
Kartička č. 1

Vybavení na schůzku

Povinné v  ě  ci:  
poznámkový sešit, psací potřeby, uzlovačka,
vandrovka, šátek, KPZ, nová stezka

Vysv  ě  tlení:  
uzlova  č  ka   = horolezecké lanko o průměru cca
6mm, délky cca 2 m, konce zatavené
vandrovka = sešit A5 v tvrdých deskách

◦ 1. stránka ... nadpis, jméno, adresa, obrázek
◦ 2. stránka ... oddílový znak včetně pokřiku
◦ 3. stránka ... oddílové adresy
◦ 4. stránka ... kartičky vybavení
◦ atd.

šátek = bavlněný, čtyřcípý, velký
KPZ = krabička poslední záchrany 
◦ malá krabička z kovu nebo umělé hmoty (aby se

vešla třeba do kapsy), měla by být vodotěsná
◦ KPZ obsahuje … štítek se jménem, adresou, tel.

Domů, další důležité tel. čísla, svíčka, tužka, papír,
kousek provázku, sirky a škrtátko, náplast, knoflík,
jehla a nit, zavírací špendlík, drobné mince (10 a
20 Kč), připínáček, zabalená žiletka, gumička,
kousek březové kůry, hřebík a další vybavení dle
vlastní potřeby

Kartička č. 2

Vybavení na jednodenní výpravu

Povinné v  ě  ci:  
poznámkový sešit, psací potřeby, uzlovačka,
vandrovka, šátek, KPZ, nová stezka

Vybavení:
oddílové tričko, pevné turistické boty, náhradní
ponožky, pláštěnka, přiměřené kapesné, zavírací
nůž, kartička zdravotní pojišťovny

Na zimní výpravu teplé oblečení a dostatek
náhradního oblečení (min. 2 ponožky, rukavice)

Jídlo a pití:

vlastní jídlo a pití (min. 1,5litru) na celý den

Na zimní výpravu doporučujeme termosku s
čajem

+ Další vybavení dle p  ř  ihlášky na výpravu!  

Kartička č. 3

Vybavení na vícedenní výpravu

Povinné v  ě  ci:  
poznámkový sešit, psací potřeby, uzlovačka,
vandrovka, šátek, KPZ, nová stezka

Vybavení:
oddílové tričko, pevné turistické boty, pláštěnka, troje
ponožky, oblečení na spaní, náhradní spodní prádlo,
bunda nebo větrovka, min. 1 oblečení na výměnu,
přezůvky, zavírací nůž, ešus, lžíce, hrnek, karimatka,
spacák, přiměřené kapesné, hygienické potřeby,
ručník, toaletní papír, baterka, kartička zdravotní
pojišťovny

Na zimní výpravu teplé oblečení a dostatek
náhradního oblečení (min. 2 ponožky, 2 rukavice),
dále doporučujeme termosku s čajem

Jídlo:
vlastní páteční večeře, pití (min. 1,5litru) a další jídlo
podle přihlášky na výpravu

+ Další vybavení dle p  ř  ihlášky na výpravu!  


