
kombinéza / bunda a kalhoty
fleecová mikina
termoprádlo
Kukla / čepice
nákrčník
rukavice palčáky / prsťáky
ponožky do lyžáků
zimní boty
vysoušeč do bot / lyžáků
ohřívač do kapsy / do bot
přezůvky
toaletní taštička
rychleschnoucí ručník
termolahev / lahev na pití
sluneční brýle
opalovací krém / proti mrazu
balzám na rty
batoh
čelovka

do chalupy:
tepláky
legíny
trička
mikiny
spodní prádlo
pyžamo

lyže a lyžáky / snowboard
lyžařská helma
boby
potvrzení o bezinfekčnosti
kartička zdravotní pojišťovny
posudek o zdravotní způsobilosti
zábavu (karty, hry..) 

Co dalšího budete potřebovat?

koupíte u nás:

SBAL se na hory
s malým dobrodruhem

/ na lyžák

JAK SE PŘIPRAVIT na hory?
mrkněte na další tipy

@promaledobrodruhy
#jsemdobrodruh

TIP: Nechte dobrodruhy zabalit

samotné. Budou vědět, kde co mají 

a hlavně co všechno s sebou vezou.

Vy už to jen zkontrolujte! Seznam

jim přibalte jako tahák na cestu

zpět. DEJTE NÁM vědět, jak jim to

šlo! Těm menším pošlete pohled nebo

online pohlednici hned, jak jim

zamáváte, Ať dorazí včas. Budete ti

NEJ rodiče.

 

ZVLÁDL SI DOBRODRUH ZABALIT SÁM? POMOHL VÁM NÁŠ SEZNAM?
DEJTE NÁM VĚDĚT NA SÍTÍCH!
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ZVLÁDL SI DOBRODRUH ZABALIT SÁM? POMOHL VÁM NÁŠ SEZNAM?
DEJTE NÁM VĚDĚT NA SÍTÍCH!

tip: Nechte dobrodruha si zabalit

výbavu samotného. Budou vědět, 

kde co mají a hlavně, co s sebou

vezou, takže všechny věci 

přivezou zase domů. Seznam jim

přibalte jako tahák. A když 

si zvládnou zabalit, tak jim rovnou

pošlete pohled na lyžák, 

aby ho dostali mezi prvními. 

Budete nej rodiče.


