
 Táborník
Vybavení na vícedenní výlet

 batoh
 spaca	k, karimatka, par�enis�te�  a s�n� ů� ra 
 pevne	  boty, oblec�ení	 dle poc�así	  
 oblec�ení	 na spaní	 a rezervní	 pra	dlo, ponoz�ky, tric�ko 
 nepromokava	  bůnda / pla	 s� te�nka
 lz� í	ce, nů� z� , la	hev na pití	 (alespon�  1 l)
 pomů� cky (tůz�ka, papí	r, ůzlovac�ka), baterka, sirky
 kroj (tric�ko nebo kos� ile), s�a	 tek
 hygienicke	  potr�eby 
 tramvajenka, pení	ze (cena vy	 letů + kapesne	 )  

Alespon�  jednoů do skůpiny:
 mapa
 le	ka	 rnic�ka
 kotlí	k

Jak zabalit batoh
Na dno da	va	me lehke	  ve�ci  (spaca	k),  te�z�ke	  ve�ci  by me� ly by	 t
v horní	  polovine�  batohů  co  nejblí	z�  k  za	dů� m,  aby  se  va	ha
rozloz� ila  do  prsní	ho  a  bederní	ho  pa	 sů  (poprůhy  je  tr�eba
nastavit  dle  velikosti  c�love�ka,  aby se batoh pohodlne�  nesl).
Navrch  da	va	me  ve�ci,  ktere	  se  hodí	  mí	t  po  růce  (bůnda,
pla	 s� te�nka). Vs�e by me� lo by	 t sbaleno idea	 lne�  ůvnitr�  batohů. 

Práce s nářadím
Obecne�  platí	:  poůz� í	va	me poůze na	 r�adí	  bez vad, dodrz�ůjeme
dostatec�noů  vzda	 lenost  od  ostatní	ch.  Po  skonc�ení	  ůklidí	me
na	 r�adí	 na patr�ic�ne	  mí	sto. Ostre	  na	 r�adí	 pr�ena	 s� í	me a poda	va	me
vz�dy ostr�í	m k zemi.
Nožem r�ez�eme a kra	 jí	me vz�dy sme�rem od te� la. Po poůz� ití	 nů� z�
oc�istí	me a zaví	rací	 zavr�eme.
Se  sekerou s� tí	peme  dr�í	ví	  vz�dy  na  s�palků,  ne  na  zemi.
Pr�i oseka	va	ní	  ve� tví	  stojí	me  vz�dy  na  opac�ne	  strane�  kmene
nez�  seka	me. 
Pr�i  r�eza	ní	  pilou dr�evo  ůpevní	me  a  podloz� í	me  tak,  aby  se
nesví	ralo. Ř+ ez�eme kolmo ke kmeni, pr�i r�eza	ní	 ve dvoů kaz�dy	
z r�ezají	cí	ch poůze ta	hne pilů k sobe� .



Táborník

Slavnostní ohně

Pagoda Hranice Pyramida
Užitkové ohně

Jednostranny	  za	ve�s Oboůstranny	  za	ve�s Kanadsky	  krb Stra	 z�ní	 ohen� Setonů� v hrnec

Zásady rozdělávání ohně
Ohen�  nikdy nerozde� la	 va	me na sůche	  tra	ve� , na sůche	m listí	, na sůche	m mechů, na kor�enech stromů� , na jehlic�í	 a pod pr�evisly	mi
ve� tvemi stromů� . Pr�ed rozde� la	ní	m ůpraví	me ohnis�te�  - vykopeme drny, odhrneme spadane	  listí	 a jehlic�í	 a obloz� í	me ho kameny.

Druhy dřeva
Na var�ení	 je vhodne	  dr�evo jehlic�nanů nebo listna	 c�e. Borove	  dr�evo koůr�í	 a oc�adí	 na	doby silnoů vrstvoů dehtů a sazí	. Jehlic�nate	
dr�evo  da	va	  hodne�  popela  a  oharků�  nedohor�ele	ho  dr�eva.  Na  pec�ení	  se  hodí	  tvrde	  dr�evo,  jako  je  bůk,  habr,  javor,  jasan.
Neůvidí	me sice mnoho plamenů� , zato z�a	 r pů� sobí	cí	 na maso bůde vydatny	 . Na stavbů ohnis�ť se hodí	 c�erstve	  dr�evo bůkove	  nebo
ols�ove	 , pr�ed poůz� ití	m namoc�ene	 . Na ta	borovy	  ohen�  jsoů nejvhodne� js� í	 sůcha	  polena jehlic�nanů�  a br�í	zy. Na podpal se poůz� í	vají	
nas�tí	pane	  jehlic�nany, nebo br�í	za (halůze i ků� ra).


