
Děti by si s sebou neměly zapomenout vzít:  
  

• Pokud vaše dítě bere nějaké léky, prosím, abyste je přinesli na sraz v plastové krabičce 
popsané jménem hráče, tel. na rodiče a čitelným popisem, jak a kdy vaše dítě prášky 
bere. Prosím Vás, abyste to udělali tímto způsobem, ne jiným. Předem děkuji za 
pochopení a vaší spolupráci. 

• Hokejka 
• Brýle – povinnost pro všechny, kteří si je koupili. Pro hráče Bučis teamu do starších 
žáků včetně jsou povinné! Pro děti z kroužku, kdo je nemá, platí stejné podmínky, které 
jsem říkal v září.   

• Halová (sálová) obuv – boty, ve kterých bude chodit na tréninky pouze v hale. (Prosím 
všechny, aby tyto boty nebyly cvičky, sandále nebo něco podobného. Prosím o pevnou 
halovou obuv se světlou podrážkou.)  

• Venkovní obuv – Boty, ve kterých bude vaše dítě sportovat pouze venku. (Neslouží jako 
přezůvky!! Pokud někdo bude mít boty na venkovní chození a bude v nich i venku 
sportovat nechávám na vás, ale bylo by určitě lepší mít dvoje boty.)  

•  Přezůvky, bačkory do budovy – nejlépe otevřené boty, aby jim také jejich nožky po 
sportech větraly a odpočinuly si.  

• Sportovní oblečení + oblečení na převlečení - min. 5 triček na sport, 3 sportovní 
trenýrky, 2 tepláky, mikiny, ponožky + spodní prádlo na každý den 2x, (pro hráče Bučis 
teamu: teplákovka, tréninková trička atd. snad nemusím připomínat.)  

• Věci na spaní – pyžamo (případně triko + spodní prádlo) 
• Hygienické potřeby – osušku/větší ručník, ručník na ruce, mýdlo, šampon na vlasy, 

kartáček na zuby pastu 
• Láhev na pití – nutné!!!! Aby si mohlo Vaše dítě dolévat pití a dodržovat tak pitný režim. 
• Kapesné dle uvážení 
• Batoh/toolbag na přenos věcí  
• Zábavné hry, aby děti měli co dělat ve volném čase 
• Další věci nechávám na vás dle vašich zkušeností (lehká bunda, svetr, kalhot...) 
• Zákaz elektronických zařízení, mobily, tablety atd. Důvodem je, že chceme budovat 

sociální vazby v týmu. V případě problému je možné komunikovat s trenéry. 

Upozornění: potvrzení o bezinfekčnosti + okopírovanou kartičku pojištěnce vašeho dítěte a 
sportovní potvrzení od doktora, že může vaše dítě sportovat (stačí od dětského lékaře) přineste 
prosím k autobusu. Potvrzení o bezinfekčnosti, nemusí být od doktora (stačí pouze vyplnění od 
rodičů).


