
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ... 

Celkový počet účastníků: 38 plus řidič 
 
Vedoucí - pro přehled, kdo jede: 
Hanča - Hana Procházková, Pavlin - Pavel Buchta, Ďoubalík - Petr Klouda,  
Saďour - Karel Bartoň, Bocman - Jakub Trojan, Mara - Marek Kepák (32.Severka), 
Pavel Roháček, Jiřa Buchta, Michal Neuschl, Karel - Jan Houška 
Hosté - doplnění počtu pasažérů autobusu: Iva + Alexandra 

 
21 Hlouchová Barbora 25 Ondráček Vítězslav 
22 Kamenická Andrea 26 Novotný Michal 
23 Svídová Eliška 27 Strážnický Marek 
24 Vaníčková Eliška 29 Spousta Zbyněk 
   30 Spousta Vladimír 
   62 Kunc Michal 
31 Vlčková Jana 39 Hlouch Lukáš 
32 Svobodová Kristýna 40 Dáňa Michael 
63 Kuncová Martina 41 Fajt Jakub 
64 Zápařková Kateřina 42 Vlček Jiří 
65 Zápařková Michaela 44 Buš Adam 
   45 Gryc Dominik 
50 Glosová Tereza 52 Pražák Jan 
59 Bulantová Alena 53 Svoboda Martin 
   58 Fasora Josef 
 

PAPÍRY NUTNÉ NA SRAZ...  

Prosíme vás o dodržení našich požadavků na povinnou dokumentaci nutnou na srazu. 
Nezapomeňte nás upozornit na jakoukoli maličkost u vašeho dítěte, zejména alergie a zdravotní 
„zvláštnosti“.  

Papíry odevzdejte nejlépe v oddílové průhledné složce (někdo ji má u nás) nebo v podepsané 
nezalepené obálce - odevzdáte na srazu, bude to uloženo u zdravotníka a vráceno po skončení tábora. 
Někteří rodiče odevzdali kopie už do Severky - pak je třeba ověřit, jestli vše stále platí ! Děkujeme. 
 
1.  PLATNÝ PAS !!!!!! 
2. Vyplněný list účastníka (datum ze dne odjezdu !), s uvedením zdravotní pojišťovny, 

zdravotních „zvláštností“ a adresy na rodiče v době pobytu !!! 
3. POTVRZENÍ o ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI od lékaře  
 Dle platné vyhlášky musí mít každé dítě potvrzení, že se může účastnit letních táborů 

(zotavovacích akcí). Tento formulář je součástí materiálů od nás.  
4. Očkovací průkaz (ev.jeho kopii)  
5. Průkaz zdravotní pojišťovny - přestože máme připojištění léčebných výloh od VZP, 

pojišťovna doporučuje vzít si s sebou kartičku pojišťovny - mezinárodní. 
6. Případně předepsané léky - odevzdat zdravotníkovi s popisem, v žádném případě nedávat 

dítěti do batohu s tím, že je bude brát samo ! Rovnátka a další speciality také nutno domluvit 
s námi ! 

7. Peníze - chcete-li využít možnosti uložit dětem kapesné u nás. Bližší informace - viz Konto. 

 
 
 

INFORMACE O TÁBOŘE 
 

Zahraniční putovní expedice 10.PTO Severka při PS Vlast,  
Horácké nám.12, 621 00 Brno 

 
Expedice se uskuteční za podpory: 

 

Statutárního města Brna,  
děkujeme za poskytnutou dotaci na autobus, 

 

dále firmy MC Profi - děkujeme za finanční dar  
 

a nejmenovaného oblíbeného sponzora :-) 
 
 

Konečný termín akce:             sobota 25.6. - neděle 10.7. 

Pokud někdo potřebuje uvolňovačku do školy, ať se obrátí na Hanču ! 

Sraz:  - v sobotu 25.6. v  1100- 1130 hodin u klubovny, 
  následuje převzetí dětí a průběžné nakládání bagáže, 
  plánovaný odjezd cca v 12 - 13 hodin 
  - vedoucí a Trojka mají sraz dřív, detaily ústně 
Návrat:  - 1. varianta - sobota 9.7. v pozdních večerních hodinách 
  - 2. varianta - v neděli 10.7. ráno (v obou případech ke klubovně)  
 Kdy přesně přijedeme, bude záležet na momentálním vývoji a náladě 

v autobusu - budeme-li mít ještě elán a peníze, stavíme se cestou 
např. v Benátkách. Pokud už toho budeme mít dost, pofrčíme rovnou 
domů. Přesněji vás budeme informovat v sobotu odpoledne SMS.  

