
Litva – instrukce pro Kladeňáky 
Formality: 

 pas platný více než 6 měsíců nebo OP, kartičku ZP 

 pojištění do zahraničí (nutná podmínka, kontrola při srazu na nádraží) 

 doporučená hotovost 300Kč na vodu do autobusu (kupujeme až v Brně) a př. jídlo po 
cestě ve vlaku, v autobuse pití z lednice a čaj, káva za Kč 

 50 euro (podle zásob jídla z domova), hodí se i nějaká rezerva (20 €), závěrečné 
nákupy na cestu zpět v OD i kartou 

 loď + pádla stojí 1 000 Kč na osobu, platí se až při odjezdu z Brna 

 sraz je 30. 8. odpoledne, jede se vlakem do Brna, odtud společným busem, jedna 
cesta do Brna a zpět stojí do 500 Kč – příspěvek RR, kupuji hromadně 

 návrat 8. 9. v odpoledne (přesné časy dostanete mailem, sms během prázdnin čas a 
místo bude upřesněno podle společné místenky) 

Oblečení: 
 sandály + tenisky nebo boty do vody 

 2× ponožky (bude se chodit v sandálech) 

 pláštěnka nebo nepromokavá bunda 

 sportovní oblečení do terénu, na vodu, na stanování 

 košile, triko s dlouhými rukávy, dlouhé kalhoty (spálení, komáři) 

 mikina nebo svetr 

 2× plavky 

 pokrývka hlavy (raději i přes krk – spálení na vodě) 

 cyklistické rukavice proti otlakům při pádlování 

Balení: 
 batůžek do autobusu 

 lodní pytel (jeden je s lodí, ale většinou netěsní) nebo batoh a strčit ho do silného 
pytle na odpadky 

 loď má nosnost 340 kg 

 stan, spacák, karimatku na spaní i k vodě 

Jídlo: 
 voda se kupuje balená každé 3 dny 

 pití do autobusu tak 2 l  je tam „občerstvovací“ automat za Kč 

 vaření na plynovém vařiči, do čtveřice tak 4 půllitrových bomb (pozor na různé 
uzávěry) 

 ešus, lžíce, hrneček na pití, pořádný nůž 

 těstoviny, rýže, kuskus… 

 pečivo, ovoce a zeleninu koupíme čerstvé 

 konzervy, dobré hostince, pytlíkové polévky 

 koření  

Zdraví a hygiena: 
 opalovací krémy (kdo potřebuje, podle současného opálení) 

 repelent 

 náplasti, obvazy, elastické obvazy 

 Voltaren, Fenistyl, živočišné uhlí 

 individuální léky  

 hygienické kapesníčky (suché i vlhké) 



 toaleťák  

 pytel na odpadky 

 mýdlo, ale asi jen mýdlo ne další kosmetiku (koupání v NP) 

Spec. vybavení: 
 čelovka + náhradní baterie 

 houba do lodi 

 houbičky na nádobí, utěrka do čtveřice 

 zapalovač, popř. sirky nebo křesadlo  

 bloček, tužka 

 (hudební nástroj, míček, karty) 

 (foťák, smýkadlo, síťka do vody) 

 
Možná něco málo chybí… důležité věci tam snad jsou všechny… 
 


