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Schůzky
• papír, tužka

Blok a tužka, kam bude možné zapisovat vše
potřebné, samozřejmě spolu s píšící tužkou.

• uzlovačka

Nejlépe se osvědčila horolezecká smyčka
o tloušťce 0,8 cm, kterou lze pořídit např.
v HUDY sportu.

• mapa JH (1:50 000)

Nejpoužívanější je mapa KČT „Jizerské hory
a Frýdlantsko“, číslo 21. Požadujeme, aby
byla oblepená průhlednou izolepou – kvůli
výdrži a odolnosti proti vodě.

• KPZ

Tzv. Krabička poslední záchrany, popis vedle

• pastelky

Stačí 6 základních barev, ale musí být
ořezané!

• bačkory

Přezůvky, od podlahy jde zima a v klubovně
si nechceme našlapat.

• notýsek pro rodiče

KPZ

Malá krabička (např. od mýdla)
s kulatými rohy, do které naskládáme
spoustu věcí určených „pro strýčka
Příhodu“. Víčko krabičky opratříme
zevnitř štítkem s adresou.

papír a tužka
guma na gumování
škrtátko a 10 sirek
3 Připínáčky
sterilně zabalená náplast a
obvaz
žiletka
provázek
drátek

Z
3 sterilní obvazy
stahovací obvaz
trojcípý šátek
polštářková náplast
náplast bez polštářku

3–4 gumičky
3–4 hřebíky různé délky
2–3 lístky na autobus
svíčka
křída
žárovička
pevný líh
březová kůra
celkem 50 Kč v drobných
dvě známky dopisní
dvě známky na pohled
šitíčko:
3 barvy nití
2– 3 různé jehly
5 zavíracích špendlíků
4 knoflíky

septonex
nůžky
paralen
endiaron
5 zavíracích špendlíků
papír a kus tužky

Malá knižečka (A6), do které budeme dětem
zapisovat důležitá sdělení pro rodiče.

S

• přijímací zkouška

družiny

Ten, kdo jí nemá splněnou a nepřinese jí na
akci, ztráci body za povinné věci.

probíhá

Výpravy

• papír, tužka
• uzlovačka
• mapa JH (1:50 000)
• KPZ
• zdravotnický balíček

zvaný zdravoťák s nejnutnějšími potřebami.
Seznam věcí vedle.

• nůž

Ostrý, pokud možno zavírací, jinak
v pouzdře. Potřebujeme jej hlavně na
přípravu jídla.

• baterka

Stačí malá, lehká, ale měla by mít nějaký
dosvit a výdrž.

O

V našem oddíle bojujeme o co nejvyšší příčku v bodování. To
předpokládá účast na co nejvyšším počtu akcí. Pokud se stane,
že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit jakékoliv akce, je nutné je
předem omluvit rádci, nebo podrádci družiny (kontakt dole). Tím
také kontrolujeme, že oddíl není jen záminkou k „toulání“. Jakmile
člen docílí počtu tří neomluvených akcí, bude z oddílu definitivně
vyloučen, a to bez nároku na vrácení členského poplatku.

• pláštěnka

(Nejen) na velké výpravy se nejvíc hodí
pončo, pod které lze schovat i batoh. To je ale
dražší.

• krabička sirek
• přijímací zkouška
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