
Doporučený seznam věcí na tábor – 2015 
 
kompletní kroj 1 ks 
sk. tričko nebo jiné (holky modré, kluci hnědé)  1 ks 
kalhoty a kraťasy (nebo sukni) ke kroji 1 + 1 ks 
mikina, svetr  4 ks 
bunda – větrovka  1 ks 
teplákovka na spaní  1 ks 
tepláky, dlouhasy  3 ks 
kraťasy  3 ks 
tričko  7 ks (z toho 1 ks na noc) 
punčocháče  1 ks 
ponožky  7 párů 
podkolenky (teplé ponožky)  2 páry 
spodní prádlo  7 ks 
plavky (ne nové)  1 ks 
kšiltovka nebo klobouk  1 ks 
kapesníky, papírové kapesníky  6 ks 
ručník  3 ks 
deka, karimatka, spacák  po 1 kuse  
mýdlo toaletní (lépe sprchový gel); mýdlo na praní  1 + 1 ks 
kartáček na zuby + pasta 1 ks 
hřeben na vlasy + gumičky + sponky  1 ks 
krém na opalování  1 + 1 ks 
repelent proti komárům  1 ks 
šampón  1 ks 
žínka  1 ks 
toaletní papír 2 ks 
balení papírových kapesníků  1 balíček 
sluneční brýle 1 ks 
pohorky  1 ks 
botasky  2 ks 
gumáky  1 ks 
boty do vody (sandále)  1 ks 
ramínko na oblečení  2 ks 
baterka (ať fakt funguje) + sada náhradních monočlánků 
šicí potřeby + nůžky, kapsář (do stanu) 
dopisní papíry + obálky + známky 
VNS, pláštěnka, batoh na jednodenní výpravu i dvoudenní, zpěvník, placka (se jménem, kdo má), 
sirky (pro starší) 
pastelky, gumu, lepidlo, pravítko; skautskou stezku nebo cestičku 
lžíce, vidlička; svačina na jeden den + pití 
hrnek na pití (ne keramický – nejlépe plechový, nerezový; plastový může být); 
kdo má vlastní ešus (kdo nemá vlastní, tak rádi půjčíme v klubovně, po táboře jej zase vrátíte) 
kapesné doporučujeme plus minus 300 Kč :-) 
průkazka pojišťovny, případně na slevu jízdného - pro děti 10 – 15 let 
potvrzení o bezinfekčnosti ze dne odjezdu na tábor – 3. 7. 2015! 
 
NAVÍC: 2x pracovní rukavice – 1 do batohu na cestu, ... zbytek případně nadiktujeme na schůzkách 
 

Návštěvní den jen v neděli 12. 7. 2015 od 13:00 – 16:00! 


