
Doporučený seznam osobních věcí na letní tábor 2018 

 
Junácký kroj: 
Střediskové tričko, šátek, turbánek 
kroj (pokud dítě má) 
kalhoty 
 
Věci na spaní: 
OPRAVDU TEPLÝ spací pytel  
karimatka (v případě samonafukovací 

karimatky, ještě klasickou pěnovou) 
slabé tepláky 
triko s dlouhým rukávem 
teplé ponožky 
deka 
 
Věci na den: 
triko s krátkým rukávem 
triko s dlouhým rukávem 
teplý svetr nebo mikinu 
tepláky 
větrovka - bunda 
pláštěnka - nenahrazovat deštníkem 
ponožky slabé 
ponožky teplé 
kraťasy 
dlouhé kalhoty 
spodní prádlo 
plavky 
pevné boty (pohorky) 
tenisky 
holinky - nepodceňovat v nepříznivém počasí 
jsou nenahraditelné 
boty do vody - nenahrazovat sandály nebo 
gumovkami (nutné, bez nich nepouštíme děti 
do vody) 
bavlněný šátek – troj nebo čtyřcípý 
sandály 
kapesníky – ideálně hadrové 
 
Věci osobní hygieny: 
mýdlo, ručník, šampón na vlasy 
kartáček, pasta na zuby 

hřeben 
toaletní papír 
opalovací krém, jelení lůj 
repelent proti klíšťatům a komárům 
 
Praktické potřeby: 
ešus - stačí jeden díl 
lžíce 
kapesní nůž 
hrneček na pití s ouškem 
baterka a náhradní baterie 
malý batoh na vycházky 
láhev na pití 
zápisník 
tužka, propiska, pastelky 
KPZ 
přiměřené kapesné 
průkaz pojištěnce (stačí kopie) 
léky, které dítě pravidelně užívá (předem 

informovat zdravotnici) 
pytel na špinavé prádlo 
sluneční brýle 
pokrývka hlavy – čepice/šátek 
tunel na krk 
poštovní známky 
šňůra na prádlo a 10ks kolíček 
 
Věci pro volný čas: 
kniha 
společenské hry 
karty 
hudební nástroj dle uvážení 
 
Věci nutné na táborový program: 
bílé bavlněné tričko/tílko 
pasová fotka (stačí z tiskárny) 
sklenička 0,3dc (marmeláda, tatarská omáčka 
určitě ne od přesnídávky) 
společenské oblečení 
spínací špendlík 2ks

                                                           
Tento seznam je doporučený, počty oblečení jsou na uvážení. 

Věci balte za účasti dětí nejlépe do kufru nebo přehledné cestovní tašky - dětem se lépe udržuje 
pořádek i orientace ve věcech. 

Pro samostatnost dětí je důležité nechat je zabalit věci samostatně. Jistě budou potřebovat Vaši pomoc a dohled, 
ale nechte je, ať si samy uvědomí, co potřebují a kam si věci dávají. Pokud jim sbalíte sami bez jejich 
přítomnosti, velmi lehce se stane, že řadu věcí na táboře vůbec nepoužívají, protože ani nebudou vědět, že je s 
sebou mají. Především u menších dětí doporučujeme oblečení podepsat nebo opatřit značkou, aby se zamezilo 
ztrátám a popletení majitelů. 


