
Pozn.: * Letos budeme na tábor kupovat ekologické prostředky (mýdlo, šampon, prostředek na nádobí), která jsou šetrná 
k životnímu prostředí, takže není nutné, aby vlčata měli svá. Stejně tak budeme používat ekologický repelent, ale pokud 
chcete, aby mělo vlče ještě svůj, tak může. 

SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ NA TÁBOR VLČAT 

 
PROSÍM ČTĚTE  

- Všechny věci je potřeba zabalit do jednoho staršího kufru (nejlépe takového, u kterého nebude vadit, 
když se třeba zašpiní). Výška postelí ve stanech od země je cca. 30 cm, vyšší kufr se pod postel nevejde 
(ale s většinou dětí se vejde na postel, postele měří 2 metry ) 

- Věci na cestu (svačinu, pití) zabalte prosím dětem do malého batohu, který si povezou s sebou vlakem 
- V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Klíště, kliste@skaut.cz 

Oblečení 

 Skautský kroj/krojové tričko 

 Vlčácký šátek (kdo ještě nedostal, dostane na 
táboře) 

 Pevné boty nad kotníky 

 Holínky 

 Tenisky, sandály 

 Pláštěnka nebo pončo 

 Spodní prádlo, min. 14x (na každý den čisté) 

 Ponožky slabé i silné, min. 14x (-//-) 

 Kraťasy/tříčtvrťáky/trenky, min. 4x 

 Dlouhé kalhoty, min. 3x 

 Tepláková souprava 

 Triko s krátkým rukávem, min. 7x 

 Triko s dlouhým rukávem, min. 4x 

 Mikina, min. 2x 

 Teplý svetr 

 Bunda, příp. větrovka 

 Plavky 

 Kšiltovka 

 Šátek – jiný než vlčácký žlutý 

 Sluneční brýle 
 
Věci na spaní: 

 Spací pytel 

 Karimatka (normální či nafukovací) 

 (Deka) 

 Oblečení na spaní (tepláková souprava, teplé 
ponožky) 

 
Jídelní náčiní: 

 Dvojdílný ešus / nerezová jídelní souprava / 
nerozbitná miska 

 Příbor – lžíce, nůž, vidlička, čajová lžička 

 Hrnek (nerozbitný, např. plecháček) 

 Kapesní nůž (zavírací, nejlépe s pojistkou) 

 Láhev na pití (minimálně 1,5l, raději 2 litrovky; 
stačí obyčejné pet láhve, budeme vyměňovat 
a vymývat) 

 
Vybavení do stanu: 

 Pytel na špinavé prádlo (např. starý povlak na 
polštář nebo plátěná taška; igelitová taška 
není vhodná, prádlo v ní chytá plíseň) 

 Kapsář na drobnosti, který lze zavěsit zevnitř 
stanu (rádi poradíme ) 

 Kus igelitu jako podložka pod kufr 
(pravděpodobně nebude potřeba, budeme se 
snažit všude zařídit dřevěné podložky, ale co 
kdyby…) 
 

Hygienické potřeby: 

 Kartáček a pasta na zuby 

 * Mýdlo/sprchový gel 

 * Šampon na vlasy 

 Hřeben 

 Krém na opalování 

 * Repelent proti hmyzu (repelenty od dětí 
nevybíráme, ale používají je kontrolovaně) 

 Ručníky, 2-3x (menší jsou lepší, rychleji 
schnou) + případně žínka 

 Toaletní papír, 1 role 

 Šitíčko 
 
Ostatní: 

 Spolehlivá baterka a dostatek náhradních 
baterií, případně náhradní žárovka 

 Malý batůžek do vlaku a na výpravy 

 Psací potřeby, dopisní potřeby, blok na 
poznámky, skautský zápisník, známky na 
dopisy 

 Kapesné (stačí 200-300,- Kč, možno nechat  
u vedoucích) 

 Oblíbeného plyšáka nebo hračku 

 Šňůra na prádlo + pár kolíčků 
 
CO NEBRAT  

 Repro soustavy 

 Tablety či počítače 

 Cennosti či jiné drahé věci, které by tábor 
nemusely přežít 

 
A JAK JE TO S MOBILY?  
Proti mobilům nic nemáme, každopádně je děti 
nebudou mít kde nabíjet. Pokud si tedy chtějí vzít 
telefon na občasný kontakt s Vámi rodiči, klidně mohou  
(týká se asi hlavně starších). Během běžného 
táborového programu bychom ale neradi viděli děti 
s telefonem v ruce. Pro spojení s dětmi využívejte 
prosím především poštu, případně se lze dovolat i nám. 


