
SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
» Skautské věci:

› ÚPLNÝ SKAUTSKÝ KROJ v perfektním 
stavu (košile, šátek, turbánek, šňůrka, 
píšťalka, skautská kšiltovka, opasek, 
jakékoliv dlouhé hnědé kalhoty, řádně 
našitá krojová označení – domovenka, 
číslo oddílu, znak družiny, mezinárodní 
domovenka „CZECH REPUBLIC“, popř. 
slibový odznak, odborky (vlčci), funkční 
štítek, stupeň zdatnosti, služební léta 
atd.)

› deník, KPZ, uzlovačka, šátek, 
skautská/vlčácká stezka

› sekera (pouze skauti; stačí 1 do stanu)
› zavírací nůž s pojistkou
› skautská průkazka s fotkou – kdo 

průkazku nemá, zajistí si u vůdce 
oddílu její vystavení ještě před 
táborem – nutné přinést průkazové 
foto 3,5×4,5 cm

» Věci na sebe:
Doporučení:

› jako běžné denní oblečení jsou vhodné 
starší věci, které se mohou silně ušpinit, 
popř. i zničit

› je vhodné, aby si dítě na tábor balilo pod 
dohledem rodičů samo

› seznam věcí (např. nalepený na víku 
kufru) dítěti pomuže při balení na konci 
tábora

Ilustrační seznam věcí:
› 10 párů ponožek
› 10 kusů spodního prádla
› holinky a pláštěnka
› troje boty (pevné na výpravy, volnější na 

lítání po táboře, sandály nebo pantofle 
k vodě)

› věci na spaní (podle spacáku – pyžamo 
nebo tepláková souprava, příp. čepice na 
spaní)

› 10 kapesníků
› čepice proti slunci
› plavky
› kraťasy nebo trenky
› tepláky, mikiny, trika
› bunda
› bílé bavlněné triko na batikování

» Jídelní potřeby:

› dvoudílný ešus s víkem, plechový 
hrníček, obojí nezaměnitelně označené 
jménem nebo značkou majitele

› příborový nůž, vidlička, lžíce, malá lžička
› starší utěrka pro potřeby kuchyně

» Hygienické potřeby:
› 2x toaletní papír
› kartáček a pasta na zuby
› mýdlo, šampon, příp. deodorant
› 1x ručník
› hřeben

» Další věci:
› krém na opalování, sluneční brýle, 

osuška k vodě
› baterka, čelovka (vč. náhradních baterií)
› spacák, karimatka nebo alumatka, deka, 

polštářek
› malý batoh na výpravy (skauti větší, cca 

45 litrů)
› fixy nebo pastelky, obyčejná tužka, 

propiska
› zpěvník, hudební nástroj
› kniha na čtení
› šicí potřeby
› petrolejka, petrolej, knot (pouze skauti)
› klubko pevného provazu (alespoň 10 

metrů)

» Kapesné
› záleží na rodičích, doporučujeme cca 300 

Kč

» Stylové oblečení a rekvizity na 
dlouhodobou hru

› VLČATA: gumídci
› SKAUTI: bude brzy upřesněno :-)


