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CO S SEBOU NA TÁBOR
Tento p ehled je ur en p edevším rodi m, kte í posílají poprvé své d ti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové
vybavení a dopodrobna o n m informovat. Jeho snahou je rodi m usnadnit orientaci a nasm rovat jejich p ípadné dotazy správným sm rem.

Zavazadla do kterých se balí Jednozna n
preferujeme kufr. Ve stanu se vejde pod postel a d ti
v n m spíše udrží po ádek

Krosna – pokud Vaše dít pohrdne kufrem a doufá,
že v ní udrží po ádek, lze krosnou kufr
nahradit.V p ípad , že je na ní b hem cesty na tábor a
z tábora n co p ipevn no zven í (spacák,karimatka),
tak velmi d kladn .

Boty na delší ch zi a do náro n jšího terénu by m ly
být pevné, nejlépe kožené a nad kotník (tak aby byl
fixován). V nouzi kotníkové botasky. Pevné boty
vyžadujeme pro jakýkoli pohyb v lese.

Sandály – jsou velmi vhodnou obuví pro pobyt
v tábo e, oddechové innosti, pro p ezutí po pochodu
na putovních táborech i jako p ez vky do objekt .
Jejich výhody jsou z ejmé: jsou lehké, snadno
sbalitelné, nepotí se v nich nohy, rychle se obouvají.

Sportovní obuv je nezbytností pro tém všechny
druhy tábor , nebo v ní d ti absolvují patrn v tšinu
táborového programu. Tenisky by rozhodn m ly mít
solidní odpruženou podrážku, oby ejné kecky
s plochou podrážkou jsou nevhodné a jejich užití p i
náro n jším programu odnesou zejména kotníky.
Pokud jsou boty starší, vyplatí se ješt jedny náhradní.

Boty do vody – velmi praktická v c. Proto se vyplatí
nevyhazovat staré roztrhané šn rovací tenisky. Ty pro
tento ú el poslouží lépe než sandály, které p i plavání
asto sklouzávají z nohou.

Holínky – absolutní nutností – neodhadneme po así
dop edu. Zaberou sice hodn místa, ale v p ípad
dlouho trvajícího dešt je dít ur it ocení.

Ponožky - ponožky jsou velmi d ležitou sou ástí
vybavení.D ti by jich m ly mít rozhodn dostate né
množství. Alespo ást z nich by m la být silná.
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Kalhoty – dlouhé kalhoty jsou samoz ejmostí, ale je
op t dobré p izp sobit je zam ení a programu tábora.
Pro náro n jší program v p írod jsou vhodné
pevn jší kalhoty nenápadn jších barev. Praktické jsou
kapsy po stranách nohavic.

Tepláky - vzhledem k pohybovým a sportovním
aktivitám na v tšin tábor jsou tepláky velmi
d ležitou sou ástí vybavení a málokterý táborník se
bez nich obejde.

Kra asy, sukn – v letním po así, kdy probíhá
v tšina tábor jsou kra asy (p íp. sukn ) užívány
zpravidla více než kalhoty. Proto není od v ci mít
s sebou na delší tábor t eba i dvoje, zvlášt nejsou-li
z pevn jší látky (plátno, džínovina).

Bunda – solidní bunda by ve vybavení táborníka rozhodn
nem la chyb t. Ideální je starší zimní bunda nebo „va ák“.

Pásek – na pásek se dá p i balení lehce zapomenout a pak
padají kalhoty. Dobré je taky nezapomenout na to, že poutka
u r zných kalhot mají r znou ší ku, takže by m l pasovat do
všech, nebo tahat jich s sebou na tábor více je holý
nesmysl.

Spodní prádlo – m lo by ho být dostate né množství
zejména u mladších d tí, kde se nep edpokládá jeho praní.
Jinak je to samoz ejm v c zvyku a výchovy.

Oble ení na spaní – je asi v cí zvyku, zda to bude pyžamo,
nebo triko a tepláky, ale rozhodn by to m lo být n co, co je
vyhrazeno pouze na spaní. D ti by ur it nem ly spát ve
v cech, ve kterých chodí p es den, nebo takové v ci jsou
v tšinou propocené (tedy vlhké a mastné) a h e izolují. Do
spacáku by se však d ti nem ly ani p íliš nabalovat.

Plavky – jsou v c, která jist nepot ebuje rozsáhlé
komentá e. Snad jen, že by nem ly být p íliš chatrné, nebo
d ti jsou schopné je na klouza ce místního koupališt
prošoupat za jediné odpoledne.

Trika s krátkým rukávem – zejména v lét op t asi jedna
z nejoblíben jších a nejužívan jších ástí od vu.

