Seznam výzbrojí
Výzbroj A ‐ Půldenní výlet
na sebe:
oddílové triko nebo sport. oblečení (dle situace), sportovní obuv (tenisky), malý batůžek
v batohu:
svačina, pití, uzlovačka, zápisník, tužka, KPZ, kapesní nůž, šátek, šalinkarta (kdo má)
+ další věci dle instrukcí ke konkrétní akci

Výzbroj B ‐ Celodenní výlet
na sebe:
oddílové triko, naimpregnované p
ohorky
v batohu: jídlo na celý den, dostatek pití (v létě min. 1,5l), 
pláštěnka!
, šátek, 
zápisník, tužka, uzlovačka, KPZ, kapesní nůž,
náhradní ponožky a jedna tenká vrstva oblečení, šalinkarta (kdo má), reflexní pásek
v zimě navíc:
ešus, sáček na špinavý ešus, jídlo na ohřátí, liháček, pevný líh, sirky, náhradní rukavice, čaj v termosce,
čepice, šála či šátek, kus karimatky na sednutí ‐ či něco podobného
+ další věci dle instrukcí ke konkrétní akci

Výzbroj C ‐ Vícedenní výlet s přespáním
na sebe:
oddílové triko, naimpregnované p
ohorky
, batoh do kterého se vše vejde
v batohu: jídlo na první den, pití v lahvi na další použití (min.1l), 
pláštěnka, 
uzlovačka, zápisník, tužka, KPZ, kapesní nůž,
ešus, lžíce, baterka, malý batůžek na výlety, kapesné (do 100 Kč), šátek (ne krojový), skautská stezka, šalinkarta (kdo má),
zpěvník, reflexní pásek
věci na spaní
: spacák, karimatka, pyžamo, volné vlněné ponožky
věci na převlečení dovnitř
: tepláky, tričko, mikina, dostatek ponožek a spodního prádla, 
přezůvky 
(sbalit nahoru do batohu)
hygienické potřeby
: kartáček, pasta, ručníček, hřeben
+ další věci dle instrukcí ke konkrétní akci, místo v batohu na přibalení oddílového materiálu a jídla

Výzbroj S ‐ Schůzka
s sebou:
přezůvky, zápisník, tužka, uzlovačka, šátek, skautská stezka

Oddílový pokřik:
Žádné plevy, samé zrno, my jsme skauti z Dvojky Brno. Bzz, Bzz, 2.Bo Howgh!

