
Seznam osobních věcí a potřeb na skautský tábor 
Hoštejn 2007 

 
Oblečení: úplný kroj (košile, kraťasy, kalhoty – alespoň jednobarevné), pohodlné obnošené boty (na výlet), holínky, 

plátěnky (staré do vody), kecky, sandály (všechny boty v odpovídajících velikostech – před odjezdem 
vyzkoušejte!!!), 2 teplákové soupravy, 6 ponožky (1 teplé), 1 teplá košile, 3 trička, 2 kraťasy, 4 trenýrky, 
plavky, teplou bundu, pláštěnku do deště, pokrývku hlavy – 
letní. 

 
Jídelní potřeby: jídelní miska – ešus (doporučujeme trojdílný), 

lžíce, kapesní nožík, plechový hrneček, láhev na pití na 
výlet, 2 utěrky na nádobí. 

 
Potřeby osobní hygieny: kartáček na zuby, zubní pastu, mýdlo 

v pouzdře, hřeben, 2 ručníky, kapesníky, balíček toaletního 
papíru, pytel na špinavé prádlo. 

 
Potřeby na hry: nafukovací matraci (kdo má), čtyřcípý šátek a 5 

hadrových koulí, popř. další bude upřesněno na schůzkách 
(např. převlek na CTH, drobnosti na hry). 

 
Ostatní: spací pytel, karimatku, deku, batůžek na výlet, baterku 

(včetně náhradní žárovky a baterií), uzlovačku, zápisník, 
deník, tužky, stezku, pastelky, malé štětečky na malování, 
korespondenční lístky, plně vybavená KPZ, peníze pro 
osobní potřebu (do 50 Kč), sluneční brýle, opalovací krém, 
ramínko, REPELENT proti komárům (ne ve spreji), režijní 
průkaz ČD (do batůžku na cestu), či průkaz na slevu 
jízdného. 

 
To vše do kufru, nebo batohu* + dobrou náladu na celý tábor. 

 
• Všechny věci prosím označte, aby je bylo možné 

identifikovat ve ztrátách a nálezech.  
• Na tábor, prosím, svým dětem nedávejte elektronické či jiné podobné věci (mobily, rádia, MP3, apod.)!!! 

Uvedeným opatřením chceme zabránit případnému ztracení, zničení věcí, či narušování programu.  
 
Nakládání věcí na tábor je v pátek 29. 6. 2007 odpoledne u klubovny (bude upřesněno v měsíci červnu). Po naložení 
věcí dobrovolníci z řad skautů a rodičů odjíždí na tábořiště, kde pomáhají se stavbou tábora – přespání ve stanech, večer 
oheň, zpěv.  
Vlčata, která nebudou na táboře s rodiči, odjíždí v sobotu 30. 6. 2007 a mají sraz před nádražím ČD v 9:45 hod. v kroji. 
Skauti na tábor (druhý turnus) odjíždí v kroji ve čtvrtek 5. 7. 2007 odpoledne – bude upřesněno. S sebou si berou svoje 
věci – batohy. 
 
S sebou (na nakládání věcí): zdravotní průkaz, průkaz pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti a léky (bere-li nějaké – 

odevzdá zdravotníkovi), prohlášení ošetřujícího lékaře, doklad o zaplacení poplatku na tábor. 
 

Bez tohoto nemůže dítě odjet na tábor!!! 
 
Na prohlášení napište číslo telefonu, případně adresu, kde bychom Vás uvědomili o případné nemoci dítěte. 
 
Návrat z tábora (první turnus) je v neděli 8. 7. 2007 v cca 16:15 hod. u klubovny. 
Návrat z tábora (druhý turnus) je v sobotu 14. 7. 2007 v cca 14:10 hod. u klubovny, večer a v neděli je další 
program. 
 

První schůzka po prázdninách bude v pátek 7. 9. 2007. Sraz v 16:00 hod. u klubovny.  
S sebou rozvrh hodin a věci na schůzku. 

Pěkné prožití zbytku prázdnin Vám přeje III. chlapecký oddíl. 
 

*Na druhý tábor si skauti své věci povezou sami – na zádech, tak by bylo vhodné, kdyby vše měli zabalené v jednom 
zavazadle – batohu, aby mohli ujít zahajovací cestu.  


