
Doporučený seznam věcí na tábor 
 

Doporučujeme, aby si kluci balili své věci společně s rodiči, a tak věděli, co a kde mají. Skauti by se měli 
balit pokud možno sami. Dále doporučujeme všechny věci označit, zamezíte tím jejich ztrátě či záměně. 
Vlčata by měla mít seznam nabalených věcí. Všechna zavazadla se na tábořiště zavezou autem, proto 
doporučujeme kufr, ve kterém se lépe udržuje pořádek.  

 
Tento seznam má pouze nastínit možný rozsah věcí potřebných na táboře - o počtu jednotlivých částí oděvu 

si skaut/rodič rozhoduje sám podle svého vlastního uvážení. 
 

Skautské vybavení 
-  skautský kroj (skautská košile s našitými 

nášivkami, kdo má tak šátek s turbánkem) 

- hnědé kalhoty nebo kraťasy/rifle  

- pásek (nemusí být skautský, kroj nosíme v 
kalhotech) 

-  vhodná obuv 
 

Obuv: 

- pevné boty (něco schopného na delší výšlapy, 
např. pohorky - před táborem 
naimpregnovat) 

- tenisky (kopačky) 

- holínky 
-  sandály 
 

Osobní prádlo: 

- kalhoty dlouhé "sváteční - krojové" 

- tepláky / maskáče 

- kalhoty krátké - kraťasy / bermudy / šortky... 

- dostatek tenkých ponožek 

- teplé zimní ponožky 

- dostatek spodního prádla 

- trička s krátkým rukávem / nátělník... 

- tričko s dlouhým rukávem 

- svetr / mikiny / větrovka 

- šátek na hry (mimo krojový) 

- pokrývka hlavy - kšiltovka 

- oblečení na spaní + doporučujeme  zimní 
čepici 

- kapesníky (látkové / papírové) 

- plavky 

- pláštěnka 
 
Jídelní potřeby: 

- třídílná jídelní miska (ešus) + lžíce 

- láhev na pití 

- utěrka na nádobí (doporučené) 

- kovový hrníček 
 
Hygienické potřeby: 

- 2 ručníky (větší do sprchy, menší na ruce) 

- mýdlo / sprchový gel... 

- kartáček na zuby + pasta 

 
Tábornické potřeby: 

- spacák (raději kvalitnější, není výjimkou, že 
noční teploty klesají i k 6 - 8°C) 

- karimatka, polštář 

- věci na družinovku: KPZ, uzlovačka, skautský 
(vlčácký) zápisník, nováčkovka / stezka, psací 
potřeby, čistý zápisník 

- kapesní nůž 

- baterka + náhradní baterie 

- menší batoh na záda na výpravy, 

- skauti potřebují krosnu na 2 denní výpravu 
(musí se vejít spacák a karimatka) 

- repelent 
 

 
Osobní potřeby dle fantazie: 

- hřeben, toaletní papír (na táboře je ho 
dostatek, to jen pro krizovou situaci :) 

- opalovací krém 

- kolíčky na prádlo 

- pytel na špinavé prádlo 

- 1 lavor neboli „vandlín“ /není nutný/ 

- sluneční brýle 
 

- kniha, foťák, hudební nástroj, buzola, dopisní 
potřeby, psací potřeby, stolní hry... 

- Nebrat mobil, nebo jakoukoliv elektroniku. 
-  KAPESNÉ: maximálně cca 150,- Kč 

- osobní lékárnička (náplast, obvaz) 

- svíčky, zápalky, šitíčko, píšťalka... 

- ramínko na kroj 

- deka nebo cokoli na zpohodlnění stanu  

- kdo začal loni skládat čelenku nebo turbánek, 
tak si nezapomeňte vzít kartičky, abyste už 
potvrzené zkoušky nemuseli dělat znovu! 

- převlečení na dlouhodobou hru (viz Wakand  
 
 
Léky: předat při odjezdu s písemným záznamem pro 
dávkování. POZOR! Kluci nesmí mít léky u sebe! 

 