Triko s dlouhým rukávem – je výborným základem do
chladn jšího oble ení, když je pot eba si obléci více vrstev.
Výborné je též na noc do spacáku. Pro tento ú el je patrn
nejvhodn jší 100% bavlna.

http://www.ltcamp.cz

3
Košile – solidní košile je jednou z nejprakti t jších ástí
od vu, už jen tím, že má širokou škálu využití. Asi
nejvýhodn jší je bavln ná s dlouhým rukávem.

Mikina – je hodn praktická a hodn užívaná, d ti jí rády
nosí. V lét ve v tšin p ípad nahradí svetr, je leh í a
skladn jší.

Svetr – dobrý svetr je d ležitou sou ástí vybavení i na
tábory v letním období, nebo noci v lét bývají asto
chladné a posezení u táboráku nebo no ní hra vyžaduje
teplé oble ení.

Ešus + lžíce(kompletní) – pat í k základnímu vybavení pro
pobyt v p írod . Na táborech se z n j nejen jí, ale asto se
v n m i va í a proto by m l být kompletní a v po ádku.
Kompletní sada obsahuje i vnit ní malý ešus a ví ko.
Výhodn jší je po ídit ešus s oušky. U v tšiny hliníkových
ešus je t eba zkontrolovat a p ípadn upravit držátko.

Plášt nka, perelína (pon o) – n co proti dešti je rozhodn
t eba. Otázka zní, co je nejvhodn jší.. V tšinu nevýhod mají
igelitové plášt nky, které jsou dobré zpravidla pouze na
p eb hnutí od stanu ke stanu. Pro jakoukoliv jinou innost
(nap . na výlet) se nehodí z mnoha d vod . Snadno se
roztrhá, p i pohybu se v ní lov k nadm rn potí, kryje
pouze t lo a ne batoh, v tšinou se už dále nedá nijak
upravovat a využít k dalším ú el m. Za ideální (ne nutnou)
považujeme vojenskou plášt nku z výprodeje (pozor na
jednorázové protichemické prost edky – obsahují i kalhoty)

Láhev na vodu – je d ležitá pro dodržování pitného režimu
d tí, zejména na putovních táborech a výletech. V sou asné
dob um lohmotných lahví pro dít v tšinou nebývá
problém si n jakou po ídit v p ípad zni ení i ztráty. P esto
je dobré ho vybavit kvalitní (pevnou) lahví již p edem. Pro
pochody jsou v tšinou lepší dv menší láhve než jedna
velká. Lépe se vyváží v nebo na batohu a v p ípad
proražení má lov k ješt jednu.

Perelína (pon o) - je pevn jší a vzdušn jší, schová i batoh,
asto se dá regulovat tvar otvoru na obli ej i celé kapuce i
délka celé perelíny. N která se dají využít i jako nouzový
p íst ešek apod. Dobré zkušenosti jsou nap . s plastanem.
Deštník je do p írody v tšinou nepraktický.

Hrní ek – d ti mají po celý den k dispozici aj, budou jej
pot ebovat .

Ru ník – jako v c denní pot eby nebude jist chyb t ani na
tábo e. Není rozhodn t eba jich d tem dávat f ru, ale
vhodný a praktický je krom v tšího ru níku nebo osušky i
menší ru ník nap . na obli ej.

Stará ut rka – hodí se na tisíce v cí a je tém nezbytností
tam, kde se d ti ú astní va ení. Zejména va í–li se na ohni,
je t eba jí mít po ruce. Nejmén jednu starou ut rku bude
dít pot ebovat na osušení svého jídelního nádobí.

http://www.ltcamp.cz

4
N ž – prosíme dohlé n te na zbrojní vybavení
Vašeho dít te.Ideálním nožem je pro nás kapesní.
Pokud vybavíte své dít nožem s pevnou epelí je
nutná i pevná kožená pochva (pozor na nekvalitní
napodobeniny – RAMBO n ž).

Kapesní n ž-je nesmyslné, aby byl tupý. P i
manipulaci s tupým nožem dochází ast ji ke zran ní
a tato zran ní bývají ve v tšin p ípad mnohem
závažn jší (p i ezání tupým nožem musíme na
nástroj vyvinout mnohem v tší tlak a n ž neprojde tam
kam chcete.)

.

Hadr a krém na boty – je pot eba v p ípad , že své dít
vybavíte koženými botami. Každopádn vy išt né a
nakrémované boty vydrží déle a hlavn na výletech jen tak
nepropustí vodu.

Menší batoh - NEJMÉN TAK VELKÝ, ABY SE DO N J
VEŠEL SPACÍ PYTEL.

