Vybavení
•
•
•
•
•
•

nenáročný spacák (k dispozici jsou postele s vojenskou dekou a malým polštářem, ovšem bez povlečení)
oblečení na spaní
přezůvky na ubytování (např. sandále)
prádlo na výměnu
pohodlné oblečení do autobusu a na prohlídku měst (tričko, pohodlné kalhoty, lehká obuv)
velká cestovní taška nebo krosna pro převoz věcí autobusem, jídlo může být i v krabici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pevná turistická obuv (nejlépe kotníková)
několikero párů ponožek
1-2 sportovní trička + tričko s dlouhým rukávem
mikina nebo vesta (popř. svetr do zimy)
turistická bunda (větrovka)
pláštěnka (nebo dostatečně nepromokavá bunda)
čepice, čelenka
krém na opalování s UV filtrem (pro případ slunečného počasí a vysokohorského slunce)
turistické kalhoty a kraťasy
lehký turistický batoh na denní výlety (20 - 25 L)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

psací potřeby
kapesní nožík
osobní hygiena (mýdlo, ručník, kartáček na zuby, pasta, toaletní papír, kapesníky, hygienické potřeby)
plastová láhev nebo kovová termoska na pití
ubrousky a svačinové sáčky na balení denních svačin, utěrka
kapesné 50-100 CHF (nákup suvenýrů, pohledů), cca 3-5 euro (na dílčí útratu po cestě v Německu, WC)
foťák, redukce pro přístroje s kulatou zástrčkou (úzké zástrčky se vejdou)
mobil (s funkčním roamingem)
platný cestovní pas nebo občanský průkaz

Stravování
V bunkru je k dispozici kuchyňka s veškerým potřebným vybavením, vařičem, nádobím a lednicí
Snídaně:
Ráno společně uvaříme čaj, každý si namaže chleby a pečivo sýrem, marmeládou – podle chuti.
Svačina na celý den aneb oběd v balíčku:
Totéž co snídaně, doplněné o krajíce chleba s tvrdým salámem, paštikami či lančmítem… Pro případ nouze doporučujeme s sebou
sušenky a čokoládu!
Čerstvé pečivo pro snídaně, svačiny a večeře na další dny bude dokupováno na místě a je obsaženo v ceně exkurze.
Hlavní jídlo dne:
Uvaříme jej večer po návratu z výprav nejlépe ve skupinkách: jídelníček a suroviny si připraví a v Čechách nakoupí každý sám (viz.
navrhovaný jídelníček). Doporučujeme počítat raději s většími porcemi (po výletě bude hlad :-) Ke všem jídlům může být jako příloha
chléb a pečivo. Vítaným doplněním večerních denních jídel mohou být instantní polévky + pečivo.
Pitná voda: Bude k dispozici zdarma v místě ubytování. Na výlety si ji každý načepuje do své láhve.

Doporučené zásoby:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

jídlo na cestu a první den: smažené řízky nebo sekanou (vařit se bude až druhý den večer)
vřele doporučujeme bábovky od babičky, buchty od maminky:-) trvanlivý chléb a pečivo na cestu a 1až 2 snídaně
cca 3 ks balené vody (na cestu busem; láhve možno využít jako zásobníky vody na túry)
nějaké prostředky k ochucení vody podle chuti (Tang atd.), sáčkové čaje
početnou sadu sušenek aneb energie sbalená na cesty:-)
čokoláda, čokoládové tyčinky a jiné výrobky, které rychle zaženou hlad a dodají energii (ideální s sebou na túry)
paštiky, lančmíty, marmelády, trvanlivé sýry (plátkové i roztíratelné) jako příloha pro všechny snídaně a všechny celodenní svačiny
trvanlivý salám
cukr, sůl, kečup, cibulka, citron, česnek
sérii vydatných (poctivých) instantních polévek na doplnění stravy pro každý den
ovoce, zelenina (jablko, pomeranč, okurka, paprika – dle chuti)
suroviny pro hlavní jídla na všechny dny (viz. přiložený jídelníček)

navrhovaný jídelníček pro hlavní jídlo dne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

plechovka s gulášem + chléb
plechovka se špagetami v omáčce (hotové jídlo)
těstoviny + konzerva + koupená omáčka
rýže (v sáčcích) + vepřová konzerva + kukuřice v konzervě
těstoviny + konzerva s hovězím masem
konzerva s gulášem + chléb

