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P O T Ř E B Y  P R O  T Á B O R  2 0 2 0  

JEDNOTLIVEC 

kompletní kroj 

(čepice, bílé krojové tričko, krojová košile, 

oddílový šátek, turbánek, krojové kraťasy, 

šedomodré kalhoty, oddílová bunda, bílé 

krojové podkolenky) 

pevné boty, čištění na boty 

2x tenisky  

gumáky 

boty do vody s pevnou patou 

oddílový batoh 

deka, malý polštář, spací pytel 

2x dlouhé kalhoty pracovní (ne tepláky nebo 

legíny) 

2x pracovní košile nebo mikina 

svetr nebo mikina 

5x spodní prádlo (minimum) 

4x tričko – pokud možno tmavé 

oblečení na spaní 

(tričko a trenýrky nebo 

tepláky nebo podvlékačky) 

plavky (bikinového střihu z plavkoviny) 

ručník na ruce + 2x osuška 

ponožky (min. 5x) – pokud možno tmavé 

družinový dres 

civilní šátek (ne Palestina) 

kšiltovka 

pláštěnka 

igelit 1x2m 

izomatka, karimatka (doporučuje se) 

toaletní potřeby 

(mýdlo, hřeben, pasta, kartáček, šampon, 

toaletní papír 2-3ks) 

kapesníky (doporučuje se balík papírových) 

ešus s dýnkem, lžíce 

řemínek, uzlovačka, laso 

2x svíčka a 2x zápalky 

baterka + náhradní akumulátory 

sekera + pouzdro 

nůž (v pochvě nebo pouzdru) 

rukavice na práci 

škrabka na brambory 

utěrka na nádobí, hadr na všechno 

zástěra do kuchyně 

šití 

6x hadrové koule 

kapsář 

pružný obvaz 

zápisník, psací a kreslící potřeby 

dopisní papíry a známky 

pracovní deník, deník výprav 

hudební nástroj (kytara apod.) 

kapesné (bufet) 

repelent nebo jiný přípravek proti hmyzu a 

hlavně klíšťatům (doporučujeme) 

písemné prohlášení rodičů (zdravotní karta) 

průkaz zdravotní pojišťovny

PRO STAN 
(rozdělí rádce) 

5x rýsovačky, 3x kleště, 3x skládací (svinovací) metr, papír na poličky, ubrus na družinový stůl, 

motouz 

DRUŽINA  

(obdobně jako na dvoudenní výpravy) 

družinová vlajka, lékárna, 2x mapová souprava, 3x píšťalka, dalekohled, šňůra 15m, 2x kartáč na šaty, 

družinové vázačky, 2x otvírák na konzervy, 2x mýdlo nebo pasta na praní 

Centrálně - 4x kotel, drátěnky ke kotlům, pánev, 2x dýnko, 2x náběrka, malý igelit (na vaření), pila, 

lopatka, 2x buzola, 4x signálky, 2x míček, 
 

 

Na stavbu tábora se bere výstroj jako na dvoudenní výpravu. Zbytek sbalte do pytle a 

dopravte do klubovny nejpozději do pátku 26. června 2020. Na stavbu se nebere kroj a 

zároveň se nebalí do pytle (odjíždí se v něm na tábor o týden později) 

NA TÁBOR SE NEBEROU MOBILNÍ TELEFONY!!! 

mailto:bvu@bvu.cz
http://www.bvu.cz/