 
Tábor je pořádán v souladu se zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako 
zotavovací akce dle § 8 - 11, za dodržování příslušných vyhlášek a předpisů. 

 



PLATBY... 

Prosíme všechny, aby si u nás zkontrolovali svoje postupné platby, abychom si vše 
odsouhlasili. Pokud budete doplácet, můžete platit jak hotově, tak na účet u eBanky. Připomínáme číslo 
účtu PS Vlast: 1466383001/2400. Variabilní symbol: 05 02 . . plus vaše dvojčíslí. Zda je platba na 
účtu, si můžete ověřit sami na adrese http://www.ebanka.cz/tran_uct/1466383001.html. 

Termín druhé splátky byl 10.května, poslední splátku prosím uhraďte do 20.června 2005, tak 
abychom do odjezdu měli od vás kompletních 7.000,- Kč. Děkujeme. 

Termín 20.6. je rovněž posledním storno termínem - pokud se odhlásíte 20.6. a později, vrátíme 
vám už jen polovinu ceny (3.500,- Kč), do té doby ještě vracíme 5.000 Kč. V případě, že by se vám 
vyskytly nějaké komplikace, kontaktujte nás co nejdříve, abychom se mohli pokusit společně sehnat 
náhradníka. 

„POŠTA KORSIKA“ tam a zase zpátky... 

Letos z pochopitelných důvodů není možné nám posílat dopisy, pohledy, natož balíky. Jediným 
prostředkem komunikace nám tedy bude naše zpravodajství přes mobil - od nás zhruba 1-2 zprávy 
denně. Letos bude probíhat na třech úrovních: SMS * e-mail * Internet 

1) Klasické SMS 
Brno-Korsika: vy nám můžete psát na mobil 602 834 675 (Hanča). Zprávy budou zveřejněny všem 

účastníkům akce a vyvěšeny na „nástěnce“ v autobusu. 
Korsika-Brno: v rámci ušetření prostředků bude probíhat tak, že zpráva půjde z Korsiky do Brna na 

mobil p. Ondráčka. Odtud se potom dále rozešle - systém bude stanoven až podle počtu zájemců. Buď 
bude zpráva rozeslána přímo a najednou všem, nebo se bude dále větvit a přeposílat dalším a dalším 
rodičům. Prosíme vás o kontrolu kontaktů - a v případě, že vám stačí jen zprávy na e-mail, dejte vědět. 

2) E-mail 
Brno-Korsika: zde radíme použít raději variantu Internet, viz níže. 
Korsika - Brno: stejné zprávy, jaké budou zasílány od nás na mobily a na Internet, budou přeposílány 

automaticky i na zadané e-maily. Stačí nám napsat (či zkontrolovat) adresu. 

3) Internet: 
Na stránkách Severky www.severka.cz bude od prvního dne Korsiky v provozu speciální stránka pro 

oba směry - Brno-Korsika i Korsika-Brno. Bude možné nám odtud poslat zprávu na mobil, tato vámi 
zaslaná zpráva se potom zobrazí rovněž na Internetu a ostatní rodiče si budou tedy moci přečíst, co jste 
nám napsali. Pokud si to nepřejete, využijte raději posílání zprávy přímo z mobilu na mobil.  

Dále se zde budou (graficky viditelně odlišně) zobrazovat zprávy, zasílané od nás z Korsiky (totožné 
s těmi na mobily a e-maily) 

Shrnuto a podtrženo - můžete využít trojí druh zpravodajství a nebo si vybrat jen jeden. Každopádně 
počítejte s tím, že hovory nebudeme na Korsice přijímat, stojí to spoustu peněz - kdyby bylo něco 
akutního, napřed upozorněte a napište a pak teprve volejte. Dále počítejte s tím, že mobil nebude 
zapnutý celý den ! 

