
  

                                                                  

Provozovna:                                                                                                              Kontakty: 
VOŠ a SOŠ (budova školy)    Tel: 604 58 74 43, 774 58 74 43 
Kulturní 528                                                                                                      Skype: ca.aksi 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem                                                                         E-mail: aksi@aksi.cz                                                                                                                                                          
 

 

SEZNAM VĚCÍ 
 
Pokud letíte letadlem, nebo jedete autobusem – 
PŘEMÝŠLEJTE: 

 Které věci ze seznamu si necháte v příručním 
zavazadle. Kufr z podpalubí nebo zavazadlového prostoru 
se vám totiž může ztratit! 

 Čím míň toho táhnete – tím líp! 

 Balte s rezervou – zpět budete vést dárečky a 
suvenýry!  
 

Nejdůležitější je: 
 cestovní pas nebo OP (do Evropy) – zkontrolujte platnost 
 kartička zdravotního pojištění – evropská 
 kartička zdravotního pojištění – cestovní  
 řidičák (pokud možno mezinárodní) 
 platební karta, nejlépe zlatá , číslo -  při ztrátě 
 doklady od CK (cestovní smlouva, voucher, letenka) 
 dioptrické brýle, kontaktní čočky + roztok 
 klíče od domu 

 automapa, pokud jedete autem 
 doklady od auta 
 peníze  
 fotoaparát (kamera) + nabíječka 
 hodinky 
 mobilní telefon + nabíječka (kredit, aktivovat roaming) 
 visačka na kufr, zámek a klíček 
 osobní lékárna 

 
Oblečení: 
 spodní prádlo 
 ponožky 
 kraťasy 
 trička 
 tílka 
 sukně 
 letní košile na den 
 košile + kalhoty na večer  - týká se mužů 
 šaty na večer  - pro ženy 
 mikina nebo něco teplejšího na chladné dny a večery 
 větrovka (na motorku) 
 něco na hlavu – kšiltovka, klobouček,… 
 boty ke kalhotům, sukni, šatům 



  

                                                                  

Provozovna:                                                                                                              Kontakty: 
VOŠ a SOŠ (budova školy)    Tel: 604 58 74 43, 774 58 74 43 
Kulturní 528                                                                                                      Skype: ca.aksi 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem                                                                         E-mail: aksi@aksi.cz                                                                                                                                                          
 

 

 sandály ke kraťasům 
 pyžamo, tričko na spaní 

 
Na koupání a pláž: 
 plavky 
 plážové boty 
 šnorchl, brýle, ploutve 
 plavecké brýle 
 boty do vody 
 opalovací krémy 
 slunečník, plážový stan 
 něco speciálního, na čem rádi ležíte (deka, rohož) 
 plážový ručník 
 pareo  – šátek kolem pasu 
 plážová taška 
 sluneční brýle 
 nafukovací lehátko 
 nafukovací míč, létající talíř 

 
 
 

Hygiena atd.: 
 mýdlo, šampón, sprchový gel 
 kartáček a pasta na zuby 
 antiperspirant, deodorant denní 
 parfém večerní 
 potřebné krémy 
 krém po opalování 
 papírové kapesníky 
 jelení lůj 
 potřeby na a po holení  
 hřeben 
 gumičky a sponky do vlasů (Ž) 
 manikúra 
 ženské hygienické potřeby 
 malovátka a dalších asi 1 000 věcí, kterým muži nerozumí  
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Jídlo, pití: 
Pokud si budete vařit, vezměte si, co budete potřebovat 
podle toho, co vaříte. I pokud budete mít all inclusive, může 
se vám hodit: 
 káva, čaj, cukr, lžička 
 rychlovařič na vodu – „spirála“ 
 trocha jaru, houbička 
 žvýkačky 
 slivovice 

 
Ostatní, co se může hodit: 
 oblíbený polštářek, cestovní nafukovací polštářek 
 baterka (čelovka) 
 odpuzovač komárů, repelent 
 kombinovaný nůž (s vývrtkou a otvírákem) 
 adresy na pohledy 
 blok, propiska 
 kolíčky a šňůra na prádlo 
 trochu prášku na praní 
 šitíčko 
 zápalky/zapalovač 
 drobné dárky na uplácení domorodců  

 mapy, průvodce, informace o lokalitě  
 slovník, základní fráze 
 špunty do uší 

 
Pro volný čas: 
 čtečka, knížky (oddechové!!!), časopisy 
 MP3 přehrávač, nabíječka 
 karty, kostky, Člověče, nezlob se a podobné 
 křížovky 
 pletení nebo co vás baví… 
 prezervativy 

 
MÁTE TO?! 

 
Tak ještě zkontrolovat,  

zda jste doma zavřeli hlavní přívod vody, 
andulku dali k přátelům či k babičce. Klíče 

sousedům, aby zalívali kytky . 
 

A FRČÍME……..! 


