
Seznam věcí - Jarní prázdniny - Betynka 

 
Na sport – dle výběru zimních sportů si vezměte dané vybavení 
Lyžování sjezdové  

● seřízené sjezdové lyže + hůlky (pro všechny i malé děti, kteří budou mít výuku) – svázané vše 

řemínky (použitelné po celou dobu pobytu) na převoz uložené ve vaku, vše podepsané 
● přeskáče 
● helmu 
● Kuklu pod helmu a lyžařské brýle (dle vašeho uvážení)-VŠE PODEPSANÉ!!!! 

   Běžecké lyžování 
● běžecké lyže, hůlky, boty, vak na lyže, nebo zabalené společně se sjezdovými. 
● Vosky – pokud máte 
● vhodné oblečení (běhat se bude dle zájemců v odpoledním čase) 
● běžky je možné na místě půjčit- starší na vyzkoušení 

Snowboarding 
● snowboard + chrániče na zápěstí, kostrč a páteř + helma 

Vosky 

● Na snowboard i na lyže doporučujeme vzít s sebou vosky  

● Žehličku na zažehlení bereme, pokud někdo má – může vzít s sebou 

● Typy na koupi vosku  

● https://www.decathlon.cz/p/lyzarsky-vosk-bez-obsahu-fluoru-500-g-univerzalni/_/R-p-

X8794065?mc=8794065 

● https://www.decathlon.cz/p/univerzalni-vosk-family-500-g/_/R-p-X8375570?mc=8375570 

● https://www.decathlon.cz/p/zakladni-vosk-na-lyze-a-snowboardy-mx901-200-g/_/R-p-

X8794046?mc=8794046 

● https://www.decathlon.cz/p/zavodni-vosk-pro-lyze-a-snowboardy-110-g-do-vsech-teplot-14-

4/_/R-p-X8794049?mc=8794049 

● https://www.decathlon.cz/p/zavodni-vosk-pro-lyze-a-snowboardy-110-g-do-nizkych-teplot-

25-15/_/R-p-X8794048?mc=8794048 

● https://www.decathlon.cz/p/zavodni-vosk-pro-lyze-a-snowboardy-110-g-do-vysokych-

teplot-4-15/_/R-p-X8794047?mc=8794047 

● https://www.shockboardshop.cz/snowboard-vosky/vosk-demon-hydrocarbon-133g-

green/DS7050/ONESIZE/ 

● https://vosky-na-snowboard.heureka.cz/swix-f4-900-180g/#prehled/  

 Plavání (je možné že některý den věnujeme návštěvě bazénu-dle počasí a okolností) 
● plavky ručník mýdlo, plaveckou čepici (možno i plavecké brýle) 

● Neplavci, nebo slabší plavci, prosím nahlaste předem potřebu plaveckých pomůcek – do emailu 

(info@betynka.eu) 

 

Estetická výchova, hry: 
● Blok na malování a psaní 
● psací potřeby 
● pastelky (voskovky, fixy, vodovky, tempery) 
● štětce tenké i silné 

● barvy na textil 
● jednobarevné světlé tričko, tílko, mikinu, látku – co chcete - na pomalování 
● lepidlo (nejlépe v tubě tekuté - Herkules) 
● nůžky 
● knížku na čtení 
● hudební nástroj pokud na nějaký hraje 
● šátek – na zavázání očí při hrách 
● jednoduchou karnevalovou masku na ven!!! (budeme jezdit na lyžích- prosím ne masku přes obličej, 

nebo dlouhé šaty), barvy na obličej a barvy na oblečení (dle možností) 
● čelovku – na večerní hry venku, a večerní lyžování 

 

Na spaní : 
● 1x pyžamo   
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● igelitovou podložku – pro děti, které mají v noci problémy (oznámit tuto skutečnost vedoucímu 

kurzu a napsat do papírů, není to problém. , popřípadě pleny) 
 

 Hygienické potřeby: 
● mýdlo 
● ručník 
● kartáček na zuby 
● pasta 
● hřeben, pro dlouhovlasé gumičky a sponky – nutné (i pro ty co jim jdou vlasy přes obličej, aby se 

dali upravit vlasy pod helmu) 
● krém na obličej 
● jelení lůj 
● papírové kapesníky - balík, nebo krabičku – dáme do společného, aby byli stále po ruce (nebo i 

v zásobě u nás v kapse, kdyby někdo zapomněl 

 