Zkušební provoz:      www.severka.cz/aktualne/posta 
Zhruba od příštího týdne spustíme „zkušební provoz“ těchto tří komunikačních kanálů. Když vám 

přijde v nejbližších týdnech zpráva na mobil či e-mail, prosíme o potvrzení příjmu a tím i průchodnosti 
systému. A vy sami si naopak můžete vyzkoušet posílání zprávy z Internetu - potřebujeme vychytat 
mouchy :-)  

AUTOBUS… 

Dopravu autobusem zajišťuje dopravce pan Josef Holešovský. Autobus je Karosa bez 
klimatizace, ale podle referencí je na Korsiku ideální - zvládne místní úzké silničky. Dopravce má 
s Korsikou řadu zkušeností, mimo jiné zrovna v současné době je jeden z jeho autobusů se zájezdem na 
Korsice. Autobus má sklopná sedadla, otevírací okýnka, závěsy, … Také video a malý nápojový 
automat, příruční ledničku. Autobus s námi bude po celou dobu a jako druhý řidič jede náš vedoucí 
Karel Bartoň (Saďour). Doba jízdy k trajektu je asi 15 hodin, první noc strávíme v autobusu. Komu bývá 
za jízdy špatně, hlásí to ihned na srazu, ne až při nastupování do autobusu ! Máte-li vlastní prášky proti 
nevolnosti, je třeba to rovněž oznámit zdravotníkovi !  

 
Do autobusu si vemte malý batůžek „5P“ (viz dále), společná bagáž bude uložena dole a batohy 

zřejmě na místě zadních pěti sedadel (ta budeme mít vymontovaná).  
Chcete-li jet stejně oblečení s ostatními, zvolte prosím na cestu výroční tričko. Jinak to ale letos 

s krojem nebudeme přehánět. Na expediční trička či tílka nezbývají finance, takže to zatím vypadá, že 
nebudou. 

Na cestu si dále s sebou nabalte jídlo a pití, první společné jídlo je nedělní oběd.  
 
 

PROGRAM, TRASA… 

Cesta tam - Brno, Gratz, Klagenfurt, Villach, Benátky, Bologna, Livorno - trajekt odjíždí ráno 
v 8:15. Na trajektu budeme mimo autobus, jen s batůžkem, pohybovat se po palubě (nemáme žádné 
kajuty a spol.) a kolem poledne budeme v Bastii.  

Další přesnou trasu stále ladíme, ale zatím to vypadá na objetí Korsiky proti směru hodinových 
ručiček, s navštívením klasických míst - Cap Corse, Calvi, Corte, Ajaccio, Propriano, Sartene, Bonifacio, 
Porto-Vechio a zpět Bastie/Livorno. Detaily na Info schůzce. 

Vracíme se půlnočním trajektem v pátek 8.7. - dle rad zkušených je možno bez problémů spát 
na palubě nebo v chodbách a jídelnách. V Livornu na pevnině jsme v sobotu 9.7. kolem 7 hodin ráno. 
Potom se buď vydáme přímo do Brna, kam bychom dorazili orientačně kolem 23-24 hodin, nebo se 
zastavíme cestou v Benátkách a v tom případě bychom jeli zpět přes noc a dorazili ráno. U akce tohoto 
typu nelze přesně odhadnout návrat na hodinu, takže budeme ve spojení SMS a dáme vědět. Příp. je 
možno nechat některé děti přespat v klubovně a vyzvednout si je až ráno...  

Program bude - jak už bylo řečeno - převážně poznávací a turistický. Čekají nás typická korsická 
města, památky, zajímavosti a vyhlídky, ale také výlety do hor, soutěsky, kaňony, jezera a říčky. 
V Bonifaciu dle finanční situace snad zařadíme prohlídku akvária a vyhlídkovou jízdu na lodi - 
prohlédneme si toto krásné město z moře... Doplňkově bude zařazen pro starší děti (zájemce) 
dvoudenní výlet s přenocováním na horách, bližší detaily opět na Info schůzce. V odpočinkových 
dnech si užijeme moře a krásných zátok, nejstarší děti si snad budou moci vyzkoušet i potápění pod 
vedením instruktora. 

Motivovaný program nebude žádný, ve volných chvílích budou nabízeny drobné hry, stolní hry, 
petanque, sportovní aktivity (míčové hry atd...), případně drobné rukodělky - pletení náramků, přívěsků 
a podobně.  

