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Poslední měsíc školního roku je 
před námi a přišel čas pomalu si 
sbalit kufry na dovolenou. Letos 
možná spousta z nás dá přednost 
spíše dovolené v Česku a tak se 
pojďme podívat, co si s sebou zaba-
lit a na co se připravit při putování 
za zážitky po naší krásné zemi.

Hurá pod stan!
Stanování má v Česku dlouhole-

tou tradici. I přes všechny wellnessy a 
hotely má stále velmi širokou základ-
nu příznivců, kterým nedělá problém 
ustlat si v látkovém přístřešku.

Co je základem pro takové stanová-
ní? Rozhodně nezapomeňte to hlavní, 
tedy stan! To je takový základ.

Před odjezdem si pečlivě zkontroluj-
te, zda máte všechny důležité kom-
ponenty, které jsou k postavení pro-
vizorního ubytování potřeba. Stačí 
vynechat jeden kolíček a je po zábavě.

Další nezbytností je rozhodně také 
spacák, případně nějaká teplá deka. 
Ač se přes den můžete doslova péct, v 
noci jsou teploty nevyzpytatelné. 

Pro vaše pohodlí není určitě od 
věci sbalit karimatku nebo lehátko. 
Někdy tráva i zem mohou být měkké 
jako polštář, ale někdy bývá v kempu 
také štěrk a kamení a to byste si mohli 
připadat jako princezna na hrášku.

Tohle jsou asi tři základní potřeby 

pro cestu pod stan. Všechno ostatní 
se většinou dá sehnat v kempu nebo 
pokud je poblíž nějaký obchod.

Pokud si však chcete užít pouze krás 
přírody a vyhnout se obchodům, při-
balte si rozhodně následující věci: ešus 
nebo jiný cestovní kastrůlek, lžíci, 
repelent, kapesní nožík, zapalovač, 
toaletní papír a klidně nějaké trvan-
livé potraviny jako fazole, konzer-
vy, toustový chléb či pár brambor. 
Pokud opravdu pojedete mimo civili-
zaci přibalte také pitnou vodu.

Jestli hodláte „zakempit“ ve volné 
přírodě, pro jistotu si ověřte, zda je tam 
stanování opravdu povoleno, aby vás 
původně velmi levná dovolená nevyšla 
na pár tisícovek.

Za pohodlím do hotelu
Někdo se komfortu ve svém vol-

nu rád vzdává, někdo jej vyhledává. 
Pokud se chystáte na dovolenou do 
hotelu, nepotřebujete v podstatě nic 
zvláštního. Vše vám totiž obstarají pří-
mo na místě. Ručníky, pantofle, větši-
nou i nějaká to kosmetika se v dobrém 
hotelovém pokoji najde. 

Dejte si pozor na to, jaká budou aktu-
álně platit vládní nařízení. Je dost mož-
né, že po vás na recepci nebudou chtít 
jen občanský průkaz, ale také negativ-
ní test na covid, potvrzení o očkování 
nebo o přítomnosti protilátek. 

Léto je tady - připravte se na dovolenou
Vzhůru za kulturou

Ač to tak dlouhou dobu nevypadalo, 
situace se vyvíjí tak, že by se v našem 
království mohlo začít hrát i zpívat! 
Pokud se tedy chystáte někam za 
hudební kulturou, nezapomeňte na to 
hlavní - vstupenku. Bez té vás na žád-
ný koncert nepustí, pokud tedy ne-
jsou prodejné na místě, ale to není vž-
dy dobré riskovat, jelikož se může stát, 
že už na vás lístek nezbyde. Obzvlášť 
nyní, kdy opět vládní opatření často 

počet návštěvníků hromadných akcí 
limitují.

Důležitou věcí je v tomto případě 
také vhodně zvolený „dress code“. 

Pokud plánujete návštěvu festivalu 
vážné hudby pod širým nebem, hoď-
te se trochu do gala. Košile by měla 
být nezbytným dílem vaší garderóby 
a když k ní přihodíte i společenské kal-
hoty, budete za „sekáče“. Pokud vyráží-
te na třídenní festival pod stanem, 
zvolte nějaké oblečení, které vydrží 
sucho, déšť i bahno. -vd-


