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Kusalíno 2014 – seznam věcí 
 
Naše doporučení - balte si sami, nenechávejte to na rodičích - na těch pouze kontrolu, jestli jste 
něco nezapomněli, a hlavně - berte jen to důležité (teplé oblečení, pevné boty, sladkosti pro 
Pyšáka letos pro Káťu, plyšáci jsou povoleni pouze do rozměrů 6,9x1,2 cm).  Ale to však vy už 
dobře víte. =)  

 
Tedy doporučený, orientační 
= naprosto nepodmíněně povinný seznam:  
 
1x velký batoh a malý batůžek  

o (malý klidně opravdu malý a stačí do dvojice)  
1x spacák, tepláky na spaní (wc je venku), karimatku NEMUSÍTE!  
1x vysoké boty a sněhule (sněhule dle aktuální předpovědi počasí) 
1x přezůvky – tenisky, ne pantofle!  
1x šátek  
2x rukavice  
2x čepice  
1x šála  
1x uzlovačka  
1x ešus  

o (stačí větší část s pokličkou opět do dvojice – na vaření venku, talíře i příbory tam budou)  
0x utěrka (letos brát nemusíte, vezmeme vyprané z minulých let, přibalíme vám je do batohu 
) 
1x zápisník  
1x KPZ! (nedělám si srandu, loupežníci!) 
1x sirky  
1x zapalovač  
1x obyčejná tužka  
1x propiska  
1x zápisník tomíka  
1x pytel  

o (co nesilnější, na ježdění!) nebo ježdík – opět dle aktuální předpovědi počasí, ale čekáme 
sněhovou kalamitu!=) 

1x zpěvníky  
o (hlavně ten poslední, ale všechny již ke stažení ZDE: 

http://www.veverk.cz/index.php?a=69 na našem webu, tedy co bude libo, můžete 
dotisknout, budeme se snažit ještě stihnout i letošní)  

1x kompletní oblečení na dovádění ve sněhu – dle aktuální předpovědi počasí 
• spodní prádlo, ponožky, náhradní trika a tepláky dle uvážení (rozumného! =) ) 
1x sluneční brýle  
1x baterka  

o (dobrá, ne světluška, nejlépe čelovka, baterie mimo – baterka tu je zásadní!)  
2x náhradní baterie do baterky (nové) 
1x návleky na boty (nezapomenout, činí nevídaný rozdíl v objemu H2O uvnitř bot) 
1x plavky, ne bermudy (půjdeme zase do bazénu, kdo nebude míti, smutně bude dlíti…)  
1x zavírací nůž / nůž s pevným pouzdrem  

o (dobrý, ostrý, víme již, jaký to je, vzpomeňte na Mikešovu průpravu)  
1x píšťalka  
1x hygiena  

http://www.veverk.cz/index.php?a=69
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1x krém na obličej a jelení lůj  
1x kartáček!  
1x pasta  
1x ručník  
1x sprchový gel (na mytí rukou i celého člověka)  
• kapesníky  
• jídlo a pití na první den – svačina na cestu, jídlo na odpoledne, na večeři už bude polévka  

kapesné 100 Kč (pravděpodobně nebude vůbec potřeba, ale do města alespoň jednou 
půjdeme)  

• léky, které užíváte zvlášť v taštičce i rozpisem dávkování  
 

Společné – každý účastník zájezdu vezme: 
1x toaletní papír  
1x pevnou, nerozmačkatelnou krabičku s buchtami na snídaně  

o (pro každého alespoň jeden kus buchty – tedy cca pro 15 osob)  
2x tlustou svíčku  
• 6 větších brambor, 2x střední cibule, půl chleba (tj. 600g) 
• Také prosím počítejte, že bychom si na schůzce příští pátek (den před odjezdem) rozdělili i 

nějaké společné vybavení, jako třeba sekerky (počítáme s nějakou slevou za ubytování při 
pilné práci, jako každý rok) nebo nějaké společné jídlo na prvních pár dní. Takže opakuji, 
opravdu berte jen to, co je třeba. =)  

 
Volitelné:  
• Stolní hra  

o (dohodneme se, kterých pár vezmeme a ty bychom si také mohli rozdělit. Je zbytečné jich 
brát spousty.) 

• Mobilní telefon  
o (Výjimka, jako i minulé hory, může být užitečný. Dohoda ale stále platí, budem je zapínat 

jen večer, mezi sedmou a osmou, když tedy bude třeba a ručičky se budou třást.=) ) 
• Digitální foťák + baterie do něj  
• Knížka…….. nebo čtečka =) 
• Polštářek  

o (to si, přátelé, vynutili někteří jiní vedoucí, ehm, místa spořivý Veverk si myslím může dát 
pod hlavu mikinu nebo třeba všechny ponožky nacpané do obalu od spacáku, že…=) 
Polštářky ovšem také podléhají velikostnímu omezení – ROZUMNĚ, loupežníci!) 

• Pochutiny, sladkosti, energie sbalená na cesty  
o (půjdeme však i do města, tedy bude možno doplnit) 

• Jakoukoli činnost i pro ostatní (origami, pletení náramků, hádanky, detektivní příběhy,…)  
 

Nebrat:  
Mp3, videohry, zkrátka elektroniku, jako vždy, jedem do hor, odpočívat! =)  

 
Dokumenty:  
Den před odjezdem na tábor je nutné přinést na páteční oddílovu schůzku:  
• prohlášení o bez-infekčnosti  
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře  

o (oboje ke stažení na http://www.veverk.cz/index.php?a=165),  
• fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 
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• kartu tomíckou – oddílovou kartu EYCA. 
 

Tedy snad je to vše, prosím, opravdu si překontrolujte, zda všechno máte, zda je to dobře sbalené 
no a pak už tedy jen tu dobrou náladu. Ale ta už je v základním vybavení, vždyť víme. =)  
Pro jakékoli další informace určitě volejte či pište.  
 

Ahoj!  

Matěj a Káťa 


