Vážení rodičové, pokusil jsem se dát do kupy pár tipů, kde snadno a za slušný peníz sehnat vybavení,
které budou časem děti potřebovat při výletech do přírody a podle jakých kritérií toto vybavení
vybírat. Informace zde uvedené prosím neberte jako dogma a už vůbec ne jako promo. Pokud někdo máte
jiné tipy, podělte se o ně s ostatními v komentářích k tomuto článku - jistě bude dobře, když bude více z
čeho vybírat. Vše se samozřejmě dá také koupit přes internet nebo jinde než zde uvádím, berte to
prosím pouze jako tip pro Ty, kteří uvítají radu od někoho, kdo již hledal a nalezl…
Uvědomte si prosím, že veškeré vybavení Vaše dítě ponese na zádech třeba několik kilometrů. Proto prosím vše
vybírejte nejenom s ohledem na kvalitu a cenu, ale především s ohledem na hmotnost a rozměry.
Např. ešus raději lehčí – obyčejný hliníkový se méně pronese, než „kvalitní“, ale mnohem těžší nerezový a věřte, že
službu udělá stejnou.
bavlněný šátek – velký výběr v Praze 4, Nuselská 58 (kousek od nám. Bří. synků) Tel: 261 217 604. Jinak na internetu
je šátků také spousta. Minimální a zároveň ideální velikost je 50 x 50 cm.
spacák, karimatka, stan, ešus nebo jídelní misky a veškerý sortiment outdoorového a tábornického vybavení,
včetně stanů
doporučuji Hanibal sport, , www.hanibal.cz, Korunní 16, Praha 2, tel: 222 522 416, 777 062 416. V Hanibalu velmi
slušná kvalita, rozumní prodavači (nejlépe poradí přímo majitel pan Láznička), v porovnání s konkurencí o něco
levnější ceny, možnost slevové karty na další slevu – tuším asi 10%. Kdo si nevybere u HANIBALa, tak o ulici vedle je
HUDY SPORT, opět velmi zkušení prodavači, výborná kvalita, široký sortiment, ceny o malinko vyšší než v HANIBALu,
větší sortiment skladem (jak u čeho). http://www.hudy.cz/praha.slezska, tel: 222 522 450, Slezská 8, Praha 2. Mám
zkušenost, že pokud vyberu něco z katalogu zboží, které u Hanibala běžně není skladem, přesto jej Hanibal dodá o
něco levněji než sousední HUDY SPORT .
ještě jeden tip na internetového prodejce se slušným sortimentem: www.eliass.net
Batohy – opět doporučuji Hanibal nebo HUDY, zdůrazňuji nutnost koupit zavazadlo úměrné postavě a šíři ramen
dítěte! Osmdesátilitrový batoh je pro 7-mi leté děcko opravdu zbytečný.
Celta – buďto tzv. Česká klasika, tedy 1,8 x 1,8m přírodní materiál, maskovaná, z vojenského výprodeje, např. zde:
http://www.army-shop.cz/index.php?action=item&id=22&prevaction=category&previd=24&prevstart=0
nebo varianta ze syntetických materiálů (většinou POLYAMID nebo polyester) o větších rozměrech, např.:
http://www.army-shop.cz/index.php?action=item&id=5168&prevaction=category&previd=24&prevstart=0
http://www.armed.cz/outdoor-a-preziti/odpocinek/celty--plachty/viceucelova-plachta-fleckt--mil-tec/
http://www.vf-outdoor.cz/index.php?ixsl=karta&kat_cis=CON791
http://www.smrtihlav.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=1048
Nevýhoda bavlněné české klasiky je nasákavost, nutnost občasných impregnací, vyšší váha a malý rozměr. Výhodou
je příjemný pocit na dotek (použitelné jako deka, podložka apod.), relativně vyšší odolnost na propálení u ohně než u
syntetických variant. Syntetické varianty jsou naproti tomu výhodné díky lepší schopnosti nepropustit vodu, nižší
váze a většinou větším rozměrům plachty. Celkově doporučuji raději syntetické materiály a porovnat cenu plachty
s její váhou a rozměrem. Rozměr je ideální od min. 220 x 220 cm do max. cca 350 x 250cm
Stany (až budou potřeba, zatím asi nemá cenu s jejich nákupem jakkoliv pospíchat, existuje i možnost „hromadného“
nákupu za výhodnějších podmínek – dle situace, každopádně doufáme, že se stany podaří zakoupit z nějaké dotace).
Poku přece jen budete kupovat, tak pár postřehů:
– vzhledem k tomu, že neuvažujeme s častým použitím v nějakých extrémních podmínkách, postačí i levnější
varianty stanů okolo 2.000,- až 2.500,- Kč. (vyvarujte se však případného pořízení stanů v supermarketech v ceně
okolo 1000,- Kč, většinou jsou to vyhozené peníze) Při výběru je třeba dát pozor na snadné a rychlé postavení, dobře
šitou podlážku – podlážka prostě nesmí propustit vlhkost, ani když bude celá ležet ve vodě!!!, dále je vhodné, aby
stan měl zakryté vchody proti dešti tak, aby při dešti člověk měl kam odložit boty apod. dříve než úplně promokne a
aby rozepnutým vchodem nepršelo dovnitř. Toto bývá velmi častým nešvarem u tzv. Iglů a levnějších apsid. Velmi
důležitým faktorem je barva – důrazně doporučuji přírodní tmavou zelenou, nebo takovou kombinaci, která v lese
bude co nejméně nápadná. A posledním důležitým faktorem je váha a rozměry sbaleného stanu. Pokud někdo
budete vybírat a není Vám líto vydat pár korun nad běžný „nižší“ průměr, tak mrkněte na stany českého výrobce
JUREK S+R. Patří k tomu nejkvalitnějšímu, co lze u nás sehnat, i když otevřeně říkám, že kvality těchto výrobků asi na
našich výletech nikdy (doufám) nebudeme mít šanci plně ověřit.