 

 

http://www.ebanka.cz/tran_uct/1466383001.html
http://www.severka.cz
http://www.severka.cz/aktualne/posta


JÍDLO, KEMPY, ZÁZEMÍ… 

Není zde třeba opakovat, co bylo řečeno v základní přihlášce. Příprava jídelníčku pokračuje v duchu 
nastíněných pravidel - vydatná snídaně, přes den spíše lehčí studená jídla a svačiny, večer polévka a 
teplé jídlo. Sortiment jídel převážně ve stylu „jeden hrnec“, s využitím zásob potravin, vezených z Brna. 
Žádná smažená jídla, žádné ovocné knedlíky, převažovat budou těstoviny, bramborová kaše, omáčky, 
rizoto a podobně. Na místě budeme dokupovat pouze pečivo, podle místní nabídky ovoce a zeleninu, 
případně mléko, sýry a vejce. Jinak povezeme co nejvíce jídla s sebou. Vařit bude Bocman, pomáhat 
budou ostatní vedoucí a služby z řad dětí jako tradičně. 

 
V kempech se budeme pohybovat převážně v nižší, levnější třídě, ale dle našich referencí i zde je 

kvalita hygieny a zázemí dobrá. Kempy nejsou zdaleka všechny na pláži, koupat se budeme při 
zastávkách cestou a nebo při odpočinkových dnech. Je možné počítat s častým využíváním sprchy, 
vybavte se v tomto ohledu - tekutá mýdla, šampony. 

Pokud jde o stany, budeme s sebou brát jen několik větších a lehčích stanů, doplňovat je budeme 
plachtami a maskovací sítí - vytváření stínu. Spát se bude holky/kluci zvlášť, další dělení vyřešíme na 
místě, ale určitě to bude  po 4-8 lidech, žádné dvojice. Autobus bude buď s námi v kempu v naší 
blízkosti, nebo (snad méně často) zaparkovaný někde dál a budeme muset bagáž vytahat s sebou. 

 
Na zajištění zázemí bude sloužit jeden velký stan, vařit budeme na velkém plynovém vařiči, doplňkově 

na klasickém „dvoukoláku“ na PB. Zásobování vodou by neměl být problém, ale máte-li někdo nabídku 
menších barelů nebo kanystrů, ozvěte se. 

 

VEDRO, VEDRO, VEDRO... 

Je potřeba, aby si všichni uvědomovali náročnost expedice z důvodu horkého počasí, rizika spálení či 
úpalu a úžehu, nebo zanedbání pitného režimu. Na všechny tyto otázky bude kladen speciální důraz.  

Všichni účastníci expedice budou mít vlastní láhev na vodu, podepsanou a pravidelně 
doplňovanou. K pití budeme nabízet zejména vodu a čaj, sladké šťávy v omezené míře. Kupování 
limonád příliš nepředpokládáme. Přes den budeme zajišťovat hlavně přísun tekutin a lehčích jídel, při 
poledním vedru nebude moc poptávka po teplém jídle. Základem je vydatná a pestrá snídaně, o což se 
budeme snažit. 

Přes polední hodiny bychom se rádi nevystavovali přímému slunci, v kempech budeme stavět 
přístřešky z plachet. Všem doporučujeme světlé oblečení a pokrývka hlavy je podmínkou ! Kdo se 
nechce spálit, měl by chodit alespoň lehce zahalený - výborné jsou různé lehoučké košile či šátky. 
Samozřejmým doplňkem by měly být kvalitní sluneční brýle. 

Opalovací krémy - nelze kategoricky stanovit, jaký ochranný faktor zvolit. Záleží na typu pokožky 
každého dítěte. V zásadě jsme se ale dočetli, že by se faktor měl pohybovat někde kolem čísla 15. Je 
ovšem možné mít s sebou dva různé faktory - na nos, tváře, uši, zátylek atd... zvolit silnější ochranu. 
Kdo se nechce vůbec opálit, nebo je ten typ, že pouze zrudne, může si zvolit velmi silný ochranný faktor 
a neopálí se vůbec... Důležitá je také pomáda na rty ! 

Všichni bezpodmínečně budou mít jak opalovací krém (mléko, sprej - lépe se roztírá), ale i krémy PO 
OPALOVÁNÍ - na péči večer, po osprchování, nebo po odchodu od vody atd. Další detaily opět na Info 
schůzce či v klubovně. 

Velmi vhodným doplňkem pro opalování i prevenci před spálením je přípravek BETA KAROTEN - 
poradí vám v každé lékárně.  

 
 

 KAPESNÉ a „Konto EURO“... 

