
Výstroj na Skautské Vianoce 
Dobre sa zbaliť na trojdňovú výpravu chce určitý cvik a skúsenosti.  

Pri balení potrebuješ maximálne využiť priestor batohu a brať do úvahy 

hmotnosť vecí, ktoré doň vkladáš. Pred akciou si pozri predpoveď počasia, 

určite treba počítať so snehom (uvidíme, v akom množstve) a zimou. Vyvaruj sa 

baleniu zbytočností (sladkosti, drahé veci...). Baľ sa sama, nenechaj, aby ťa 

balili rodičia! Ty musíš vedieť, kde a čo máš v batohu zbalené a vedieť sa zbaliť 

aj na cestu naspäť. Samozrejme, môžeš rodičov poprosiť o pomoc a 

o skontrolovanie svojho batoha predtým, než odídeš. 

Na zbalenie: batoh 45 – 65 litrov 

Rada: Batoh si musíš odniesť na chrbte, vzdialenosť bude cca 3 km (nič hrozné), 
zbaľ sa tak, aby si túto cestu zvládla: 

 na batohu nemaj zavesené nič okrem karimatky (ale reflexný prvok je vítaný), 

 karimatku si na batoh zaves zvislo, nie vodorovne (oceníš to ty a spolucestujúci 

pri presunoch vo vlaku), 

 ruky musíš mať voľné, všetko sa ti musí zmestiť do batoha (teda žiadna 

igelitka v ruke a pod.), 

 v batohu musíš mať cca 10 litrov voľného miesta na spoločné potraviny  (samy 

sa tam neodnesú). 

Potreby na spanie: karimatka, spacák, pyžamo alebo voľné tepláky/legíny + 

tričko, hrubé ponožky. 

Hygienické potreby: uterák, zubná kefka a pasta, sprchový gél/mydlo. 

Potreby na stravovanie: ešus (označený), hrnček (kovový/plastový určite s 

uškom), príbor, fľaša s vodou (na cestu, aspoň 0,5 l). 

Skautský výstroj: sk. šatka a rovnošata (ak ju nemáš, tak oddielové tričko, ak 

ani to nemáš, tak jedno slušnejšie tričko/blúzku na slávnostnú večeru), sk. 

zápisník, brožúrku sk. napredovania (nováčik, 1.skaut... možno sa ti podarí 

splniť nejaký bod), písacie potreby, uzlovačka (napr. na priviazanie karimatky k 

batohu), KPZ, čelovka (alebo aspoň baterka do ruky).  

Oblečenie: zimná bunda, rukavice+čiapka+šál, otepľováky/šušťáky, hrubšie 

rifle (ako rezerva na vonku a tiež môžu byť k rovnošate ), tepláky/legíny do 

chaty, spodná bielizeň, ponožky (dostatočný počet, ak by topánky pretiekli), 

mikina, tričká... 

Obuv: nepremokavá pevná obuv – turistické topánky/snehule/odolné zimné 

čižmy, prezuvky do chaty (umiestnené na vrchu batoha). 

Preukazy (mať poruke): poistenca, preukaz na zľavu vo vlaku a v autobuse, 

občiansky a skautský (ak už máš) + poplatok za akciu. 

Špeci: ručne robené darčeky cca 26 ks (vhodne zabalené v batohu), koláče 

v dóze (netreba to s množstvom prehnať), 2 stredne veľké zemiaky, večera na 

piatok , lieky (ak nejaké pravidelne užívaš).
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