Vybavení na schůzky a výpravy
Na schůzky*:
- zápisník a tužka
- uzlovačka
- čtyřcípý šátek
- nováček/stezka/pěšinka
- KPZ
- přezůvky
* Pokud vedoucí schůzky neurčí jinak

Na jednodenní výpravu:
-

členská karta Junáka (jako platný doklad dokazující věk dítěte - pokud nemáte, tak
jiný doklad s věkem)
opencard/lítačka/platný kupon MHD
batůžek
pláštěnka (nepromokavá bunda není pláštěnka!)
dostatek jídla a pití (minimálně 1 litr)
vysoké pohorky
náhradní ponožky + 3 igelitové pytlíky (silnější, velké, aby se do nich vešla noha v
případě promočení bot)
oblečení přiměřené počasí
Čepice (v zimě zimní, v teplejším počasí kšiltovku či klobouk proti slunci)
oddílové triko/krojové triko a skautský šátek (pokud již má)
nůž (dle uvážení rodičů)
toaletní papír
věci jako na schůzku

Na vícedenní výpravu:
-

spacák
karimatka
vhodné oblečení na ven (aby bylo množství tak akorát a nebylo toho zbytečně moc)
oblečení na spaní
hygiena (hřeben, mýdlo, ručník, kartáček, pasta,...)
pravidelné léky (s vědomím vedoucího výpravy a popsaným dávkováním!)
baterka
ešus, lžíce, plecháček
liháček s pevným lihem nebo plynový vařič (pokud se stravujeme každý sám) a sirky
věci jako na jednodenku
dále dle vlastní úvahy, ale pozor na množství a váhu!

Na tábor:
-

-

povinně:
- spacák a karimatka
- ledvinový pás (!)
- kufr (nikoliv taška) o max velikosti: šířka 80 cm; výška 25 cm; hloubka 60 cm větší kufry ničí plachty
- baterka (s náhradními bateriemi a žárovkou)
- ešus, hrnek, 2 lžíce
- sekyra (pevně držící v topůrku či jinak nepoškozená) v obalu
- holinky
- vysoké pohorky
- tenisky
- pláštěnka
- kroj/krojové tričko a kalhoty vhodné ke kroji
- píšťalka
- malý batůžek na výlety (+ skauti krosna)
- čepice proti slunci
- dostatečné množství papírových kapesníků
- Dopisní papíry a známky
- vybavení jako na schůzku
doporučeně:
- kapsář
- teplé (!) oblečení na spaní
- tepláky a mikiny pro denní nošení
- trička s krátkým rukávem
- spodní prádlo (ideálně na každý den, minimálně však alespoň na polovinu
tábora, potom se přepere), ponožky a tlusté ponožky
- plavky
- staré kalhoty
- krátké kalhoty
- 2 ručníky
- teplá čepice na spaní
- bunda
- šicí potřeby
- hygiena (toaletní papír, tuhé mýdlo, hřeben, kartáček, pasta, šampon,
opalovací krém, repelent,...)
- obal na brýle
- léky (kompaktně v uzavíratelné krabičce nebo jiném obalu s dávkováním)
- sluneční brýle
- hudební nástroj
- vhodná kniha na čtení
- plyšák

Doporučení a vysvětlivky k jednotlivému
vybavení
Uzlovačka
Tenký kus měkkého lana, které nepruží a je alespoň 1 - 2 metry dlouhé (nepřesahuje však
tuto délku o moc, poté se s ní špatně manipuluje). Může se hodit například ke hraní her,
provizorní přivázání věcí na batoh nebo místo pásku ke kalhotám.
Nováček/stezka/pěšinka
Knížka, kterou děti dostanou v oddíle po registraci, pomáhá s rozvojem dětí podle skautské
výchovné metody.

KPZ
Krabička poslední záchrany - malá krabička drobností, ve které by mělo být to, co by se
mohlo hodit, například nit, jehla, náhradní knoflík, sirky, náplast, tužka, papír, provázek a
cokoliv dalšího, co s postupem času dítko shledá užitečným. Př:

Členská karta Junáka
Karta, která se vytvoří po registraci do oddílu. Na výpravách ji využíváme jako doklad
dokazující věk dítěte (zejména když kupujeme lístky s dětskou slevou), jinak ji můžete využít
i vy, umožňuje například slevu do skautského obchodu junshop.cz nebo přináší slevy na