Častou otázkou rodičů je, jakou výši kapesného zvolit a kolika financemi dítě vybavit. Pokusili jsme 
se dát dohromady několik informací: 

1) v zásadě platí, že děti by nemusely žádné peníze potřebovat, takže i kdyby jim kapesné 
došlo, nebudou nijak trpět. V rámci rozpočtu tábora bude zajištěno jídlo včetně svačin a sladkostí, 
veškeré zázemí, vstupy do objektů (pokud se pro ně na místě rozhodneme), zdravotní péče, nutné 
poplatky za WC a sprchy atd… 

2) v úvahu připadají doplňkově tyto výdaje: 
- české koruny - cestou tam a zpět se zastavíme v ČR maximálně někde na WC, odpočívadle či na 

benzince, kde bude možný nákup dobrot a pití. Dále v autobusu bude možno (v omezené míře) za české 
koruny zakoupit pití od řidiče - čokoládu, kapučíno. 

- eura - ve všech zemích, kterými budeme projíždět, se platí eurem. Předpokládáme, že bude 
možno si koupit sladkosti, zmrzlinu, ovoce, pohledy+známky a suvenýry. 

3) Z hlediska výše kapesného nemáme univerzální radu - jako tradičně, co dětem dáte, to utratí, 
takže bude záležet na rodinném rozpočtu a ochotě rodičů investovat další peníze. Některé děti jsou 
zvyklé si na každé zastávce něco kupovat a dovézt suvenýry celé rodině - v tom případě počítejte se 
zvýšenými výdaji. V opačném případě je možno vystačit dle našeho názoru s cca 30 euro - pokusíme se 
vám ještě zjistit, kolik stojí pohled, zmrzlina, čokoláda stojí cca 1,5-2,5 eura, bageta 0,6-1. 

Po zkušenostech z minulých táborů a s přihlédnutím ke zvláštnostem letošní Expedice vám nabízíme 
i letos možnost uložit dětem kapesné u nás. Letos ovšem ne tak, že by si u nás mohli objednávat nějaké 
věci, jako na běžném táboře, ale čistě jako úschovu proti ztrátě. Na počátku tábora založíme každému 
jeho OBÁLKU, ve které může mít u nás jako v sejfu uloženu hotovost a postupně si odebírat k sobě do 
peněženky, v pravidelných termínech. Například si uloží 6x 5euro a bude si po 5euro vybírat. Nebude 
v našich silách zajišťovat rozměnění peněz, proto je nutno s tím počítat a dát si do obálky nějaké 
drobnější peníze, ne jen jednu 50euro bankovku :-) 

 

POJIŠTĚNÍ...  

Pojištění léčebných výloh - bude zajištěno centrálně u VZP a je součástí ceny. V případě, že by se 
něco přihodilo, můžeme se obrátit na asistenční službu, kde se v češtině dozvíme vše potřebné. 

Úrazové pojištění - je zajištěno centrální pojistkou Pionýra a ČRDM u Generali pojišťovny. Detaily 
sdělíme zájemcům na požádání - máme k dispozici smlouvu k nahlédnutí. 

Vše co souvisí s autobusem, je pojištěno u dopravce, včetně ztráty zavazadel z autobusu ve chvíli, 
kdy ho má hlídat řidič (on u autobusu, my na výletě v horách). Nicméně na to nebudeme nějak moc 
spoléhat a věci si budeme pokud možno hlídat.   

Pojištění odpovědnosti za škody, tzv. „blbostní pojistku“ mají všichni vedoucí u naší PS, vztahuje 
se na poškození věci (nedáme pozor na děti a rozbijí někomu okno), ale také na případné léčebné výlohy 
následkem úrazu, pokud by připadala v úvahu vina vedoucího (nešťastná náhoda, nebo i zanedbání) 

Máte-li další dotazy kolem pojištění, ptejte se, chcete-li se pojistit nadstandardně, je to na vás. 



SEZNAM VĚCÍ... 

Základním mottem by letos mělo být „netahat zbytečnosti“. Kapacita autobusu není neomezená, 
povezeme s sebou hromady jídla a navíc dle informace dopravce hrozí na hranicích vážení autobusu. 
Limit vychází zhruba kolem 20 kg na osobu - ale to je včetně společného jídla, vařičů, stanů…, což 
určitě překročíme. Snažte se tedy prosím opravdu množství bagáže udržet na rozumné míře. Holky, fakt 
není nutné mít s sebou na každý den jiné tričko či šatičky :-) Váhové omezení vám nedáme, ale 
omezení je dané jedním batohem na osobu (spacák a karimatku zvlášť, detaily viz níže). 

