
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR – 126. oddíl 
VŠE ZABALTE NEJLÉPE DO JEDNOHO ČI MAX. DVOU ZAVAZADEL (kromě batůžku na cestu) – USNADNÍ TO 

CESTOVÁNÍ VAŠEMU DÍTĚTI A NÁSLEDNĚ I VEDOUCÍM:) 
 

Uvedené počty jsou orientační, vycházejí však z táborové zkušenosti. Vše se může ušpinit či roztrhnout. 

spodní prádlo: 12x + náhradní 

ponožky: 12 párů + náhradní 

spacák (teplý, nebo přibal deku) 

karimatka 

teplé věci na spaní (nejlépe nějaké příjemné tričko a tepláky či legíny) 

kroj – skautská košile, turbánek, šátek, píšťalka 

neutrální sukně či kalhoty ke kroji (hnědé, černé, tmavomodré, tmavozelené atp. – NE VZOROVANÉ ČI 
VÝRAZNĚ BAREVNÉ) 

střediskové tričko (pokud ho máš) 

pevné boty do terénu a proti dešti (+ náhradní) 

holinky 

sandále (ne žabky a crocsy) 

pláštěnka 

bílé triko či jiný kus oblečení k batikování 

trička s krátkým rukávem (tílka): 6x, trička s dlouhým rukávem 

boty k vodě (crocsy, žabky, gumové pantofle) 

mikina či svetr: 2x 

bunda (větrovka) 

kraťasy: 2x, dlouhé kalhoty na ven: 4x 

plavky (pro neplavce rukávky či kruh) 

pokrývka hlavy (proti slunci), sluneční brýle 

hygiena: mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřeben, ručník (i na koupání), šampon, toaletní papír, 
kapesníky, opalovací krém, repelent 

šátek (na hry) 

pevný igelit (pod kufr do stanu) 

baterka (fungující!) + náhradní baterie 

plecháček či umělohmotný hrnek – označený! 

ešus (nebo miska), lžíce, (příbor) – označený! 

kapesní nůž 

zápisník + tužka 

pytel či taška na špinavé prádlo 

osobní léky (informujte zdravotníka) 

máš-li: hudební nástroj, zpěvník (nejlépe Žbjerník) 

dopisní papír, obálky, pohledy, známky, adresy 

menšího plyšového kamaráda do spacáku na noc 

malý batůžek (může být jeden do dvojice) 

další užitečné věci: kapsář na věci do stanu, ramínko (na kroj), šití 

doporučené kapesné – max. 250 Kč 

dobrá nálada – 300 % :) 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Účastníkům není dovoleno mít na táboře mobilní telefony a jiné cenné elektronické vybavení. 

Neposílejte prosím dítěti více než jeden balík za tábor, děkujeme. Za balík pro celý tábor budeme rádi. 


