
Doporučený seznam věcí na tábor – 2014 

kompletní kroj 1 ks 

sk. tričko nebo jiné zelené 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 

kartáč na boty, tkaničky 

baterka (ať fakt funguje)  + sada náhradních monočlánků 

kolíčky na prádlo 

šicí potřeby + nůžky, kapsář (do stanu) 

dopisní papíry + obálky + známky 

VNS, pláštěnka, batoh (na výpravy), 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 10 € :-) 

léky na alergie 

průkazka pojišťovny, případně na slevu jízdného - pro děti 10 – 15 let 

občanský průkaz nebo pas 

 

potvrzení o bezinfekčnosti ze dne odjezdu na tábor – 28. 6. 2014!!! 

 

NAVÍC: 2x pracovní rukavice – 1 do batohu na cestu,... zbytek případně nadiktujeme na schůzkách 

 

Návštěvní den jen v neděli 6. 7. 2014 od 12:00 – 16:00! 



Základní informace k táboru Stopařů a Veverek 

Odjezd: 28. 6. 2014 v 6:25 z kopř. vlak. nádr., sraz bude v 6:05, prosíme o včasnost; sbalený batoh 

– viz níže, skautské tričko, pláštěnku, hodí se i pracovní rukavice, potvrzení o bezinfekčnosti 

Příjezd: 18. 7. 2014 v 17:36 na vlakové nádraží 

GPS souřadnice tábora: 49.389105, 19.151509 

Návštěvní den: jen neděle 6. 7. 2014 od 12:30 do 16:00 

Odevzdání kufrů: středa 25. 6. 2014, 16:00 – 18:00 do klubovny (kufry + další zavazadla) 

Ešusy a hrnky (ešusy nerezové případně starší hliník, hrnek nejlépe plechový nebo nerezový, 

keramické ne) si prosím vezměte své. Komu by chyběl vlastní ešus, tak rádi půjčíme v klubovně.  

 

Adresa tábora Telefonický kontakt během tábora: 

Jméno, příjmení Martin Štábl, vedoucí chlapeckého tábora 

Skautský tábor z Kopřivnice 608 854 571 

Pošta Oravská Lesná Lucie Bujnošková – Lusy, vedoucí dívčího tábora 

Ústredie 291 728 673 803 

029 57 Oravská Lesná  

Slovensko  

Číslo účtu pro platbu za tábor převodem je 1763261369/0800, jako variabilní symbol uveďte datum 

narození dítěte, do zprávy příjemci jméno a číslo oddílu: Stopaři mají číslo 1 a Veverky číslo 2. 

Cesta na tábor – pěšky s první nocí mimo tábor 

S sebou: krosnu (dobře sbalený batoh, nic v ruce!!!), karimatka, spacák, teplé oblečení na spaní, 

pláštěnka, pití, svačina na sobotu a nedělní snídani, dobrou pevnou obuv, základní hygienu, 

náhradní ponožky, spodní prádlo 