 
Letos zvlášť doporučujeme označení věcí, zejména ručníků, bot, ale také batohů, karimatek, obalů 

spacáků atd… Budeme spát ve stanech po 4-8 a bude to místy s balením asi dost nepřehledné ! 
Zdůrazňujeme označení hrnku a lžičky ! Věci můžete označit i číslem - vaše dvojčíslí - viz seznam 
v závěru, případně můžete našít kousek světlé lemovky s označením. 

Proti klasickému táboru bude skladba věcí trochu jiná - předpokládáme samozřejmě převážně letní 
oblečení, světlé, nemusí být tolik tábornické. Nicméně nás můžou zastihnout četné bouřky a na horách 
i studené počasí, takže nepodceňujte teplejší oblečení (mikina, větrovka, dlouhé kalhoty !) V kempech 
bude možné si přeprat základní věci, propocená trika a podobně. 

Výlet - máme v plánu se vydat se zájemci na náročnější dvoudenní výlet do hor, s přespáním 
v terénu dle situace - jsou zde horské útulny, salaše a podobně… Výlet bude dobrovolný a netýká se 
nejmladších - Vikingů. S sebou je třeba mít rozšířené vybavení - opravdu dobré boty, teplejší oblečení, 
čepici a rukavice (může i sněžit). Kdo má, může si vzít trekové hůlky do terénu (ne lyžařské). 
 
DOPORUČENÁ VÝBAVA : 

Bagáž se bude letos skládat z několika základních kusů: 
• batoh - dobře sbalený, bez vyčnívajících součástí a přídavných kapes - aby byl skladný a 

štosovatelný v busu. Doporučujeme ho rovněž označit. Využívejte utahovací popruhy, bederák na 
cestu sepnout kolem batohu, aby neplandal. Kdo by chtěl raději kufr, tak nezakazujeme, ale kufr se 
špatně skladuje ve stanu a dětem se hůř nosí, než batoh. Navíc batoh budeme potřebovat (někteří) 
i na dvoudenní výlet do hor, takže ho  doma prohlédněte, aby měl dobře přišitá poutka... 

• „žracák“- menší příruční batůžek - letos základní a důležité zavazadlo. Musí se do něj vejít 
pláštěnka, láhev na pití, svačina, peněženka, příp. plavky a ručník… Věnujte mu pozornost, mnohdy 
s ním budeme chodit po městě celý den, tak aby netlačil atd.  

• spací pytel - letos možno mít zvlášť, ovšem v dobrém obalu, příp. převázaný. Doporučujeme 
označení obalu visačkou či našitím značky.  

• karimatka nebo podobná matrace na spaní, i nafukovací - stočená, popsaná, lépe v obalu  
• pevné boty na výlety do hor - možno zvlášť, v popsané igelitce, necháme v busu 
 
„5P“ - obsah žracáku/příručního batůžku: 
• Pití - kvalitní a trvanlivá láhev na pití, 1-2 litry, v případě pet lahve pevný model !!! 
Musí vydržet pokud možno na celou dobu a je nutné ji označit ! Nebo ji popíšeme fixou. 
• Pokrývka hlavy - bezpodmínečně nutná. Klobouk, kšiltovka, různé hučky, šátky, … 
• Pláštěnka s kapucí (snad nebude potřeba, ale v horách a bouřkách - co kdyby…) 
• Peněženka + peníze - nějaká dobře uzavíratelná a uschovaná v hlubinách batohu. Možno mít dvě 

peněženky - na Kč a na eura. 
• Plavky a ručník, pytlík na mokré věci - pouze na místě podle operativních instrukcí, jinak v batohu. 