Vybavení
● Pláštěnka by měla dosahovat skoro na zem, ale tak, aby si po ní dítě nešlapalo. Ideální je pončo z neigelitového materiálu
v maskovacím vzoru (tzn. nepromokavá plachtovina s prošitím proti roztržení). Dá se totiž dát i přes batoh a využít k
mnoha dalším účelům. K dostání ve všech ArmyShopech.
● Pláštěnka na batoh
nebývá většinou také k zahození a lze ji využít celoročně, třeba i na batoh do školy.
● Na vícedenní akci nevozit velkou osušku, ale 
malý ručník
, či ručník outdoorový (je lehký a skladný)  k dostání ve
sportech.
● Nůž
 zavírací (ne dýka), Victorinox nebo Mikov, na šňůrce
● Uzlovačka
 optimální je 1,5 až 2,5 metru laminové šňůry – průměr 57 mm. Lze koupit např v Karsu (Cejl 3)
Oblečení
● Ponožky jsou základem pohodlné chůze a tak vybavte děti funkčními ponožkami z thermo materiálu (prodejna ponožek
na Malinovském, či Římském náměstí).
● Boty 
ideálně kotníkové pohorky, u těch kvalitnejších to není malá investice, ale jsou opravdu pohodlné, hodně toho vydrží
a nehrozí zvrtnutí kotníku. Dobré jsou také outdoorové trekové boty s Goretexovou membránou, jsou lehké a hned tak
nepromoknou.
● Kalhoty volte spíše pevnější plátěné, s výstuhami na kolenou a zadku (kapsáče, maskáče, outdoorové kalhoty atp.), než
šusťáky nebo tepláky, které se hodí jen na dovnitř. Pláťáky jsou pohodlnější, děti se v nich nezapaří a pokud jsou kvalitní
tak podstatně déle vydrží.
● Na veškeré akce s rizikem bláta 
návleky  
lze zakoupit v libovolném sportu (HUDY, Rock Point, Alp sport...). Případně lze
ze šusťáku ušít doma.
● Doporučujeme vybavit děti 
funkčním prádlem  odvádí od těla pot a hřeje i spocené. V zimě podvlíkačky a dlouhý rukáv,
v létě tílko. Materiál má dlouhou životnost a lze ho využít i jinde. K dostání zase ve sportech.
● V podzimních a zimních měsících je také vhodné zvolit rozumnou 
bundu. Preferujeme bundu z vodě odolného materiálu
BEZ zateplovacího vnitřku. Lepší je dětem oblečení navrstvit, než jim dát tlustou bundu, pod kterou se spotí. Měla by
chránit proti větru. Máme dobrou zkušenost ze “
softshellkami
”, jsou to lehké vodě odolné bundy z softshellového materiálu.
Pokud pořídíte bundu s vodním sloupcem 10 000mm a výše, vydrží celý den lehkého deště. Když není moc velký mráz
dají se nosit i v zimě. Lacino je lze pořídit v pracovních oděvech (Canis, Kars).
K výzbroji B zimní
● Liháček
je malý vojenský vařič na tuhý líh dostupný např. v armyshopech. Tuhý líh (ne Pepo) v drogérii (cena 40 Kč).
● Při 
vaření v zimě preferujeme konzervované jídlo, které stačí jen ohřát (párek s fazolemi, guláš...). Pokud děti vybavíte
instantním jídlem, tak přihlížejte k době vaření (nejlépe co nejkratší) a přibalte odpovídající množství vody.
● Pokud není opravdu tuhý mráz, nepodceňujte nošení 
pláštěnky. 
Zmoknout v teplotách kolem nuly není nic příjemného.
● Podložka
na sednutí je opravdu dobrá vychytávka na zimu. Může posloužit kousek staré karimatky, či sbalená pláštěnka.
Obecná doporučení
Označte!
nesmazatelně 
veškeré
osobní věci Vašim dětem. Velmi nám tím ulehčíte práci.
Balte
batohy vždy s dětmi, ideálně jim s balením pouze asistujte a nechejte je balit samotné.
Pohorky 
s dětmi ideálně před každou akcí impregnujte či ošetřujte. Na koženou obuv je nejlepší krém na bázi včelího vosku
“
SnowSeal
”
ne jiná značka, který lze zakoupit ve sportech a zažehluje se fénem na vlasy. Na textilní část bot sprayový nástřik
od firmy 
ATSKO
,
lze potom použít i na celty a bundy. Děti Vám poté budou vděčné za suché nožky i při horším počasí. Naučte je
si čistit obuv a pečovat o ni po každé akci.
Veškeré vybavení na akce balit pouze do 
JEDNOHO
batohu, nedávat dětem nic do ruky.
Zvažte vhodnou 
velikost batohu
. Není nutné vše nacpat do malého batůžku, který se špatně ponese, radši batoh větší a
pohodlnější.
Při hledání kde věci koupit doporučujeme použít vyhledávač 
Heureka.cz
, který vyhledává zboží ve většině českých eshopů. Lze si
tak jednoduše najít, kde mají danou věc nejlevněji, objednat a pak si pro ni pouze najisto dojít (popř. poslat).
Varování!
Kdo přijde na sraz nevhodně vybaven a nebude mít 
veškerý obsah dané výzbroje, nemusí být na akci přijat a tudíž půjde se
svými rodiči rovnou domů a akce se nezúčastní. Kdo si neumí 
SÁM zavázat tkaničky
, půjde taky rovnou domů. Batoh si nese
každý sám. Za případné ztráty a zničení vybavení nese odpovědnost každý člen oddílu individuálně. Akce se vždy konají za
jakéhokoli počasí. V případě velmi špatného počasí je vždy zajištěn náhradní program, platí stejný sraz a návrat. Na letáčku i v
internetovém dotazníku jsou vždy informace upřesňující skladbu vybavení na akci. Tyto informace berte jako 
závazné 
a jsou
nadřazeny seznamu výzbrojí.
Každá akce vždy končí pokřikem, lépe nás tak najdete na nástupištích a zastávkách. Zároveň je to pro Vás signál, že akce skončila
a můžete si děti odvést domů :)

