
Vybavení na družinovou schůzku  
• sportovní oblečení

• blok + psací potřeby

• přezůvky

• oddílová skautská stezka


Vybavení na jednodenní výpravu (podzim, jaro) 


Na sebe: 

• oddílové tričko

• šátek s turbánkem

• oddílová kšiltovka (baret)

• dobrou obuv (pohorky)

• jednobarevné kraťasy (nebo kalhoty podle počasí)

• další oblečení podle počasí


Do batohu o objemu asi 15 až 30 litrů: 
• oddílová mikina

• pití a jídlo na celý den

• starší sportovní převlečení na hry, náhradní ponožky

• sportovní obuv na přezutí

• blok + psací potřeby

• pláštěnka

• KPZ+OL (krabička poslední záchrany + osobní 

lékarnička)

• reflexní pásek 
• průkazka s fotkou a datem narození 

Vybavení na jednodenní výpravu (zima) 
Na sebe:  
• oddílové tričko

• šátek s turbánkem

• oddílová mikina

• dobrou obuv (pohorky, zimní boty)

• další oblečení podle počasí (čepice, rukavice, bunda…)


Do batohu o objemu asi 15 až 30 litrů: 
• pití (nejlépe v kovové termosce) a jídlo na celý den

• náhradní oblečení: další ponožky, rukavice

• blok + psací potřeby

• pláštěnka

• KPZ+OL (krabička poslední záchrany + osobní lékarnička)

• reflexní pásek 
• průkazka s fotkou a datem narození 
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SKAUTING VE SVÃTÃ
Co vÌte o svÏtovÈm hnutÌ, je-

hoû je n·ö  Jun·k ñ svaz skaut˘
a skautek »R souË·stÌ? Skaut-
skÈ hnutÌ se st·le öÌ¯Ì, do jeho
¯ad se dnes hl·sÌ tÈmÏ¯ 40 mi-
liÛn˘ skaut˘ a  skautek. Jenom
v pÏti zemÌch nemajÌ skauti do-
sud svou organizaci.

NejpoËetnÏjöÌ je skautskÈ hnu-
tÌ v IndonÈsii, na FilipÌn·ch a v
Thajsku, ale takÈ v†USA, tam
se k nÏmu hl·sÌ p¯es öest milio-
n˘ chlapc˘ a muû˘ a tÈmÏ¯ Ëty¯i
miliony dÏvËat a ûen.

N·rodnÌ organizace se sdru-
ûujÌ ve t¯ech organizacÌch svÏ-
tov˝ch. DÏvËata p¯edevöÌm ve

SvÏtovÈ asociaci skautek (zkrat-
ka n·zvu WAGGGS). Chlapci a
nÏkdy i dÌvky ve SvÏtovÈ orga-
nizaci skautskÈho hnutÌ (zkrat-
ka WOSM). Oldskauti a old-
skautky v Mezin·rodnÌm spole-
ËenstvÌ skaut˘ a skautek (ISGF).

S†naöÌ republikou sousedÌ Ëty-
¯i zemÏ. Ve vöech pracujÌ  svazy
skaut˘ a skatek ñ na Slovensku,
v Polsku, SpolkovÈ republice
NÏmecko a Rakousku.

SKAUTSK¡ PRAXE

V†podzimnÌch mÏsÌcÌch jsme
se vÏnovali p¯edevöÌm uzlov·nÌ
a signalizaci semaforem. Procvi-
Ëujte vöechno, co jste se nauËili,
i v†zimnÌch mÏsÌcÌch. PÏtiminu-
tov˝ trÈnink na druûinovk·ch je
nejlepöÌ metodou.

MapovÈ znaËky
DoplÚte do sv˝ch z·pisnÌk˘

a na t¯ÌcentimetrovÈ ËtvereËky
poslednÌ sadu mapov˝ch zna-
Ëek: ve¯ejnÈ t·bo¯iötÏ, zdravot-
nÌ st¯edisko nebo nemocnice,
stanice HorskÈ sluûby, hraniËnÌ
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Vybavení na vícedenní výpravu (podzim, jaro) 
 
Na sebe:  
• oddílové tričko

• šátek s turbánkem

• oddílová kšiltovka (baret)

• dobrou obuv (pohorky)

• jednobarevné kraťasy (nebo kalhoty podle počasí)

• další oblečení podle počasí


Do batohu: 
(doporučuje dobrý batoh o objemu 35 až 50 litrů)

• oddílová mikina

• pití a jídlo podle domluvy v družině nebo podle 

oddílu

• starší sportovní převlečení na hry

• náhradní ponožky, trenýrky, tričko

• sportovní obuv na přezutí

• blok + psací potřeby

• pláštěnka

• KPZ+OL (krabička poslední záchrany + osobní lékarnička)

• hygienické potřeby, ručníky

• ešus, lžička, nůž

• baterka

• na spaní:


• karimatka

• spacák

• oblečení na spaní

• igelit asi 2 x 1,5 m


• další vybavení a potraviny podle družiny

• reflexní pásek 
• průkazka s fotkou a datem narození 

Zimní vícedenní výpravy (obvykle na chatu) 
navíc k běžné vícedenní výpravě:

• teple obelčení

• náhradní teplé oblečení (hlavně další ponožky, 
rukavice)

• přezůvky do chaty

• další věci podle konkrétního popisu
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