
Množství věcí prosíme zvolte podle délky 
tábora. Dítě bude X dní spát ve stanu, pohy-
bovat se v  přírodě, chodit a  běhat po  lese, 
může pršet nebo být slunečno, věc se může 
poškodit.
Děti si budou sami prát ponožky, spodní prá-
dlo, příp. další oblečení při službě v kuchyni /
tj. zhruba jednou za 5–6 dní/.

VÝBAVA PRO TÁBORNÍKA 
spací pytel (nejlépe mumie)
vložka do spacáku
karimatka 
deka 
pyžamo  
ešus (3dílná jídelní miska) 
lžíce 
hrnek
2ks utěrky
zavírací kapesní nůž - ostrý na škrábání brambor 

OBLEČENÍ 
spodní prádlo 
tepláková souprava, náhradní tepláky
kalhoty 
plátěné kalhoty na výlety 

staré pracovní rukavice (na dřevo) 
uzlovačka, 
KPZ 
láhev na pití min. 1L
baterka „LED“ a rezervní baterie (příp. 
i žárovky, pokud není led) 
igelit šíře 1 m a délka 2 m, rýsováčky
látkový pytlík na špinavé prádlo  
batoh na celodenní výlety 
léky osobní potřeby (doporučeno) – 1x 
nosní kapky, 1x kapky proti kašli, vlastní léky 
léky proti alergii – kdo trpí na alergii
2ks respirátor 
samotesty – pokud to bude vyžadovat 
nařízení (B+C=2ks, A=4ks) 

TÁBOROVÝ KOSTÝM  viz. soubor na webu
jednobarevná lehká košile s ustřihnutým 
límečkem a prodyšné jednobarevné či orien-
tálně vzorované kalhoty

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ 
sekera v obalu (mohou mít děti od 5. třídy výše) 
prací a čisticí prostředky (zkuste něco 
šetrného k přírodě např. Jelena :)) 
krém na boty, impregnace  
šicí potřeby, nůžky, bavlnky, korálky 
hudební nástroje, zpěvníky 
nůžky, pravítko, pastelky, psací potřeby
zápisník, dopisní papír, pohlednice, známky 
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mikina fleesová teplá/svetr
teplá bunda
trička s dlouhým a krátkým rukávem 
košile/mikiny 
ponožky tenké i teplé
teplá čepice
kšiltovka/klobouk proti slunci 
plavky  

HYGIENICKÉ POTŘEBY 
ručník 2x
kapesníky
mýdlo v krabičce 
kartáček a pasta na zuby 
toaletní papír
hřeben 
zrcátko 
opalovací krém 
repelent proti hmyzu a klíšťatům  

BOTY  
pevné vyšlápnuté nakrémované „pohorky“
dobré netěsné holínky
tenisky
sandály 

OSTATNÍ
dobrá pláštěnka – NUTNÁ – pevnější, aby 
vydržela tábor (na doplnění možno starý deštník) 
plátěný šátek 

šňůra a kolíčky na prádlo, 
ramínko/a na šaty 
kapsář na zavěšení do stanu 
(šíře 30–40 cm, délka 60–80 cm) 
přiměřené kapesné (nákup pohlednic 
a známek v táboře)
– možnost úschovy u hlavního vedoucího.

NEPOVOLENÉ VĚCI. PROSÍME NEVOZTE:
velké nože - dýky cenné věci, šperky a velké 
finanční částky mobilní telefony! 
MP3, rádia, tablety, notebooky, chytré hodin-
ky, apod. svíčky, petrolejky, zápalky (mimo 
KPZ) potraviny (krom svačiny a oběda 
na cestu (varianta A a B))
Objevíme-li, uschováme až do konce tábora!

Vše sbalte do  starého kufru (uloží se pod 
nebo na postel) či bedny, tašky jsou nevhod-
né, ve  stanu neskladné a  nepřehledné (ide-
álně kufr balte za přítomnosti vašeho dítěte 
a věci označte, aby je nejen dítě poznalo). 
Označte prosím jídelní nádobí i lžíce! Zavaza-
dla: kufr, igelitový pevný pytel (na boty, spa-
cák....) opatřete jmenovkou a  zabalte tak, 
aby vydržela transport autem a přenášení!!! 

Seznam věcí do batůžku na cestu (termín A+B):
respirátor, KPZ, plátěný šátek, uzlovač-
ka, pláštěnka, zavírací kapesní nůž, láhev 
na vodu (min. 1L)
jídlo: svačina a studený oběd
na sebe: táborový kostým, mikinu či větrovku, 
dobré pevné boty
Na tábořiště půjdeme od vlaku cca 6–8 km 
pěšky! Platí pro termín A a B.


