VĚCI NA VÝLET
Výlet neboli jednodenní akce probíhá obvykle v Praze či blízkém okolí Prahy, takže nám
obvykle stačí poměrně málo věcí. Na sebe či do do batůžku patří:

●

vhodné oblečení dle počasí (spíše volnější než těsné a které je možné

●

beztrestně ušpinit či natrhnout, raději přírodních barev, hodí se např. maskáče)
pevné boty (co nejvíce nepromokavé, chodit půl dne v mokrých botách není
příjemné ani zdravé)

●

pláštěnka/pončo (nutná součást, žádná bunda není nepromokavá, i kdyby

VĚCI NA VÝPRAVU
Výprava je vícedenní akce, nejčastěji od pátku do neděle (čili víkendovka :-), ale občas
může být prodloužená o přilehlé volné dny. Na sebe či do batohu patří:

●
●
●

spacák (uvnitř batohu, nejlépe v dolní kapse; na vrchu může namoknout)
karimatka (zabalená do nepromokavého obalu či alespoň do igelitky)
vhodné oblečení dle počasí (spíše volnější než těsné a které je možné

●

beztrestně ušpinit či natrhnout, raději přírodních barev, hodí se např. maskáče)
pevné boty (co nejvíce nepromokavé, chodit dva dny v mokrých botách není
příjemné ani zdravé)

●

pláštěnka/pončo (nutná součást, žádná bunda není nepromokavá, i kdyby

byla goretexová, tak po ní vše steče na kalhoty a poté do bot)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

nůž (kapesní zavírací, ideálně s pojistkou, raději s menším počtem želízek)
šátek (měl by vystačit na zavázání očí, ušpinitelný)
KPZ (dle požadavků věkové skupiny)
uzlovačka (uzlovací provaz o délce 1,5 m se zatavenými konci, průměr 4-5 mm)
tužka/propiska (píšící, ideálně oboje)
papír/zápisník (ideálně oboje)
láhev s pitím (min. 0,7 l, zřetelně podepsaná; dle počasí případně termoska)
svačina (na celý čas výletu)
platná legitimace pražské MHD (pokud dítě žádný použitelný průkaz
nemá, uveďte to prosím do poznámky na přihlášce)

●

+ věci uvedené v pozvánce (specifické pro danou akci)

Vše zabalit do jednoho batůžku, ze kterého nic nepadá a který se
pohodlně nese.
Pokud vám cokoliv ze seznamu chybí a nevíte, jaký výrobek pořídit, či jak ho nahradit,
zeptejte se svého vedoucího, rádi vám poradíme. Byla by škoda, aby měl někdo zkaženou
akci jen z toho důvodu, že nemá potřebné vybavení.

byla goretexová, tak po ní vše steče na kalhoty a poté do bot)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

náhradní oblečení dle počasí a délky akce (ovšem v přiměřeném množství!)
přezůvky (vyjma akcí pod širákem; zabalit na vrch batohu, ne na dno! :-)
věci na spaní + kapesníky (a hodit se může i malý ručníček)
hygienické potřeby (= kartáček, pasta, hřeben; velké těžké mýdlo netřeba)
nůž (kapesní zavírací, ideálně s pojistkou, raději s menším počtem želízek)
šátek (měl by vystačit na zavázání očí, ušpinitelný)
KPZ (dle požadavků věkové skupiny)
uzlovačka (uzlovací provaz o délce 1,5 m se zatavenými konci, průměr 4-5 mm)
baterka/čelovka (před odjezdem zkontrolovat a případně vyměnit baterie!)
tužka/propiska (píšící, ideálně oboje)
papír/zápisník (ideálně oboje)
láhev s pitím (min. 0,7 l, zřetelně podepsaná; dle počasí případně termoska)

●

+ věci uvedené v pozvánce (specifické pro danou akci, např. ešus+lžíce,
velmi často pak náhradní boty či večeře na páteční večer)

Vše zabalit do jednoho batohu, ze kterého nic nepadá a který se
pohodlně nese.
Pokud vám cokoliv ze seznamu chybí a nevíte, jaký výrobek pořídit, či jak ho nahradit,
zeptejte se svého vedoucího, rádi vám poradíme. Byla by škoda, aby měl někdo zkaženou
akci jen z toho důvodu, že nemá potřebné vybavení.
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