
 

 

 
VVYYBBAAVVEENNÍÍ  PPRROO  PPOOBBYYTT  NNAA  TTÁÁBBOOŘŘEE  
 

 

 
Do kufru si sbal (a pro jistotu podepiš): 
 

• kroj (košili, šátek, turbánek), 

• podvlíkačky, teplákovou soupravu + tepláky navíc, kraťasy. 

• svetr/mikinu, bundu, trička s krátkým rukávem. 

• ponožky (i nějaké teplé), spodní prádlo (všeho alespoň 9 párů / kusů) 

• čepici na spaní. 

• repelent, opalovací krém, sluneční brýle, plavky. 

• rozchozené pevné kotníkové boty (pohorky), tenisky, sandály, gumáky, 

hadr na boty. 

• karimatku, teplý spacák, baterku (vč. náhradních baterek), chceš-li 

přibal polštářek či plyšáka. 

• ešus, hrnek, lžíce, škrabku na brambory do dvojice, utěrku na nádobí. 

• deník, psací potřeby, stezku, KPZ, uzlovačku, kapesní nožík. 

• mýdlo, ručník, hřeben, kartáček na zuby, pastu, toaletní papír, 

kapesníky, kolíčky na prádlo (cca 10 ks). 

• hudební nástroj k táboráku, pokud na něj hraješ a uneseš jej :-) 

• pro strýčka Příhodu nějaké kapesné (200 Kč je tak akorát) 

• cedulku na stan se svým jménem z minulého tábora 

• bílé tričko (delší), ze kterého si vyrobíš kostým 

 

Noci bývají na táboře někdy chladné, proto buď pečlivý v balení teplého 

oblečení - i na spaní! Je lepší nosit než prosit... 

 

Na táboře si chceme odpočinout od všech výstřelků moderní doby – proto 

svůj telefon, tablet či herní konzoli prosím nechej doma. Budeš tam mít 

kamarády, kteří s Tebou budou chtít sdílet zážitky přímo na místě a ne 

přes facebook. 

Zdravotníkovi předáš: 
 

• prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (vyplní rodiče, podepíší ke dni 
odjezdu na tábor) 

• originál platného posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, 

vč. informace o posledním očkování proti tetanu (vystavuje dětský 

lékař, nově má platnost až dva roky. Lze použít stejný formulář jako pro 

školní ozdravné pobyty. Tento doklad vám po táboře vrátíme.) 

• kopii průkazu zdravotní pojišťovny (příp. originál) 

• léky, které pravidelně bereš, vč. krabičky, návodu a popisu dávkování, 

včetně dalších důležitých informací o Tvém zdravotním stavu  

 

A na cestu si nechej: 
 

• vhodné oblečení a obutí na cestu, 

• zelené skautské tričko, 

• šátek/čepici proti slunci 

• malý batůžek na výlet a v něm třeba nějakou hru na cestu, 

• pevnou pláštěnku, 

• láhev s pitím 1 - 1,5 l, větší svačinu (společné stravování zahájíme 

v sobotu večeří)  

• buchty do společné kuchyně, dobře zabalené, aby se jim cestou nic 

nestalo :-). 