K tomu krémy a sluneční brýle. 
V 5P batůžku budou prostě věci na cestu, na výlety, bude ho mít každý u sebe v autobusu - nebude 
nikde zaházený. Na cestu TAM v něm bude dále jídlo, příp. zábava do busu (karty, čtení komu nebývá 
špatně atd…). A nezapomeňte (na cestu tam) i oblečení na noc, ať ho nemáte v batohu - večer se 
ochladí (mikina, …). Hodí se i hygienické vlhké kapesníčky, popř. něco na ranní hygienu po noci 
strávené v autobusu. 
OSTATNÍ VYBAVENÍ: 

• BOTY: 1x pevnější boty do hor (sbaleno zvlášť) + tenisky + sandály + boty do vody 
• gumáky letos nebrat ! 
• ešus - není nutno brát, máme společně umělohmotné misky 
• hrnek - velikost hrnku rozumná, ne na dva hlty. Nejlépe umělohmotný či plechový. 
• lžíce (příbor není praktický, z misky se s ním špatně jí a dobře se ztrácí) 
• nůž (zavírací nebo v pouzdře !) použitelný a ne na parádu. Budete si s ním mazat chleba, škrábat 

brambory, tak si neberte tupou rybičku či obrovský nůž !  
• oblečení převážně letní, pohodlné, turistické - kalhoty, tepláky, kraťasy, větrovka, svetr/mikina, 

košile, trička, spací oblečení... Holky můžou mít i sukně či letní šaty. Nepřehánět množství !!!  
• plavky, spodní prádlo, ponožky (i teplé) - do igelitky nebo plátěného pytlíku 
• oddílová trička podle libosti, ať jsme aspoň trochu stejní, ale stejně bude vedro… Košili bychom asi 

letos nebrali, šátky podle vlastního rozhodnutí (vedro…) 
• rukavice a čepice na výlet do hor (možno přibalit k botám) 
• šátek, kapesníky - kdo používá papírové, tak zásobu na celou dobu !!! 
• fungující baterka + náhradní baterie a žárovka 
• hygienické potřeby - tj.mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, krém, gumičky do vlasů 
• letos doporučujeme tekuté mýdlo a šampon - budeme často ve sprchách 
• nutně krém na opalování, sluneční brýle, sprej nebo krém proti hmyzu  
• ručníky (doporučujeme 2-3 ks, jeden větší k vodě)  
• toaletní papír (tentokrát si každý hlídá svůj, plus budou náhradní erární ) 
• je možné vzít si prací prostředky, pár kolíčků na prádlo, šicí potřeby 
• sáčky na špinavé prádlo, igelitové sáčky do rezervy a na mokré plavky 
• oddílový zpěvník, štěrchátka, zápisník, psací potřeby, dopisní papíry (?) 
• uzlovací šňůra či provaz 1 - 2 m pro nouzové případy, KPZ, knížka, karty apod. 
• přiměřené kapesné (na dobroty, pohledy,...), viz zvláštní kapitola  
• staré hadry a utěrky do kuchyně, máte-li - pouze předem, díky ! 
 
TOLEROVANÉ ZBYTEČNOSTI: 
• wallkman, diskman a příslušenství - za podmínky, že nebude rušit ostatní  
• foťák - jen na vlastní nebezpečí (ztráta, poškození) a s rizikem nejistého nabíjení baterií 
 
DOPORUČENÉ VYCHYTÁVKY: 
• malý polštářek - výborně poslouží na dlouhou cestu tam i zpět, i ve stanu se hodí 
• „plachta“ - velký kus plátěné látky, ne moc těžké, a la prostěradlo - hodí se jednak do autobusu 

na přikrytí (v noci při spánku je chladno) a pak se na ní dá ležet na pláži (+ ručník) nebo v kempu 
při odpočinku. Ještě lépe do autobusu poslouží plátěná vložka do spacáku - a když je vedro, dá se 
potom používat na spaní místo spacáku. 

• mezinárodní průkazku na slevu, kdo ji vlastní (např. studenti průkazku ISIC), může se hodit 
• chcete-li si vzít s sebou nějaké dobroty, vynechte čokolády a tyčinky, co se vedrem roztečou. 

Nejlepší jsou sušenky, příp. některé oplatky 
 
NEVHODNÉ - NEBRAT S SEBOU: 
• velké nože, sekyrku - zbytečné 
• cenné věci, šperky a velké finanční částky, magnetofony, videohry. Rovněž se zakazují mobilní 

telefony (vysvětlíme ústně...) !!! 
• zásoby jídla a pití ! Potřebujete pouze jídlo na cestu, jinak jen trvanlivé dobroty ! Zásoby se zkazí a 

hlavně pozor na vedro - omezte čokolády ! 
 

 

 


