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                            SEZNAM POTŘEB NA TÁBOR 
 

1) na cestu 

skautský kroj  (košile, kalhoty, šátek) 

+ ramínko 

batůžek se svačinou (oběd) a láhev s pitím  

pracovní oblečení na převlečení 

pláštěnka 

potvrzení o bezinfekčnosti 

kartička zdravotní pojišťovny (kdo jí nemá u 

nás) 

kartičku s věkem (kartičku na bus, MHD 

kartičku, žákovský průkaz, pas,…) 

„šipku“ znak placku nebo na kolíčku 
 

2) oblečení a další potřeby 

4x teplé ponožky  

10x ponožky – slabé i podkolenky  

5x trička, tílko 

3x košile, rolák, triko s dl. rukávem 

tepláková souprava 

3x dlouhé a 4x krátké kalhoty (popř. sukénka, 

šatky) 

3x svetr, mikina 

větrovka nebo bunda (radši i teplejší) 

plavky+kruh, křidélka – kdo neumí plavat 

13x spodní prádlo i košilka 

kšiltovka – pokrývka hlavy, šátek, sluneční 

brýle, zimní čepice 

2x ručníky+ osuška na koupání 

2x utěrka na nádobí 

kapesníky (nebo i papírové) 

sportovní obuv, botasky, sandále,  

pohorky (kanady)- pevná obuv 

gumové holínky 

ešus + hrneček 

jídelní příbor (lžíce, vidlička, nůž, lžička) 

kapesní nůž 

škrabka na brambory 

hygienické potřeby 

          mýdlo – sprchový gel 

          kartáček na zuby + pasta 

          hřeben, … 

          šampón 

          deodorant, jelení lůj   

          prášek na praní 

          zrcátko, manikůru           

          sponky,gumičky,náušničky,… 

          hygienické ubrousky 

          toaletní papír… 

krém na i po opalování 

kolíky na prádlo  

baterka s bateriemi, čelovka  

svíčky s podložkou+sirky (ve stanu nad 12let) 

dopis.papíry/pohledy+známky+obálky;adresy 

propiska, tužka, kreslící potřeby, pastelky, 

guma, nůžky, lepidlo… 

KPZ (vybavenou – Perličky(úterní 5-7 let) 

vybavení dle zvážení rodičů) 

fixace či osobní léky (uzavíratelně sbalené) – 

rodiče sdělí vedení  
proti komárům – vitamín B,repelent(difusil).. 

skautský deník 

zápisník, blok, canc 

skautskou stezku:nováčka,lucerničku,cestu,… 

kdo chce: knížka, fotoaparát, hudební nástroj 

(na který umí), zpěvníky, karty, hru, … 

uzlovačka 

provaz (i jako šňůra na prádlo) 

nůžky, šití apod … 

spínací špendlíky 

kapsář 

deka, celta 

igelit (pytel) 2x1m – na podlážku pod postel 

hadr na boty 

noviny do bot 

hodinky x budík 

seznam věcí – co s sebou máte, věci mějte 

označené!!! 

+ igelitku + igelitku na špinavé prádlo 

+ potřeby na 12. noc „Dvanáctky“ 

+ peníze pro vlastní potřebu – na výpravu 
 

3) potřeby na spaní 

nafukovací poduška (karimatka) 

spací pytel - spacák 

teplé oblečení na spaní 

polštářek, plyšáček 

stará deka pod karimatku 

pokrývka (deka) pro zimomřivce i k ohni 
 

4) nářadí- co uvážíte a co máte 

polní lopatka 

kladivo + hřebíky různých velikostí 

sekera v pouzdře 

pilka 

mačeta, kudla 

kleště 
 

5) speciální věci na hry 

šátek na hry – látkový 

 

oblek k etapové hře – Cesta do středu Země 

(cestovatelské: Julius Verne,  Indiana Jones,  

Willy Fog…) 
 

a hlavně dobrou náladu!!!!!! 


