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Kusalíno  2017– seznam věcí 
 
Pravidlo první: veverk si na Kusalíno balí sám, osobně, vlastníma pracičkama, páč to hore do 
vrchu i sám potáhne! Vše tedy třikrát zvážit, promyslet! 
Pravidlo druhé: vše je v batohu, ideálně po igelitkách (nepromokavé), nic nevisí z batohu, nic 
v ruce, uvažte i co bude cestou třeba (jídlo, pití, rukavice, návleky) a co ne (ešus) a dle to toho to 
do batohu balte. 
Pravidlo třetí: věci níže opravdu mějte a naopak nic moc navíc třeba není – cesta dlouhý, kopec 
mocný! 

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

o (kdo má, může i jakýkoli ultramalý-skládací, ale i ten stačí do dvojice, na nákupy i 
případné výpravy prostě vyprázdníme pár krosen)  

1x spacák, věci na spaní, karimatku nemusíte  
o (spacák berte teplý, kdo chce zkusit spát v iglů, jinak stačí menší, normální, v chalupě se 

bude topit, karimatku – právě do iglů - vezmou jen oslovení jedinci)  
1x vysoké boty a sněhule (tedy ideálně dvoje boty do sněhu – v jedněch se dovádí, druhé se suší) 
1x přezůvky – tenisky, ne pantofle! (kvůli příkrým, dřevěným schodům, možné i kroksy, pokud na 
dřevu nekloužou a mají vzadu zajišťovací pásek) 
1x šátek  
2x rukavice na sníh (v jedněch se jde na sníh, druhé se suší...) 
1x čepice  
1x šála  
1x tunel (klidně víc)  
1x ešus (stačí větší část s pokličkou opět do dvojice – na vaření venku, talíře i příbory tam budou)  
1x zápisník  
1x KPZ! (nedělám si srandu, loupežníci!) 
1x uzlovačka  
1x sirky  
1x zapalovač  
1x obyčejná tužka  
1x propiska  
1x zápisník tomíka  
2x pytel  (co nesilnější, ze železářství, na suť = na  ježdění!) nebo ježdík 1x zpěvníky  
1x kompletní oblečení na dovádění ve sněhu  s nějakou variantou (podvlíkačky a šusťáky), kdyby 
hlavní model nestačil doschnout 
Xx spodní prádlo, teplé ponožky , 
Xx trika (ideálně termo) dle uvážení (rozumného! =) )  
1x tepláky na převlečení do chalupy 
1x sluneční brýle  
1x baterka  (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 nesmeky, tedy gumy na boty s cvočky proti smeknutí na ledu 
1x plavky, ne bermudy (půjdeme zase do bazénu, kdo nebude míti, smutně bude dlíti…)  
1x zavírací nůž / nůž s pevným pouzdrem   
1x píšťalka  
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1x hygiena  
1x krém na obličej a jelení lůj  
1x kartáček!  
1x pasta  
1x ručník  
1x sprchový gel (na mytí rukou i celého člověka)  
1x kapesník textilní 
• jídlo a pití na první den – svačina na cestu, jídlo na odpoledne, na večeři už bude polévka  

kapesné max 200 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 rozumný kousek  cca pro 15 osob)  
• MÍSTO V BATOHU -  prosím počítejte, že si na schůzce (den před odjezdem) rozdělíme i 

nějaké společné vybavení a společné jídlo na prvních pár dní. Takže připomínám a opakuji, 
opravdu berte jen to, co je třeba. =)  

 
Volitelné:  
• Stolní hry – po domluvě s Básníkem a Marťasem, ti letos hry vybírají a na nádraží rozdělí  
• Mobilní telefon  

o (Výjimka, jako každé hory, může tu být občas 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 =) 
• 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, právě i od tohoto, 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 našich stránkách),  
• fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 

 
Toť vše, pro jakékoli další informace určitě volejte či pište. =) 
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