pojištění či vstupy na různé hrady a zámky - je propojena s mezinárodním průkazem EYCA
,
takže pro ni platí stejné slevy. Karty vyrábíme hromadně při registraci k novému roku a jejich
výroba nějaký čas trvá, takže poté budou k dispozici až cca 2 - 3 měsíce po začátku nového
roku (kalendářního), stejně tak, pokud se karta ztratí, stačí ztrátu nahlásit někomu z vedení a
spolu s ostatními se pak dovyrobí.
Pláštěnka
Nepromokavá bunda není pláštěnka a držet celou cestu v ruce deštník když prší taky není
nic příjemného, hlavně když do toho jdeme obtížným terénem. V tomto směru je ještě o
kousek lepší dostatečně velké pončo, pod které se schová i batoh nebo krosna a
neomoknou ani věci.
Pohorky
Nízké pohorky můžou být z kvalitního materiálu, ale v terénu nemají na zpevnění nohy
vůbec žádný efekt, proto doporučujeme vysoké kotníkové pohorky, které při správném
zavázání zpevní i kotník a předejde se tak spoustě úrazů. Nové boty je třeba před první
výpravou řádně vyšlapat, jinak puchýřům z první výpravy předejít nejde.
Co se vlastností pohorek při výběru týče, obecně platí, že čím méně švů mají, tím méně do
nich poteče, ovšem ani úplně bezešvé pohorky nejsou jistotou a závisí i na materiálu, ze
kterého se vyrábí - voděodolná úprava není to stejné jako membrána a při malém okopání
velmi rychle přestane fungovat, proto doporučuji volit boty s gore-tex nebo jakoukoliv jinou
membránou, ještě lépe celokožené a s kvalitní podrážkou (každá značka si svoji technologii
pojmenovává po svém - například vibram, contagrip, omnigrip a spousta dalších).
Stejně tak jako koupě kvalitních bot je důležitá kvalitní péče o ně pro jejich delší životnost čištění, impregnování/krémování, atd. dle typu materiálu a pokynů výrobce. Péči o boty
zvládne i dítko, které pak na výpravě bude mít možnost vidět cíl své práce a nést následky
dobré/špatné péče.
Oddílové triko, krojové triko, kroj, krojové kalhoty
Oddílové triko je dostupné za cenu 150 Kč v klubovně, stačí požádat vedoucího po
schůzce. Oddílové triko slouží k běžnému nošení na akcích.
Krojové triko a kroj se kupuje v junshopu - vyloženě skautském obchodě, kde vám ochotně
poradí, jaké přesně sháníte. Kroj je ovšem poměrně drahý, proto s jeho koupením
doporučujeme vyčkat až do chvíle, kdy se stoprocentně rozhodnete chodit k nám do oddílu,
zejména pak na tábor. Pokud je dítko malinké, stačí na výpravy místo kroje vozit právě
krojové nebo oddílové triko. Ke kroji patří zvláštní šátek (žlutý nebo hnědý podle věkové
kategorie), který prosím v junu nekupujte, dítko ho dostane v oddílu po splnění Nováčka.
Krojové triko je již slavnostnější, ale stále je určeno na běžné nošení, jedině u dětí, které
ještě hodně rostou je možné mít ho i na slavnostní události (na tábor na nástup, na skautská
setkání atd.). Kroj je již slavnostní a nosí se na slavnostní události právě s krojovými
kalhotami.
Pokud je kroj po pár letech malý a je v dobrém stavu, je možnost odprodat ho oddílu, kde my
ho poté za nižší cenu prodáme někomu, komu se bude hodit, takže i na kroj je možné zeptat
se v klubovně, ale nejsme schopni zaručit, že zrovna vaši vhodnou velikost budeme mít - my
sami nové kroje nepořizujeme.

