
 

tepláky 

kraťasy 

kalhoty na výlety 

ponožky 

teplé zimní ponožky 

dostatek spodního prádla 

trička s krátkým rukávem 

trička s dlouhým rukávem 

svetr/mikina (ideálně nějaké tmavé) 

bunda 

plavky 

čepice proti sluníčku 

pláštěnka 

 

seznam věcí na skautský tábor 2019

Ahoj, už se moc těším na skautský tábor! Nevíš, co si sbalit s sebou? Pojď, 
půjdeme si sbalit společně!  

Tady pode mnou jsou vypsané všechny věci, které budeš potřebovat. Oblečení 
si zabal do kufru, boty si vyskládej ve stanu pod postel či dej do bedýnky. Věci 
na spaní se Ti vejdou do batůžku. Do něj si přibal i všechny dokumenty, 

kartičku pojišťovny, toaletní papír a psací potřeby.

 

pevné boty na delší výšlapy, 

např. pohorky (před táborem 

naimpregnovat!) 

tenisky na sport 

holínky 

sandály 

 

 

třídílný ešus (ne jídlonosič) 

lžíce (+vidlička), malá lžička 

láhev na pití (alespoň 750ml) 

hrníček (plastový/plecháček) 

závěsný pytlík na ešus (aby se do 

něj vešel rozložený)

 

malý ručník 

osuška 

mýdlo/sprchový gel 

šampon 

kartáček na zuby + pasta 

hřeben 

kapesníky 

opalovací krém 

repelent 

toaletní papír

 

spacák 

karimatka 

polštářek 

deka 

teplé ponožky 

oblečení na 

spaní/pyžamo 

 

 

batoh na celodenní výlet 

pytlík na špinavé prádlo 

uzlovačka 

šátek (ne skautský) 

bloček, pastelky 

skautský blok 

psací potřeby, nůžky, štětec 

baterka+náhradní baterie 

2x svíčka - kahánek 

kapsář do stanu 

provázek + kolíčky 

ramínko na kroj 

skautská stezka/lucerna 

sekyra (pro starší) 

KPZ 

nožík (zavírací) 

čelovka

 

skautská košile 

kalhoty ke kroji (hnědé/ 

šedé/béžové/rifle) 

šátek (žlutý/hnědý) 

šňůrka ke kroji 

turbánek 

hnědá sukně (kdo chce) 

oddílové tričko (kdo má)

 

sluneční brýle 

knížka na čtení 

kapesné cca 100 kč 

pohledy, obálky, dopisní papíry + adresy, 

známky 

hudební nástroj, zpěvníky 

čepice na hlídky, rukavice 

škrabka na brambory 

kartička zdravotní pojišťovny 

potvrzení o bezinfekčnosti 

očkovací průkaz 

"balíček potvrzení" 

osobní léky + rozpis, kdy je má dítě brát 

plyšák, šitíčko 

bavlněné bílé oblečení na batiku 

světlé prostěradlo (bavlna/len, bez gumičky) 

zápalky 

hry 

Obuv:

Jídelní potřeby: Tábornické vybavení:

Věci na spaní:

Oblečení:

Skautský kroj:

Hygienické potřeby:

Ostatní:


