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Seznam věcí na tábor 2022 

 

 
 

Nutné:  

• spací pytel (+ hygienická vložka), prostěradlo, polštářek, letní deka, karimatka 

• oblečení do přírody (mj. kraťasy, trička, mikiny, dlouhé tmavé kalhoty, tepláky, šusťáková souprava) 

• silnější bunda (větrovka) 

• osobní spodní prádlo, ponožky (vč. teplých) 

• obuv na sport, pevnou na výlet (pohorky), sandály, holínky 

• pyžamo na spaní (kompletní, možno i lehkou teplákovou soupravu) 

• hygienické potřeby + 2 ručníky velký/malý (nejlépe tmavé), kapesníky 

• teplé prádlo 

• plavky 

• šátek, kšiltovka, pláštěnka 

• psací potřeby, nůžky, blok 

• ešus (vícedílná jídelní miska), příbor a hrníček (plast, plech nebo nerez), utěrka, vše prosím označte 
voděodolný jménem a příjmením, případně značkou, umožníte nám tak dohledání táborníka  

• kapesní nožík, škrabka na brambory, baterka (včetně náhradních baterií) 

• láhev na pití (pet láhev 0,5l), menší výletní zavazadlo (baťůžek) 

• bíle tričko, které bude použito na hru a pravděpodobně bude znehodnoceno 

• nadepsané dopisy (podle věku) opatřené známkou  
 
Organizátoři se nedomnívají, že je nutno předepisovat a rozepisovat přesný počet věcí, je třeba si uvědomit, že jde  
o 14denní pobyt v přírodě a předpokládat několikerou změnu počasí. Zásadou je, že ve výbavě jsou převážně starší 
věci, které jsou použité a obnošené. S ohledem na zkušenosti doporučujeme, aby se zavazadlo (kufr) dalo umístit pod 
spací místo ve stanu a bylo označeno jmenovkou. Důležité věci opatřete zřetelnou značkou, kterou bude dítě znát. 
 
Další doporučené věci:      Nevhodné věci:  
šicí potřeby      velké nože či jiné zbraně  
krém na opalování      rádia, přehrávače, magnetofony  
plátěný pytlík na špinavé věci    cenné věci (šperky, větší obnosy peněz)  
hudební nástroj      mobilní telefon, zábavní pyrotechnika 
 
Důležité upozornění:  
Je zřejmé, že dnes má takřka každé dítě svůj mobilní telefon. V místě nebude možné mobilní telefony dobíjet. Zároveň 
nemůžeme ručit za funkčnost, poškození či ztrátu telefonu (stejně tak jako i řetízků, hodinek, prstýnků apod.). 
 

 

  


