
Seznam vybavení na chlapecký tábor 2016 

Jako zavazadlo se nejlépe hodí kufr, protože se ve stanu dá snadno strčit pod postel a používat jako šuplík. Neměl by být 
nový, protože se určitě ušpiní a odře. Také by neměl být vysoký, jinak se nevejde pod postel a připravuje táborníka o místo 
na posteli. Tábořit se dá ale i bez kufru, protože průměrně zdatný táborník si snadno ze dřeva udělá rošt, na který si věci 
pohodlně uloží. Nutností je ovšem krosna, tedy větší batoh (s vyztuženými zády). Využije se na výpravě. Protože není větší 
utrpení, než jít výlet s rozpadajícím se nebo nevhodným batohem, měl by být vyzkoušený a bytelný. Přibalte i menší batoh 
na krátké výlety. 
Boty jsou na tábor potřeba minimálně troje. Základem jsou kecky, které se hodí na nejrůznější hry a sporty a na celodenní 
nošení. Dál jsou potřeba pořádnější boty na pochody (pokud možno pohorky). Ty by měly být nepromokavé, měly by mít 
tuhou podrážku (budeme chodit ve skalách) a pokud možno by měly sahat nad kotníky, aby je zpevňovaly. Třetí boty jsou 
sandály, pokud možno takové, kterým nevadí vlhko. Vlčatům doporučujeme také holinky. 
Šatstvo na táboře dosti trpí, často se trhá, mastí a propaluje. Doporučujeme tedy volit spíš obnošené oblečení. Je také 
vhodné mít oblečení nenápadných a tmavých barev, které se lépe hodí do přírody a zejména na (noční) hry. 
Kroj a střediskové tričko vnímáme jako povinné vybavení. Vyplněním kolonky v přihlášce (a jejím včasným odevzdáním) 
můžete obojí objednat. 
Nepromokavé oblečení je nutné hlavně kvůli několikadenním dešťům (a ty jsou každý rok), protože mokré šatstvo není kde 
sušit. Každý by měl mít pláštěnku nebo nepromokavou bundu, která je opravdu nepromokavá, ne jen prvních pět minut. 
Ešus označte jménem. Totéž platí pro příbory a hrnečky, protože se to všechno rádo ztrácí po táboře. Je lepší mít jen jeden 
ešus s víčkem a vnitřek nechat doma. Je pak méně nádobí ke ztrácení a větší motivace ho mýt. 

Prosíme, aby jídlo, které Váš syn obdrží sebou, stačilo pouze k obědu. Jakékoliv jídlo 

včetně sladkostí navíc se po prvním dni tábora bude odevzdávat. Taktéž prosíme o 

neposílání balíčků s jídlem v průběhu celého tábora. 

věci na spaní 
● spací pytel 

● karimatka (postačí klasická pěnová) 
● deka (doporučené, nepovinné) 

● tepláková souprava nebo pyžamo na spaní 
oblečení na slávu a do civilizace 
● skautská košile 

● šátek 

● jednobarevné (hnědé, černé, tmavěmodré…) 
kalhoty ke kroji 

● hnědé skautské tričko s logem  
věci na jídlo 
● ešus (podepsat, prosím!) - počítejte s tím,  že se v 

něm v rámci programu může vařit na ohni 

● lžíce 

● hrneček (podepsat, prosím!) 

● podepsaná láhev na pití (aspoň litrová, spíš větší) 
oblečení 
● dlouhé kalhoty 2 ks 

● krátké kalhoty 3 ks 

● mikina 3 ks 

● svetr 1 ks 

● ponožky (na každý den, lépe přidat několik teplých) 

● spodky (na každý den, pro menší děti raději více) 

● plavky 

● pokrývka hlavy proti slunci  (povinná proti úpalu) 

● trička 5-7 ks 

● nepromokavá bunda 

● pláštěnka 

● sandály 

● pevné boty (pohorky), vyzkoušené a ochozené 

● holínky (ne nutně, ale hodí se) 

● kecky 
hygiena 
● kartáček na zuby 

● pasta 

● krém na opalování s ochranným faktorem min. 20 

● repelent 

● ručník 

● kapesníky 

● hřeben 

● mýdlo a šampon 

● NEBRAT: deodoranty ve spreji, voňavky, laky na 
vlasy apod.  

ostatní 
● Kartička pojišťovny 

● látkový pytel na špinavé prádlo (např. starý povlak) 

● psací potřeby 

● korespondenční adresy a poštovní známky 
● skautský zápisník, blok 

● stezka/ nováček 

● kapesné (maximálně 200,- Kč) 

● svítilna (a náhradní baterie) 

● velký batoh na třídenní výpravu 

● KPZ se zápalkami a šitíčkem 

● Knížka, karty apod. 

● Malý batoh na jednodenní výpravu 

● hudební nástroj, kdo má a chce 

● nůž, Horalové i sekyrka 

● šátek (jiný než skautský) 