Krojové kalhoty nejsou nijak zvláštní, ovšem náleží jim pár domluvených pravidel - jsou to
dlouhé kalhoty (ne tepláky, legíny nebo rifle!), které jsou jednobarevné v jedné z těchto
barev - hnědá, černá, vojenská zelená (ne maskáče), tmavě modrá.
Skautský šátek však nosíme ke všem druhům oblečení (ať už kroj, oddílové triko nebo
běžné oblečení) na všechny skautské akce.
Nůž
Vystřelovací nůž většinou vede akorát ke spoustě zranění (omylem se otevře v kapse, dítě
pod ním zapomene prsty atd.), proto je dobré volit nůž, který není vystřelovací ani házecí a
má pojistku proti samovolnému zavření. Velikost ostří dětem postačí v rozmezí cca 8 - 10
cm, ale nutnost mít nůž na výpravu je na vašem rozhodnutí, není to povinné vybavení.
Spacák a karimatka
Doporučujeme spacák třísezonní nebo jakýkoliv jiný teplý, který má komfort na minimálně
nějakém stupni v mínusu. I přes to, že některé vícedenky jsou v budově, může se stát, že
tam bude zima a tenký spacák nic nezachrání, venku je přes noc také zima i v létě a na
táboře v noci bývá i kolem 0°C (jezdíme do hor, kde je to opravdu znát).
Co se týče materiálu výplně - peří hřeje více, spacák je lehčí a při správné péči déle vydrží,
ovšem pokud v noci navlhne (což se venku stane prakticky pokaždé), tak už se v něm vlhko
udrží a ve spacáku je opravdu zima; spacáky z dutého vlákna jsou podstatně levnější, zato
jsou váhově těžší, nicméně je to vhodná varianta i pro alergiky a duté vlákno izoluje teplo i
přes to, že je vlhké. Volte spacák dostatečně velký střihu “mumie”, ale ne příliš dlouhý, je
zbytečné vyhřívat poloprázdný spacák (některé firmy nabízejí nastavitelné popřípadě dětské,
pokud usoudíte, že se vám ho vyplatí pořídit - každá firma ho dělá do jiné maximální délky,
ale většinou je to maximální délka v rozmezí 150 - 170 cm).
Všechny spacáky je třeba skladovat rozložené a čistit dle pokynů, jinak ztrácí na hřejivosti.
Karimatku je spíše jedno jakou zvolíte, na každé se dá vyspat dobře. Alumatka je lehká a
relativně skladná, ale málo izoluje a je přes ní cítit každý kamínek, takže spíše
doporučujeme klasickou pěnovou nebo (samo)nafukovací (která jde nafouknout ústy a
nemusí k ní být externí pumpička).
Krosna
Velikost krosny (ne objemová, ale jako taková - záda,...) se odvíjí od velikosti zad dítěte a je
opravdu nutné krosnu před zakoupením vyzkoušet! - nebojte se si v obchodě klidně říci, ať
vám vybranou krosnu při zkoušení něčím naplní (například nějakým spacákem nebo jiným
vystaveným zbožím), plná krosna ukáže, kde to tlačí, nebo kde to naplněním tlačit přestalo.
Krosna by rozhodně měla mít nastavitelná záda, zejména u dětí, které ještě rostou, a
nastavitelné ramenní popruhy. Dále by měla mít bederní a hrudní pás, který při nesení velmi
odlehčuje zádům (ovšem za předpokladu, že bederní pás opravdu sedí na bedra a
nesvazuje nohy u kolen). Doporučujeme hledat krosnu s oddělenou spodní kapsou (vstup i
zespodu) - výhoda při balení a hledání v krosně. Obecně k dalším funkcím by se dalo říci, že
čím více stahovacích popruhů krosna má, tím více se dá přizpůsobit váze batohu a nesení v
terénu. Výhodou je koupit batoh s vlastní pláštěnkou.
Co se objemové velikosti týče, je potřeba kromě velikosti dítěte hledět i na to, na jak dlouhé
výlety bude využívána, pro naše akce doporučujeme cca 40 - 50 litrů. Větší batohy mají
opodstatnění při balení nad 2 týdny pouze do krosny. Pokud je dítko malé, značky Boll a

Deuter vyrábí vyloženě dětské krosny (velký objem batohu, ale malá záda), jiné značky to
mají označené pouze jako “malé krosny”, avšak tam je potřeba dát si pozor, aby krosna
měla opravdu posuvná záda - malý batoh neznamená, že není vyroben na míru dospělých
zad a malé děti ho tak také budou mít až po kolena.
Sekera
Sekera je podstatná zejména na tábor, kde si sami musíme shánět dřevo na vaření. Nebojte
se sekeru dát i malým dětem, na táboře s ní budou zacházet v rámci pravidel bezpečné
práce a naučí se s ní pracovat. Je dobré, když má každé dítě, které na tábor jede, svoji
vlastní (tím je myšleno, že pokud jedou dva sourozenci, každý by měl mít svoji a ne jednu do
dvojice, pracovat s ní většinou budou oba zároveň).
U sekery je důležité, aby byla na dítě přiměřeně velká (dá se odhadnout například mírou délka topůrka je přibližně stejně velká jako předloktí), pevně držela v topůrku a byla
nabroušená. Sekeru používáme často i jako kladivo, dbejte proto aby byla tupá strana
sekery opravdu plochá a při zatloukání se nezničila. Také je nutné, aby každá sekera měla
svůj vlastní obal, předejde se tak spoustě nehod a zranění z nepozornosti.
Nádobí a vařič
Na výpravě a táboře se dá prakticky všechno sníst z jednoho ešusu nebo hrnku a lžící (a co
ne, na to stačí ruce), což znamená, že děti nepotřebují talíře, speciální příbory na různá jídla
atd. Postačí hliníkový nebo nerezový ešus (nikoli nejtenčí), plecháček a dvě lžíce, na rozdíl
od plastového nádobí můžeme v kovu vařit na ohni.
Vařič je potřeba zejména na vícedenní výpravy, kde mají mít děti jídlo na celou dobu vlastní.
Buď se dá pořídit liháček s pevným lihem, je malý a skladný, ale vaření na něm není
nejrychlejší nebo malá plynová bomba, která je méně skladná, ale vaření na ní a její
chladnutí po dovaření je rychlejší.

Nebojte se vedoucích doptávat na detaily či konkrétní typy. Výše zmíněné vybavení, pokud
je vhodně zvoleno, vydrží dítěti mnoho let, proto se vyplatí do něj investovat a dát si záležet
při výběru, aby nejen boty a oblečení seděly, ale ani batoh netlačil. Některé starší kvalitní
vybavení přímo vykupujeme, například ešus či kroj můžete levněji koupit přímo v klubovně.

