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co si s sebou lidi berou na loď


Vysvětlivky: to, co je tučnou kurzívou nemám, ale potřebuju a to, co je netučnou kurzívou sice nemám, ale ani nechci :-)


Doklady
od lodi
pas
pojištění mě i lodi
mapy, plavební příručky, ročenky
plavební deník
seznam základních informací pro klienty
platební karty
kartička s krevní skupinou, užívanými léky a alergiemi (also in English)
prachy 
jachtařská knížka
kontakty a telefonní čísla


Výbava a nářadí
plachty a sada na jejich opravu / rolfok
mrtvý muž
lana, provazy	- 4 lana 11 mm x 12 m, 50m lano na vlek, dvě 30m x 12mm lana na kotvu, 5m pozink. řetězu, 5 – 10 m tenkého lanka (5 mm) na výtahy a refy, klubko provázku
bomba s plynem (i na výměnu)
kanystr na vodu
kanystr na palivo
olej do motoru
petrolej do topení
trychtýř, odsávací pumpa
sada nářadí 	- sada klíčů – na matky, hřídelové těsnění, na filtry a všecko další potřebné; kleště norm., sikovky a na drát; šroubováky normální, křížové a zalomené do pravého úhle; pila na kov; akuvrtačka a příslušenství; kladivo; průbojník; metr; pilník kulatý a plochý, něco na přestřižení stěhů; spousta různých šroubků, matek atd.
náhradní díly ke všemu – šekly, šroubky, hadice k plynu a vodě, výtahy, stěhy, vanty a 
napínáky, lana, kladky, klika k vinšnám; arch na vystřižení různých těsnění; náhr. díly k motoru – vložky do filtrů, řemeny, svíčky, olej atp.
kladivo a vyvazovací kolíky
lepidlo / tmel / páska co lepí i ve vodě
zinkové anody
kontaktol, WD40
elektrika 	- dráty, pojistky, náhradní žárovky a diody, izolační páska, kbelové koncovky, 
zkoušečka na elektriku
hák na odrážení s pádlem
fendry
pumpa
záchranné prostředky – vesty, rakety, kruh / podkova, harnesy, EPIRB, záchranný ostrůvek
hasičák
věci na svařování / laminování
barva na akutní opravy
kotva a kotevní vrátek, náhradní kotva (pro změnu čtyřramenná)
dryftkotva - 2 – 4 m, stačí kýbl?
větrná korouhvička
dalekohled
lávka na břeh / čelen
rybářský prut a výbava
sada vlajek
troubidlo
persenik
solár
kočárek
bimini
člun a pádla + sada na opravu netěsností + lanko a zámeček + nafukovadlo + motůrek
baterka / čelovka / nabíjecí „šajnovka“, náhradní baterky do baterek a dalších spotřebičů
sada nabíječky, nabíjecích baterií a měniče
rozdvojka nebo dvě
kalkulačka


Elektronika a navigace
GPS a mapový plotter + mapy
radarový odražeč
kardinální znaky
autopilot
vysílačka
hloubkoměr
rychloměr
anemometr
barometr
kompas
radar
navigační mapy a pravítko, odpichovátko, event. sextant (koho to baví)
CD a rádio
notebook
foťák / kamera  (koupit Sony od hadaře)

 
Domácnost a vaření
houba, kýbl, škopek
hadry, utěrky, houbičky na nádobí
ručníky a osušky
saponáty, panapr, prášek na praní
šampón, mýdlo, zubní pastička
smetáček a lopatka / vysavač na 12 V
kolíčky na prádlo
minipračka 
vařič, lednice
sirky / zapalovač
svíčky
nádobí, příbory, otvíráky
termoska
lékárnička 	- voděodolné náplasti, svorková náplast, obvazy, trojcípý šátek, antiseptické 
tampóny, elastické obvazy, nůžky, spínací špendlíky, dlahy, polštářek na oko, dezinfekční prostředek, fenistil gel, Ophthalmo-Chloramphenicol, panadol baby, paralen, ataralgin, kinedril, dithiaden, stugeron, apo-ibuprofen, endiaron, černé uhlí, zubařská sada dentonurse, rukavice, krém na opalování
odpadkový pytel či koš
sáčky, provázek, gumičky
spací pytel či deka a polštářky, v pracím povlaku
podprdelníky ze starých karimatek nebo z pryže do koupelen
šití
přenosný gril, tuhý podpalovač


Oděv
nepromokavé kalhoty a větrovka,
neoprenové boty / jachtařské holinky
rukavice bez prstů
teplé prádlo
fleecka
čelenka nebo gumička na vlasy
trička, kraťasy, kalhoty
plavky, šátky
fusekle
kapesníky
boty na loď (bílá podrážka), boty na ven, sandály do vody
spací věci
pláštěna / deštník
sluneční brýle


Jídlo
mňam…


Osobní potřeby a zábava
batoh a taška
knihy a věci na volný čas
noťas, hudba
mobil + nabíječka
karty
kytara + zpěvníky
hřeben, kartáček nazubáček
skřipec do hlavy
léky, čočky
tužky, bloky, učení
věci na šnorchlování
kosmetika - opalovací krém, krém na čumák/ruce, deodorant
placatice, doutníčky anebo co kdo rád…
nůž
klíče
nepromokavá pouzdra na všechno cenné (nejlíp pořídit i fotokopie dokladů pro případ ztráty)
Zajímavé odkazy k věci:
http://www.wired.cz/lebeda/guides/005.asp
http://www.tecepe.com.br/nav/CDSextantProject.htm





