VYBAVENÍ
Tento seznam není závazný, přibalte, co uznáte za vhodné nebo naopak nebalte, co
považujete za zbytečné – využijte vlastní zkušenosti :) Tučně psané věci jsou ale doporučené
a budu se vám během sněmu hodit.

NA SEBE
● Boty
sportovní obuv vhodnou na delší pochody - pohodlné (!) botasky nebo pohorky v
tlumených, přírodních barvách. Různé typy bot bez podrážek berte jen pokud jste
v nich zvyklí podávat sportovní výkony.
Sandály nebo něco na ten způsob. Pokud ovšem během klidnějších chvil nechcete
chodit po táboře bosky – v takovém případě nepotřebujete nic :)
Historické boty pokud máte a chcete si je vzít sebou ke kostýmu. Při větší námaze
mají někdy tendenci odřít nohu nebo se rozpadnout, je proto dobré mít v záloze i
pohodlnou moderní sportovní obuv.
● Prádlo
ponožky i do zásoby
spodní prádlo v dostatečném množství
oblečení na spaní nebo jednu sadu termoprádla, pokud jste trošku zmrzlina
● Oblečení
Cokoli, jen ať to není moc hezké :) Vybírejte raději přírodní materiály a barvy.
Neberte toho zbytečně moc, znáte se, stejně se během sněmu nebudete moc
převlékat. Ale mějte minimálně jednu sadu na převlečení pro případ, že základní
oblečení promokne nebo se propotí (nebo obalí v něčem, na co máte alergii a
bude ho potřeba vyprat).
trika/historické košile
mikina/svetr
bunda, ideálně opravdu nepromokavá nebo stará trampská nebo armádní, nemusí být
přímo maskáčová, ale určitě vyberte nějakou nenápadnou barvu – khaki, hnědá
apod. Čím tišší při pohybu, tím lepší.
kalhoty s dlouhými nohavicemi, pevnější, v přírodních barvách, např. vojenské.
pásek ke kalhotám
kraťasy nebo sukně pro oddychové činnosti
● Ostatní
Ochrana proti dešti – pončo, celta, vlněný plášť (pokud se vám s ním chce tahat)
Kostým, oblečení i různé doplňky, pokud něco máte, neshánějte nic jen kvůli sněmu.
Hodí se jak něco hraničářského, tak něco v keltském/severském/vikingském stylu.
Plavky
Slamák, šátek nebo jinou ochranu hlavy před sluncem, pokud snadno dostanete úpal.
Helmu na ježdění na koni, jen pokud už nějakou máte.
Rukavice na šerm, jen jestli máte nějaké stylové, ne moc teplé. A chcete je nosit.

HYGIENICKÉ POTŘEBY dle vlastních potřeb. Pro inspiraci:
repelent
krém na opalování
sluneční brýle
kartáček na zuby (nejlépe v krabičce) a zubní pasta
mýdlo v krabičce, popř. i šampón na vlasy, ideálně suchý, krém, jelení lůj apod.
Vybírejte prosím pro přírodu co nejšetrnější složení.
ručník (lepší jsou dva, větší na koupání a malý na běžnou hygienu)
hřeben, pokud nějaký používáte
kapesníky
osobní léky
V případě, že užíváte pravidelně nějaké léky, řekněte to zdravotníkovi.
Léky můžete mít u sebe, ale zdravotník musí vědět kde jsou i kolik, kdy a proč jich
berete.

OSTATNÍ
spacák nebo něco, v čem nebude zima ani pod širákem a je to co nejlehčí a nejmenší.
izolační podložka, můžou být i dvě – jedna pohodlnější, větší, kterou si budete
nechávat v základně a jedna menší, lehčí, kterou si přibalíte na pochody. Můžete vzít
i jednu ověřenou a druhou experimentální, která je například stylová, ale chcete
vyzkoušet, jestli je i praktická :) Příklady izolačních podložek: karimatka, ovčí
kožešina, celta a vlněná deka… je možné i ušít stylovou „karimatku“ z vrstvy celty,
filzu/vatelínu a vlny.
miska (dřevěná nebo plastová) nebo ešus ideálně kompletní, ale není to nezbytné.
lžíce (případně i příbor) a nerozbitný hrníček (ideálně plecháček nebo plastový)
kapesní nůž, ostrý
lahev na vodu, čutora nebo pevnější PET lahev obalená látkou nebo kůží
baterka s novými a náhradními bateriemi, stačí malinká
křesadlo apod.
KPZ
hraničářské pláště, všechny, které z předchozích výcviků máte :)
provaz, všichni byste teoreticky mohli mít 1-3 kusy provazu z předchozích výcviků :D
stylové/nemoderní zavazadlo, pokud nějaké máte a chcete si ho vzít
zápisník a psací potřeby, evtl. i pastelky, gumu, nůžky...
hudební nástroj
zbraně
luky a měkčené larpové dýky, tesáky nebo meče. Šípy neberte žádné, pokud
máte, stačí toulec, šípy použijeme táborové.

BALENÍ a PŘÍJEZD
•
•
•

•

Když přijedete v kostýmu Skadijce, bude to super. Styl keltové/horalé/vikingové.
Připravte si jedno zavazadlo základní s věcmi do tábora na celý sněm.
A druhé, menší, s hraničářskou výbavou a věcmi, které potřebuje hraničář na jednu noc
venku, kdy se může stát cokoli :) Detaily necháváme na vás, určitě se bude hodit
třeba:
◦ hraničářský plášť a přívěšek (je někdo, komu chybí?)
◦ na sebe kostým, pokud máte a chcete v něm chodit
◦ spacák nebo teplý plášť
◦ čutora
◦ hraničářská výzbroj a výstroj. Chybějící části výzbroje opět doplníme – luky, toulce,
šípy a tesáky budou k dispozici.
Vemte všechny zbraně, co máte, i nehraničářské.

Výhodou je, když jsou věci podepsané nebo nějak podepsané.
NEZAPOMEŇTE s sebou mobily
NEBRAT nic příliš cenného a žádné potraviny.
Na sněmu platí ohledně potravin výjimka:
Můžete vzít vlastní sušené maso, ovoce nebo ořechy. Všechno je potřeba skladovat jen ve
„spižírně“ - červenožlutém stanu vedle kuchyně, který je na potraviny určený. (Ať nám zase
myši neprokoušou podlážky.) Skladování potravin konzultujte s Verčou, vyhradí vám místo,
vládne letos zásobám :)