Ostatní: 
● 1x domácí obuv 
● 1x zimní nepromokavé boty 
● 2x oteplovačky a teplou bundu, nebo kombinézu (na dopoledne a odpoledne) 
● funkční triko a spodky, nebo punčocháče a tričko s dlouhým rukávem, nebo rolák a mikinu, nebo 

svetr 
● 2x rukavice nepromokavé + 1x pletené(tenké)rukavice  
● 5x ramínko – podepsané na pověšení mokrých věcí 
● 1-2x teplákovou soupravu (nebo jiné domácí oblečení- legíny a mikinu, nebo svetr) 
● 3x tričko (s krátkým, nebo dlouhým rukávem, nebo kombinace)  
● 2x teplé podkolenky  
● 6x ponožky  
● 6x spodní prádlo 
● 1x čepici  
● jednoduchou sukni na tancování – pro děvčata pokud budou chtít, na country tance i disco:o) 
● PYTEL NA ŠPINAVÉ PRÁDLO, IDEÁLNĚ S RAMÍNKEM (např, starý povlak od polštáře) 

 

Na cestu : 
● oblečení přiměřené - PŮJDEME PĚŠKY K CHALUPĚ A BUDEME HRÁT HRY (nejlépe 

oteplovačky, rukavice, čepici a šálu, pod oteplovačky, mohou mít legíny, punčocháče,… aby si je 

mohli sundat v autobusu. 
● Batoh  se svačinou 
● 0,5 l  láhev s pitím-podepsanou -  na stálé používání  (začínáme až večeří) 
● Bačkory - aby byly při ruce hned po příjezdu, než budeme mít ostatní věci 
● Lopatu (kluzák)  - na batohu přivázanou nebo vloženou vevnitř 

batoh si poneseme, prosím nedávejte tam dětem nic víc, aby ho neměly moc těžký (žádné knížky, hračky, 

plyšáky – to jim zabalte raději do kufru) – i sladkosti, můžete zabalit do kufru, nebo do společného. 

 

Pohledy:.  

● pohled na každý den - doporučujeme proti stýskání, který nám můžete dát s sebou v obálce 

(samostatné) dětem je denně rozdáváme 
● Pokud by se dítěti moc stýskalo, či by byl nějaký problém, určitě vás budeme kontaktovat. Napište i 

větším dětem, nebo třeba přibalte jen pohled, je jim to pak líto když se pohledy rozdávají – na 

pohledy napište jméno dítěte.  
● Pokud chcete, aby dítě domu napsalo pohled – napište nám to, zakoupíme a zařídíme to. 

 

Kapesné : 
● ceny: 250 metrů dlouhý vlek u chalupy  cca 300,-  
● Davidovky 1.500 m. cca 440,-Kč 

Dle počasí půjdeme lyžovat maximálně 6x , kapesné tedy doporučujeme dle věku dětí  1500,-Kč - 2500,-Kč a 

maximálně 100,-Kč na případné výlety a drobnosti ( v případě, že si nepřejete, aby dítě něco kupovalo, nebo 

na opak chcete, aby mělo možnost něco koupit (pohled, turistickou známku,…), připište vše na obálku 



(většinou si mají možnost děti koupit –nějaký mls při jedné, nebo dvou diskotékách večer – zmrzlinu, 

sušenky,.. 
● Peníze odevzdejte u odjezdu v obálce PROSÍM VŠICHNI (při ponechání peněz dětem u sebe 

dochází k různým nepříjemnostem, děti budou mít všeho dostatek a pokud budou chtít a vy si to 

budete přát, budou jim peníze vydávány), zbytek vám bude vrácen při návratu (při návratu, dětem 

vložíme obálky do batohu) 

 

Mobil: 
s sebou dětem prosím nedávejte, ani větším dětem (z pedagogických důvodů ) - v případě nutnosti vás 

budeme kontaktovat, nebo můžete telefonovat na: 603539767 (nejlépe 8:00-8:30) a úplně nejlépe psát SMS 

odpovím, nebo email, na betynka@betynka.cz 
 

Je potřeba, aby děti měly všechny věci podepsané a dobře je znaly. 
 

 
Toto je jen orientační seznam věcí, vše záleží na vašem uvážení, v případě dotazů obracejte se na tel. číslo: 

603174519 (po-pá 9-12), nebo SMS:603539767, nebo na email: betynka@betynka.cz, info@betynka@cz 

 
 
 
 

Sladkosti 
● Dětem je možné dát sladkosti, ale nejlépe do společných zásob – dostávají je jako druh odměny 
● Sladkosti, ani jídlo dětem na pokoji nenecháváme, aby nemlsali před jídlem, v noci a aby se jim 

neváleli po pokoji 
 

Sponzorský dar 

Pokud máte možnost, budeme rádi za cokoli 
● odměny pro děti – věcné, sladké, ovoce,…. 
● léky, nebo jiný zdravotní materiál 
● pracovní materiál čtvrtky, barvy, bavlnky, lepidla, … 
● prosím kontaktujte nás na uvedených číslech, nebo jej doneste k autobusu 
● pokud vás napadá cokoli dalšího, jsme vděční za pomoc a podporu 
● vosky na lyže a snowboardy 
● barvy 

 
 Děkuji a těšíme se na shledání Martina Ježková a kolektiv 
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