z vodního rezervoáru napojeného na studnu vede do zastřešených umývárek pitná voda. V přední nekryté
části stojí dvě „koryta“, u kterých si čistíme zuby a myjeme ruce, v kryté části se nacházejí dva a dva sprchové
kouty pro holky a kluky a ještě dál větší prostor s vanou, který zároveň může sloužit jako sušárna. Ve sprše i
ve vaně teče studená i teplá voda, kterou získáváme díky topení v kuchyni, popřípadě přímo v umývárkách.
UMÝVÁRKA NÁDOBÍ
Zastřešený prostor s dvěma dřezy. V jednom, s teplou vodou, se nádobí myje, ve druhém se ve studené vodě
oplachuje. Voda je vždy pitná.
ZÁCHODY
V lese nad loukou stojí suché latríny, tři a tři pro holky a kluky. Jsou čisté, pravidelně dezinfikované. Nedaleko
od nich stojí umyvadlo s tekoucí pitnou vodou a mýdlem. V lese za opačnou stranou louky mají své záchody
kuchařky a kuchaři.
ZDRAVOTKA A MARODKA
Zdravotka je stan, v němž zdravotnice ošetřuje děti a skladuje svůj materiál. Marodka pak oddělený stan, kde
případně leží nemocné dítě.
ALHAMBRA
Stavba krytá ze všech stran a s ohništěm uprostřed, která večer slouží jako společenská místnost, případně
jako sušárna.
SPORTOVIŠTĚ
Volejbalové a fotbalové hřiště se nachází asi sto metrů od tábora, přímo v táboře stojí basketbalový koš a
spiralball – taková hra se zavěšenou mičudou. Ve sportovním stanu jsou k zapůjčení pálky na badminton a
líný tenis, frisbee, kroket.

