SEZNAM VĚCÍ NA SKAUTSKÝ TÁBOR 2018
neděle 15. 7. 2018 – sobota 28. 7. 2018
Kufr(spíše nižší, aby se vešel pod postel, tj. do 25 cm na výšku)
Karimatku, spacák(klidně hodně teplý, můžete dát mimo kufr, když se nevejde, ale
podepište jej)
Krosnu(velký batoh)
Jídlo a pití na cestuv látkové tašce
Boty:
- pevné kotníčkové
- sportovní
- holínky
Na spaní:
- deka, spacák, karimatka
- teplé pyžamo, 2x teplé ponožky (pokud nemáte teplý spacák, tak radši i svetr,
punčocháče…)
Oblečení:
- spodní prádlo a ponožky dle uvážení
- trička dle uvážení (doporučena 3 s krátkým rukávem a 1 s dlouhým)
- tílko
- 2x kraťasy
- 2x tepláky
- 3x mikina/flanelová košile
- teplejší bundu (klidně starou zimní, v noci může být vážně zima)
- slabší bundu (větrovku)
- pláštěnku (NE jen nepromokavou bundu, jsme celé dny v přírodě a když pak
prší, je třeba pořádná neděravá pláštěnka)
- pokrývku hlavy
- sluneční brýle
- plavky
- šátek
- 5x látkový kapesník (jsou lepší než papírové, protože ty děti ztrácí po táboře
z kapes a máme tam pak čurbes ;)
- látkový pytel na špinavé prádlo (určitě ne igelitky)
Počítejte prosím s tím, že oblečení

se může v lese „trochu“ ☺zničit, takže obecně
nedávejte dětem s sebou zbytečně nové oblečení.
Hygiena:
- 2x ručník (praktičtější jsou tmavé barvy)
- mýdlo, šampón
- hřeben
- kartáček na zuby, pastu
- opalovací krém
Veškerou svou hygienu, od čištění zubů po koupání, provádíme v přírodě v blízkosti
potoka. Byli bychom tedy rádi, kdyby naše hygienické potřeby co nejméně

poškozovaly přírodu. Pokud tedy budete mít možnost dát dětem přírodní mýdlo,
šampón nebo pastu na zuby, bude to super.
Na jídlo:
- příbor a škrabka v látkovém sáčku s poutkem
- ešus dvoudílný (z malého jíme a pokud si dítě bere na tábor sladkosti, je
limitem právě velký ešus
)
- plechový hrnek (prosíme ze zkušeností objem minimálně 250ml)
Léky:
Pokud dítě bere léky, popsat krabičku jménem, příjmením a dávkováníma
odevzdat při odjezdu zdravotníkovi. Dítě u sebe nesmí mít žádné léky, o kterých
neví zdravotník!
Skautské věci:
- kroj (=skautská košile, skautský šátek, turbánek, píšťalka)
- kraťasy a dlouhé kalhoty ke kroji (tzn. v lesních barvách, ne džíny)
- střediskové (skautské) tričko (na cestu)
- KPZ
- 3x hadrák
- uzlovačku
- zavírací nůž
- baterku (eventuálně náhradní baterie)
- skautský zápisník (=„parádní zápisník“)
- blok (=„čmárák“)
+ tužku, propisku, pastelky, dopisní papíry a obálky s nalepenými známkami
Dále:
-

knížku
hudební nástroj (pokud dítě na něco hraje a chce si nástroj vzít s sebou ☺)
oblíbený zpěvník (pokud takový dítě má)
čisté hadry na utírání do kuchyně, ideálně staré utěrky (nevratné)
kapesné (ideálně do 100 Kč)
alespoň 3x prázdné PET lahve min. 1,5 - 2 l (čím větší objem, tím lépe)
bílé tričko na táborovou hru určené k obarvení (pokud máte zelenou čepici z
tábora 2016 - Hvězdná brána - vezměte si i tu)
Na tábor prosíme nebrat:mobily a veškerou elektroniku

Kontakt v případě nutnosti:
Doktorovi (Jakub Dienstbier): na tel. 723 904 002
Čolkovi (Petr Siblík): na tel. 720 660 327
Káje (Karolína Fialová): na tel. 723 677 937
Prosíme, abyste kontakt využívali hlavně v případě, že se jedná o něco důležitého.
Na táboře se snažíme být převážně s dětmi a před nimi telefon zbytečně nepoužívat,
když oni ho nemohou mít. A je náročné po nocích odpovídat rodičům, jestli se jejich
dětem nestýská a jak se dnes měly. Nebojte, oni vám to napíší v dopise. ;-)
Případné dotazy na: info@paprsek43.czDalší informace na: www.paprsek43.cz

