
Návod na použití našich Maringotek 
 

• K parkování je vyhrazen prostor pod dřevěnou lavicí tak, aby nebyla blokována příjezdová cesta k domu a 
z domu, a zůstalo místo pro hosty z další maringotky. 

• Topení v kamnech – dřevo a špalek k použití se nachází pod terasou, sekera v předsíni maringotky, náplasti a 
obvazy v lékárničce. 

• Signál je v případě nouze většinou na kopci. 

• Pro venkovní ohniště je určeno výhradně železné topeniště a dřevo zpod maringotky – rádi bychom se 
vyhnuli požáru pastviny. 

• Kouření – v maringotce nekouřit dýmky, cigarety, tabák, … pro náruživé kuřáky je určena terasa a popelník. 

• Pro očistu vaši i nádobí jsou určeny ekologicky odbouratelné přípravky, neb jste na území certifikované 
biofarmy. Omezte, prosím, pokud možno použití jakýkoliv chemických prostředků. 

• Náhradní povlečení, deky, toaletní papír a utěrky naleznete v lavici. 

• Užitková voda je k dispozici v sudu (pokud je tam dlouho, nemusí voňet), nebo v zimě v potoku. 

• Pitnou voda pro začátek pobytu k dispozici v PET lahvích, po vyčerpání zásob předpokládáme doplnění. 

• Kadibudka je určena výhradně k vašemu použití, další toaletní papír je v lavici. 

• Pro osobní hygienu je možnost využít solární sprchovací pytlíky a sprchový kout vedle kadibudky, popř. na 
zábradlí.  

• Základní kuchyňské vybavení užívejte a opatrujte jako doma 

• Pokud vám dojde plynová bomba, náhradní malá je v maringotce, velkou nahlaste správci farmy.  

• Pro odpadky jsou určeny igelitové pytle. Jestli je to ve vašich silách, třiďte a prosíme odvezte s sebou -  ve 
Vápenicích jsou kontejnery. Nebo nechejte zavázané na terase, odvezeme my. 

o Sklo a plasty ukládejte zvlášť, papír nechte u kamen. 
o Bio odpad patří do kýblu. Co můžou sežerou naše ovce, není třeba házet okolo maringotky. 

• Solární světelný řetěz má tlačítko on-off. 

• V noci hlučit jen tak, abyste nebudili naše ovce, psy a sousedy       

• Nekrmte naše ovečky. My je hladem umřít nenecháme. 

• Zamykejte prosím při vašem odchodu, ochráníte tak svoje i naše věci před zbloudilými nenechavci. 

• Vstup do okolních prostor faremního domu nedoporučujeme, není ve stavu k prohlížení.  

• Na konci pobytu opusťte maringotku ve stavu, jako když jste do ní přišli        
o Vymetenou a s čistým nádobím, povlečeným ložním prádlem (pokud jste ho použili) doplněnou 

vodou a suchým dřevem u kamen. 
o Použité povlečení dejte do vaku na prádlo a zanechte v předsíni. 
o Zavřete všechna okna, které nad sebou nemají terasu. 
o Zkontrolujte prosím dotažení uzávěru plynových bomb. 
o Pokud je popel v kamnech ještě žhavý, nechte ho být, vyklidíme později, či další návštěvníci.  
o Pokud jsou kamna vychladlá, vychladlý popel sypte do díry poblíž kadibudky. 

 
Inspirace na aktivity na ekofarmě a v okolí 

• Sběr i zakoupení jablek po dohodě v době zrání s doprovodem (v sadu můžou být zapnuté ohradníky) 

• Můžete si od nás koupit a odvézt živou ovci 

• Doprovod či doporučení k vycházce možné, popř. tréninková trasa na hlavní hřeben 

• Mapy a doporučení pro výlety k dispozici v košíku…  
 
Děkujeme za pochopení a úctu k bio režimu ekofarmy na pozemcích ekofarmy Nonnetit kde se naše maringotka 
nachází. 
 Za spolek Ha-do-na a ekofarmu Nonnetit:   Jana Prosserová, 605 263494, 
       Pavel Beníček, 773 613433 
 

 


