
Seznam doporučených věcí
– pravěký oděv a obuv (doporučujeme kombinaci na teplé dny a chladnější podvečery)

– křesací souprava, troud, keramika, pravěké náčiní (nádobí, lžíce, pazourkový nůž) - pokud 
máš

– lněné plátno (na výrobu troudu – musí být čistě přírodní)

– rodové sekery

– provazy

– každý minimálně 1m dlouhou „uzlovačku“ (nejlépe prádelní šňůra)

– spací pytel

– rohož, karimatka, (popř. Nafukovací lehátko)

– kůže, kožešiny – kdo má

– pravěký pytel

– plátěné pytlíčky na drobnosti do stanu

– dlouhé kalhoty

– kraťasy, trenky

– tepláková souprava ( + alespoň jedna na spaní)

– pláštěnka

– trička, košile

– svetr

– spodní prádlo

– ponožky (včetně teplých)

– pevná obuv

– sandály, kecky

– gumáky

– pokrývka hlavy, šátek

– kulich na spaní

– toaletní potřeby (mýdlo, pasta, kartáček)

– hřeben

– ručníky, žínka

– kapesníky

– utěrka

– prací prostředek

– 1 role toaletního papíru

– psací potřeby, dopisní papír, známky



– poznámkový blok

– nůž, nůžky, nůžky na nehty

– ešus, lžíce, eventuálně hrnek na pití

– baterka, náhradní baterie, žárovička

– celta (pokud máš), provazy a vše, co se Ti může hodit v lesích

– šití

– hudební nástroj (kytara, flétna, harmonika)

– přiměřený finanční obnos, peněženka

– malý batůžek nebo chlebník

– KPZ (Krabička Poslední Záchrany): měla by obsahovat několik zápalek, škrtátko, kousek 
svíčky, provázek, nit, jehlu, hřebíčky, náplast, drátek, kousek papíru, malou tužku, knoflík, 
20Kč a spoustu dalších drobností

– ringo-kroužky, lakrosky – kdo má

– pokud máš jakýkoliv oddílový majetek, který se používá na táboře, vezmi s sebou

– repelent

– plavky

– maskáče – pokud máš. Nejsou nezbytné, ale hodí se.

– lahev na pití (čutora, PETka, …)

– igelitka na špinavé prádlo

Nebrat s sebou
– cenné předměty (zlaté šperky, rádia, walkmany)

Mobilní telefon
Zvažte prosím, zda-li je nezbytné, aby jej dítě mělo s sebou. Chápeme, že máte o děti starost, že 
mobilním telefonem lze zkontrolovat, že je dítě v pořádku, rychleji a pohotověji než poštou, a že je 
dobré mít mobil „pro všechny případy“. Na druhou stranu na místě není elektřina (mobil není kde 
nabít) ani signál (mapy pokrytí operátorů sice tvrdí, že ano, ale ve skutečnosti Vodafone vůbec a 
ostatní operátoři podle toho, jak zrovna fouká vítr). Mobilu hrozí úraz, ať při pádu, nebo vodou 
(zmoknutí, vyválení v rose). A nakonec tábor povedou kvalifikovaní vedoucí, kteří budou v případě 
pomoci na místě vždy jako první a o děti se postarají.

Doporučujeme
– dětem sbalit do kufru (zvláště mladším)
– věci, které by neměly načichnout kouřem (od ohně, ne že bychom na táboře povolovali 

kouření), zabalit do igelitových sáčků

Tento seznam berte jako orientační, jako připomenutí toho, na co by se nemělo zapomenout.

Jedinci, kteří mají případně celty od Zubříků, ještě před táborem doručit Ivetě!!!
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