SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
DO KUFRU:
HYGIENA:
kartáček na zuby
zubní pasta
kelímek na čištění zubů
mýdlo
šampon na vlasy (malý)
hřeben
krém na opalování (stačí malý)
(na hygienu ušijte malý látkový sáček se šňůrkou-vážně)
REPELENT (SPRAY) – proti klíšťatům
žínka na mytí
ručníky (45 x 90 cm) 2-3x, NE OSUŠKY!! VÁŽNĚ!!!
utěrka na nádobí 1x
pytel na špinavé prádlo (min 50 x 50 cm) LÁTKOVÝ (NE
IGELIŤÁK!!!!!)
látkové kapesníky (papírové nestačíme sbírat všude po táboře) – ty
papírové jenom jako nouzovku.
OBLEČENÍ:
slipy (kalhotky) 14x
ponožky 10x + 4x teplé
tílko 2x
trička 6x (hodí se i s dlouhým rukávem)
mikina, svetr 3x
kalhoty, tepláky, šusťáky (schnou rychleji
než tepláky) 3x
krátké kalhoty 2x
plavky 1x
bunda 1x
PLÁŠTĚNKA pevná 1x (hodí se i náhradní
- často se trhá)
čepice, klobouk 1x (proti slunci a nepohodě)
SKAUTSKÝ KROJ: KOŠILE + KALHOTY
(KRAŤASY) – POUZE KE KROJI!
sportovní boty (kecky, botasky) 1x (2x ?)
pevné boty 1x (zavazovací, např. kožené botasky,
pohorky aj.)
sandály (ve kterých lze i do potoka) 1x
GUMOVKY (správně veliké a bez děr)
šátek (ještě jiný než ke kroji)
NA SPANÍ:
kdo chce, může vzít celtu (už nepotřebujeme ani karimatky, ani deky
přes matraci!!!)
spacák (pokud je slabý, přidejte deku, ráno je děsná zima)

polštářek (kdo potřebuje)
spodní prádlo 2x
teplé ponožky 2x
triko s dlouhým rukávem 2x
tepláky 1x
mikina 1x
event. slabý kulich
(SPACÍ VĚCI BÝVÁ VHODNÉ PŘIBALIT KE SPACÁKU!!)
OSTATNÍ:
Ešus 3dílný (KAŽDÝ DÍL PODEPSAT či vyrazit jméno)
plechový hrnek na pití (podepsat či vyrazit jméno)
LŽÍCE!!! (podepsat či vyrazit jméno)
škrabka na brambory (pro leváky levá – s jinou to nezvládnou)
BATERKA (+ náhradní baterie + náhradní žárovka. Na ty baterie
nezapomeňte – většinou jsou potřeba už druhou noc)
Úplně nejlepší jsou diodové svítilny – ty vydrží i bez náhradních
baterií. Ty levnější ale musíte bezpodmínečně doma vyzkoušet)
zavírací nůž
KPZ
uzlovačka
blok, tužka (pastelky)
korespondenční lístek 3x s předepsanou adresou (nebo i víc)
jehla, nit + režná nit
ramínko dřevěné s příčkou 3x
prádelní šňůra min 3m
peníze (ne moc)
popřípadě látkový kapsář - !! Obdélník naležato, který se přišpendlí
za hlavu na podsadu tzn. cca 50x20 cm (naležato!)
DO BATŮŽKU NA ZÁDA:
lahvičku s pitím (1/2-1 l PET lahev stačí, na klasický uzávěr – na
všechny možné patentní uzávěry se děti spoléhají a oni tečou a
vždycky do batohu!)
větší svačina na sobotu (společná bude až odpolední sváča)

-

nedávejte dětem moc sladkostí a sušenek – úderem nedělního
dopoledne vše poputuje do společné cukrárny – jinak totiž vše sežerou
myši, které se za tím účelem nastěhují do stanů! Batůžku až batohu
věnujte péči při výběru. Děti ho ponesou na zádech na celodenní výlet
nebo na puťák (musí se tam vejít spacák atd.) Tak musí být hlavně
funkční a vyzkoušený. I krásnému batůžku se umí utrhnout popruh
během 10 minut.(nebo schválně až dál od tábora)

VŠE PROSÍM PODEPIŠTE!!! DĚTI MÍVAJÍ ČASTO STEJNÉ VĚCI!!! A často je ztrácejí a nacházejí, ale už nikdo
nezjistí čí, co je!!!! Podepište i zdánlivě nesmyslné. Na víko kufru (zevnitř) přilepte SKUTEČNÝ seznam věcí (seznam,
který pietně uchováváte ze svých dětských let, moc při hledání ponožek na spaní nepomůže! Kufr starý, ne moc velký.
Budeme ho dávat pod postel, tak smí být maximálně 19,5 cm vysoký. Cestovní tašky jsou na nic, protože se nikam
nevejdou. Budete-li chtít, aby děti batoh na puťák měly pod postelí, pořiďte jim na něj látkový obal, kterému nevadí,
že bude zablácený. Teď zkuste počítat do deseti, než začnete nadávat, co jsme si to vymysleli za blbosti. Věřte, že ty
rady jsou prověřeny léty a léty a desítkami táborů a hodinami strávenými prohledáváním kufrů …….
DO TÁBOROVÝCH BITEV zhotovte s dětmi 5 HADRÁKŮ – to je taková koule s průměrem 7 – 9cm zhotovená ze
staré ponožky, do které nacpete tak čtyři dvojlisty mladé fronty, upěchujte, zakruťte mezi vycpanou částí a zbytkem
ponožky, vytvarujete, opět roztočte a pevně zašijte. Před zašitím lze ponechat jedno zakroucení, ponožku obrátit
naruby a pak zašít. Zbytek odstřihnete a je to. Kolem nalepíte pásek papírové izolepy a podepíšete. Nevymýšlejte
žádná zjednodušení či variace. Opravdu se držte popisu (dovnitř POUZE noviny!!!!!, nezavazovat uzly (ty bolí) …)
Na adrese http://www.medvediberoun.eu/vyroba-hadraku-video-v1.html je k dispozici videonávod.

U AUTOBUSU ODEVZDAT!!!!!!! :
prohlášení o bezinfekčnosti, ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny, případně léky s popisem jak je brát
-

SEZNAM BERTE NA 99% DEFINITIVNÍ – NĚCO SE VŽDYCKY MŮŽE OBJEVIT
DĚTEM NEDÁVEJTE S SEBOU MOBIL. STEJNĚ NENÍ KDE HO DOBÍT A NA TÁBOŘE NEMÁ CO DĚLAT.
(stejně jako elektronické hry, „empétrojky“ a jiné technologické výdobytky)

