
Doporučené vybavení na tábor 2017 

 Velmi doporučujeme podepsat všechny věci, u kterých to je možné. Děti si věci často nepoznají. 
Pokud nepodepsanou věc ztratí, nemohou ji najít, protože neví, jak vypadala (tzn. nepoznají tu věc, ani 
když se najde, v horším případě obviní jiné dítě, že jim věc vzalo). Jedná se zejména o nádobí a oblečení. 

±5 bavlněná trička s dlouhým i krátkým rukávem

Zavazadla
1-2 velké zavazadlo (opatřené jmenovkou)
- kufr, sportovní taška apod., do něj by mely být zabaleny všechny věci kromě vybavení na první dva dny; 
mělo by být z pevnějšího materiálu. Je možné mít i dřevěnou bednu (např. vojenskou), která se dá ve 
stanu použít jako skřínka na věci
1 malý batoh na výpravy po okolí

Oblečení*
1 slušné dlouhé kalhoty (u dívek možná i sukně) (do „civilizace“)
2-3 dlouhé kalhoty do přírody (např. tepláky, maskáče apod.)
1-2 krátké kalhoty (kraťasy, sukně, šaty, …)
1 bunda (pokud možno nepromokavá)
1-2 svetr (dlouhý, pres záda)
spodní prádlo na deset dní

1-2 tenisky, nebo jiná podobná obuv (na sport a běžný den v táboře)

1-2 košile, mikina
± 7ponožky nebo podkolenky (popř. jedny punčocháče pod kalhoty) (několik páru silných a několik páru 
tenkých - z přírodních materiálů)
1 oblečení na spaní (tepláková souprava, pyžamo aj.)
1 plavky
oddílové tričko, šátek
1 pláštěnka
1 pracovní rukavice (na stavbu tábora a při práci se dřevem)
1 pokrývka hlavy – kšiltovka, šátek apod.
další vhodné oblečení…

Obuv (a věci k ní příslušné)
1 pevná turistická obuv (nepromokavá a nejlépe kotníková – „pohorky“ aj.)

± 6 kapesníky (papírové i látkové)
1 toaletní papír (stačí jedna necelá role s sebou na výlety)
1 krém na opalování (popř. i krém na ruce, podle potřeby), jelení lůj
1 repelent či jiný odpuzovač hmyzu

náhradní tkaničky, krém na boty nebo impregnace, kartáč, hadr (podle typu obuvi)
další obuv (sandále, boty k vodě, holinky apod.)

Hygienické potřeby
1 kartáček a pasta na zuby, popř. i kelímek
mýdlo, šampon na vlasy, hřeben
2 ručníky

*Udávané množství oblečení je přibližné, třeba u ponožek platí spíš čím více, tím lépe. Děti si budou 
(podle možností počasí) zhruba jednou týdne prát. 



1 malá lžička

průkaz totožnosti (průkaz s fotografií a rodným číslem dítěte, např. tramvajenka; průkazku vydávají i 
ČD))

Vybavení denního užití
1 spacák v obalu
1 svítilna s náhradními bateriemi (popř. žárovkou)
1 hrníček
1 jídelní miska (smaltovaná, umělohmotná, nerez, …vhodného tvaru)

3 papírové nebo hadrové míčky

1 polévková lžíce, event. celý příbor
1 utěrka na nádobí
1 igelit (do stanu pod sebe, měl by mít tedy velikost (plošnou) spacáku)
1 karimatka nebo jiná vhodná podložka na spaní (molitan, nafukovací matrace apod.)
další vhodné vybavení stanu (kapsář, deka apod.)

Vybavení na program
psací potřeby (tužka, propiska, sadu pastelek nebo fix)
1 sešit nebo blok (na kreslení a psaní, formát cca A5)
1 kladívko
1 láhev na vodu či čaj (min. jednolitrová; může to být i PET láhev)
1-2 čtyřcípý šátek

kopie průkazu pojištěnce a očkovacího průkazu
potvrzení o bezinfekčnosti (odevzdává se při odjezdu)
zdravotní balíček včetně návodu na použití léku (alergici, dětí, které trpí chronickými chorobami) - 
balíček děti předají zdravotníkovi; je nutné, aby obsahoval návod na použití léku a stručný popis 
alergie/nemoci

1 nuž v dobrém pouzdře (zavírací apod.)
dvoudílný ešus (malý + velký + víčko) - pro ty, kdo si budou chtít
vyzkoušet polní pečení pochutin
další vhodné věci - hodinky, knížka, oblíbený „plyšák“, hudební nástroj, mapa „Střední Povltaví“, 
fotoaparát, stolní hra, dopisní obálky se známkou aj.

Další důležité vybavení
kapesné (cca 200 Kč)

 
K vybavení stanu: jelikož se spí na postelích z dřevěných krajinek, je lepší dát dítěti něco měkkého pod 
sebe (např. karimatku nebo molitan). Je také možné do kufru přibalit deku, která může sloužit nejenom 
jako podložka, ale muže se do ní za chladnějšího počasí dítě zabalit a navíc, stan se více zútulní. Dalším 
praktickým vybavením stanu se stal kapsář - na ukládání drobností. 
Mobilní telefon a jeho používání není na tábore zakázané. Neručíme ovšem za škody vzniklé jeho 
používáním v táborovém prostředí (vliv počasí, mechanické poškození při pohybu v přírodě apod. – to se 
vztahuje i na další elektroniku!). Dětem je možné telefonovat v časech 13:30-15:00 a 18:00-19:00 (aby to 
nerušilo táborový program). Během tábora budou také k dispozici telefony vedoucích, na které bude 
možné dětem zavolat či napsat SMS… 
Vybavení na první dny tábora – na sobě oblečený kroj nebo oddílové tričko (pokud máte) a zejména 
pracovní oblečení (starší tričko a kalhoty), vhodnou obuv pro pohyb po tábořišti (botasky nebo pevná 
turistická obuv), pláštěnku, hrneček, pokrývku hlavy, svačinu a studený oběd. 


