
Novohradky, aneb končíme na začátku
3.9 – 5.9.2021 (©Myšok)

Pátek:

Palda pojede z Budějovic a bere s sebou celou tamní sekci a domluví se po telefonu.
Sraz hradecké sekce u vlakového nádraží v místě, odkud jezdíme na tábor v 14.45
Odjezd 15.00 směr Novohradské hory

Obě čás� výpravy se spojí v 16.15 v hospodě v Hojné Vodě. Řidiči převezou auta do Nových Hradů a jedním se
vrá� zpět. Dodávka s batohy i čundráci vyrazí 3km k Mlýnskému rybníku, kde je možno dát koupačku. Odtud
se společně vydáváme do tábořiště na Lužném potoce. Přípravy tábořiště, ohně, večeře.

Celkem 4,9 km

Sobota:
Po všech těch oblíbených činnostech jako je balení a úklid vyrazíme za zpěvu písně „K svobodě je dlouhé
putování“. Po cestě část naučné stezky Prales Hojná Voda (někteří jistě zavzpomínají), keš Fischerstein, Švédův
kámen. Batohy svrhnem kousek od potoka Gollizbach. Dále zakládání tábořiště a mocné zpěvy při kytaře.

Celkem 11,4 km

Neděle:
Vyrazíme k Kamennému rybníku, kde je i keš Přírodní hraniční kámen. Dále po červené, kolem Zevlova rybníka
k Zevlovu mlýnu. Zde je muzeum zemědělských strojů a hospoda. Po přesunu aut se znovu rozjedeme do
celého světa, abychom vyprávěli jak jsme si užili, vše co jsme prožili…

Celkem 5,8 km

S dotazy mne můžete kontaktovat na mailu: q.pavlicek@seznam.cz, nebo na telefonu: 777 316 112
Také používám Facebook s WhatsApp.

„Nemůžem to neříci, dupeme za Vlčici“ Jirka Myšok Pavlíček

mailto:mailto:q.pavlicek@seznam.cz


Co s sebou

Spaní pod tarpíky Tínou, Tomem, Terčou a Teodorem, nebo v případě stálého pěkného počasí pod širákem

Oblečení

� Termoprádlo na spaní a v případě zimy jako první vrstva (triko s dlouhým rukávem, dlouhé spodky),
čepice na noc, zimomřivé slečny ocení i rukavice (podzimní puťák)

� Ponožky 3x (na každý den čisté), 1x teplé zimní (do spacáku – nesmí moc svírat)

� Mikina - opravdu teplá! (ideálně flíska, silnější svetr = žádný průhledný módní výstřelek)

� Nepromokavá bunda (ideální, protože slouží i jako větrovka), či pláštěnka (dobrá v kombinaci
s lehoučkou a tenkou větrovkou pro� větru = samotná flíska profoukne)

� Tričko na pochod z umělých vláken, aby nestudilo a dalo se rychle usušit

� Bavlněné triko (nepropálí se) na převlečení po doji� na tábořiště a do spacáku

� Kalhoty dlouhé / kraťasy - podle počasí (možno oboje - ideálně kalhoty s odepínacími nohavicemi)

� Boty do terénu - správná velikost (palec se nesmí dotýkat špičky boty! - u trekových bot by se měl za
patu vejít prst)

� Spodní prádlo - individuálně (každý den čisté)

� Kapesníky (jeden ve spacáku = bývají tam na to kapsičky)

Výbava

� Batoh

� Spacák - dostatečně teplý! (třísezónní – komfort klidně kolem -5)

� Karimatka a pod karimatku igelit pro� vlhkos�

� Ešus (dvoudílný, nebo jednodílný s hrnkem), lžíce

� Láhev na pi� s čistou vodou (lehká a nerozbitná)

� Čelovka (funkční a kvalitní s nabitými bateriemi), nůž

� Hygienické potřeby - sáček na špinavé prádlo, kartáček, pasta, malé cestovní mýdlo

� Igelitka na odpadky!

� Mikrotenové pytlíky na špinavé prádlo a kde co

� Léky, polštářková náplast, náplast na puchýře, popř. repelent (malé balení)

� Prostředky na dopravu, občerstvení, návštěvu památek



Jídlo

Vzhledem k velkému počtu přihlášených budeme vařit pouze společnou vodu z Velkého Láďi a Ing. Vojtěcha
(kotlíků). Každý si nese svoje jídlo, takže kromě studené stravy doporučujeme instantní pokrmy, které se
nevaří, pouze zalévají horkou vodou.

� Jídlo na 2 snídaně

� Jídlo na 2 obědy - studená kuchyně (paš�ky, trvanlivé salámy, pečivo, event. zelenina, ovoce jen tolik,
kolik dítě sní a s ohledem na váhu - ponesou si to sami)

� Jídlo na 2 svačiny po cestě (mezi obědem a večeří je obvykle dlouhá doba)

� Jidlo na 2 večeře - hlavní teplé jídlo dne (vhodné jsou instantní pokrmy jako nudle, kuskus, instantní
kaše, polévky / vše co stačí jen zalít vřící vodou)

� Slaďoury a svačinky nad výše uvedené individuálně (moc neváží a jsou rychlým zdrojem energie, jejíž
zvýšený výdej způsobuje festovní hlad i u notorických nejedlíků. Nikoli neobvyklý konečný scénář je
snídaně/ svačina/ oběd/ svačina/ svačina/ večeře)

� Čaje - porcované pytlíkové dle chu�, event. sladidla

� „Petka“ pitné vody 1,5 l (voda na vaření) + plná láhev na pi� připevněná zvenku na batoh

Balení batohu

Batoh musí mít několik vychytávek, bez nichž je jen ob�žně použitelný.

� Bederní pás se zapíná kolem boků a nese větší část váhy batohu. Musíte být schopni jej dotáhnout,
dejte pozor na příliš dlouhé popruhy.

� Hrudní popruh umožňuje stáhnout ramenní popruhy k sobě tak, aby netlačily ramena dozadu. Je to
po čase boles�vá zkušenost. Také nesmí být příliš dlouhý, aby stáhl ramenní popruhy dostatečně
k sobě tak, abychom byli schopni dát volně ruce před sebe.

� Pláštěnka sice na boles�vou zkušenost nevypadá, ale spát v mokrém spacáku je nepříjemné dost.
Dělává se integrovaná do dolní, či horní kapsy batohu, nebo lze koupit externí (bývá i lepší, protože
integrované jsou často tak úzké, že neumožňují zakrýt věci, které navěsíte z boku na batoh,
respek�ve tyto věci neumožní pláštěnku dotáhnout až k zádům)

Balení do batohu je snadné, když máte po ruce náš obrázek. Obecně se do dolní komory dává spacák a do
horní komory je třeba skládat věci jednak podle váhy a jednak podle využi�. To znamená nepromokavou
bundu, či pláštěnku úplně nahoře a snadno přístupnou. Pod ní jídlo na cestu, vodu pro pi� po cestě je ideální
mít v bočních kapsách.

Ramenní popruhy

Hrudní popruh

Bederní pás


