
Návod na výpravu 
 

Je tu výprava! Jupí, pojedu. Do školní tašky nahážu tři ponožky, do igelitky zabalím proviant (to je asi 
nějaká hračka), do druhé ruky vezmu karimatku a zespoda batohu zavěsím spacák. Jak jednoduché… 

Tak takhle přesně takhle je to ukázkově špatně. ☺ 
 
Ne každý ví, jak by si měl zabalit na výpravu, co si vzít s sebou a co od akce očekávat. Není to žádná ostuda. Každý byl 
jednou s námi poprvé. Stačí si přečíst tento stručný manuál a všechno ti bude, milý Poutníku, jasnější. 
 
 

Co s sebou: 
Vždy záleží na počasí a na tvém uvážení. Doporučujeme nebrat toho zbytečně moc, ale také na nic důležitého 
nezapomenout. Máme pro tebe ukázkovou tabulku teplo/zima. 
 

TEPLO ZIMA 

3x pár ponožek, 3x spodní prádlo 5x pár ponožek, 5x spodní prádlo 

1x tričko (+1 máš na sobě z domova), 1x kalhoty, 1x kraťasy 2x tričko (1x s dlouhým rukávem), 1x kalhoty (tepláky) 

Pláštěnka (nepromokavá (!) bunda) 1-2x oteplováky 

Pohorky Teplá nepromokavá bunda 

1x mikina (+1 máš na sobě z domova) Pohorky, nebo do sněhu zimní boty 

Hygienické potřeby (kartáček, pasta, hřeben, ručník) 2x mikina 

Spacák, případně karimatku (jen, když řekneme) Hygienické potřeby (kartáček, pasta, hřeben, ručník) 

Šátek, KPZ, zápisník, pisátko, baterku, přezůvky Čepice, 2x rukavice, šála 

 Spacák, případně karimatku (jen, když řekneme) 

 Šátek, KPZ, zápisník, pisátko, baterka, přezůvky 

 
JE TŘEBA MÍT VŠE ZABALENO V JEDNOM BATOHU!!! NEEXISTUJÍ IGELITKY V RUCE, SPACÁKY ZAVĚŠENÉ POD BATOHEM, APOD. MŮŽE 

SE STÁT, ŽE K CHATĚ PŮJDEME I NĚKOLIK KILOMETRŮ, NEBO TO BUDE PĚŠÍ VÝPRAVA POD STAN. PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO BATOHU 

VEDOUCÍ RÁDI POSKYTNOU INFORMACE. 

 

Na výpravě hrajeme zážitkové hry v přírodě nebo ve městě, které člověk jinde nemá šanci zažít. 
Doporučujeme přečíst si kroniku na našem webu http://poutnici.desitka.cz 

 
Slovníček: 
Proviant: část společného jídla, kterou každý koupí a přinese, před výpravou každý obdrží seznam věcí, které koupí 
 
Paragon: účtenka, kterou vám vystaví prodavač. Ve větších obchodech vám ji dají automaticky ke každému nákupu. 
Vhodné je zažádat si o razítko. Pokud nakupujete v malém obchůdku, nechte si ji, prosím, vypsat ručně. Jsou povinni vám 
paragon vystavit. MUSÍ obsahovat: datum, adresu nebo IČO, název výrobků (jednotlivě, nestačí jen „potraviny“), cenu a 
podpis. 
 
KPZ: Krabička Poslední Záchrany, obsahuje drobnosti, které mohou majiteli pomoci ve svízelných situacích. 

http://poutnici.desitka.cz/