Spacák – o spacáku by se dalo napsat mnoho stran, ale to
není ú elem tohoto p ehledu. Každopádn je p ed jeho
po ízením nutné se zorientovat. Jist vám dob e poradí
v každé specializované prodejn . Za nejlepší a
nejvšestran jší (nejen pro letní tábor) považujeme spacák
z dutých vláken do teploty -10 až -20 stup .

Izola ní podložka (karimatka) pro spaní ve stanu jsou d ti
vybaveny našimi karimatkami, uvítáme vybavíte-li dít
vlastní karimatkou pro použití p i koupání a spaní ve volné
p írod

Uzlova ka – je v podstat kus siln jšího kvalitního provazu,
zpravidla 2-5m dlouhého, hodícího se krom nácviku uzl
tém na všechno. Lze s ní p ivázat n co k batohu, použít jí
jako prádelní š ru, použít p i hrách i k r zným opravám
výstroje…

epice proti slunci – v letních vedrech se m že stát
d ležitou pom ckou proti úžehu nebo úpalu,.
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Hygienické pot eby – jsou spíše samoz ejmostí a otázkou
osobních preferencí. Je to v c, na kterou lov k zpravidla
nezapomene, takže spíše pro úplnost. Zpravidla to bývá
kartá ek na zuby, zubní pasta, mýdlo v krabi ce, šampón,
krém na obli ej, krém na opalování, jelení l j, repelent,
zrcátko, toaletní papír, hyg. vložky, kapesníky (z d vod
ekologie preferujeme na tábo elátkové kapesníky),
p ípadn další v ci dle vlastního uvážení

Osobní léky – pokud je Vaše dít musí používat, uve te
to prosím na p ihlášku. Na krabi ku napište denní
dávkování.

NEVYBAVUJTE DÍT TABLETAMI PROTI
HMYZÍMU BODNUTÍ (DITIADEN). MÁME JE
V TÁBOROVÉ LÉKÁRN

Další d ležité v ci: psací pot eby, baterka (s novými bateriemi + náhradními), zápisník, známky na pohled, libovolný pr kaz totožnosti (s datem narození a fotografií), píš alka,
zápalky, fotokopie pr kazky zdravotní pojiš ovny
V ci, které nejsou nezbytností, mohou však výrazn zp íjemnit pobyt na tábo e: deka, celta, ledvi ák, epice, n žky, pastelky, knížka, koresponden ní lístky, brýle proti
slunci, opalovací krém, hudební nástroj, polštá ek-mazlí ek, medvídek…

Obecná pravidla pro vybavení d tí na tábor:
1) Nechte d ti balit samostatn . Dohlédn te na n , pomozte jim p im en jejich v ku a schopnostem, ale nechte je, a si sami uv domí, co vlastn
pot ebují, pro si to berou, a za i te, a jim vše projde rukama a v dí, kam si to ukládají. Když sbalíte d tem vy, stane se velmi pravd podobn to, že spoustu
v cí v bec nepoužijí, protože nebudou v d t (nebo zapomenou), že je mají, p ípadn kde jsou. Když si vedoucí všimne, že dít chodí od za átku tábora v
jedn ch ponožkách a pom že mu objevit skrytá tajemství jeho zavazadla, pak zas dít , které si samo nezabalilo, spoustu v cí nep iveze, nebo vlastn neví,
co vše s sebou m lo a své v ci si nepozná.
5) Množství pen z je další v cí, na kterou se asto naráží -Pokud s tímto nastanou problémy, pak je to p edevším s p ílišným množstvím pen z. (Lze narazit
i na d ti, kte í mají s sebou v tší kapesné, než dosp lý vedoucí.) Proto je dobré si uv domit, pro na tábor dít posíláte. Jist dosp jete k záv ru, že to není
kv li nakupování. I samostatné hospoda ení s pen zi je totiž pro d ti podstatná sou ást výchovy a zna n se promítá i do vztah , nejen na tábo e.
6) Cenné a nebezpe né v ci se mohou stát v p ípad neuváženosti stejným problémem, jako p ílišné množství pen z. I když je dnes už b žné, že d ti
každodenn používají mnoho elektroniky a jiných drahých v cí, bývá lépe, když si od nich na chvíli odpo inou. V p ípad , že dít vybavíte mobilním
telefonem, je t eba po ítat s vybitím baterie. Poveze-li si s sebou dít další elektronická za ízení – kazetové a CD p ehráva e iníte tak na vlastní nebezpe í,
tábor není vybaven pro uzamykatelné uschování t chto za ízení.
7) Jídlo a sladkosti bývají další ukázkou p ílišné pé e a obav rodi . U našeho tábora se rodi e jist nemusí bát, že by d ti trp ly hladem. Proto i zásoby
jídla jsou zbyte né. Jedná se tedy pouze o jídlo na cestu, i první den tábora. P esto dost asto, ne-li ve v tšin p ípad , vedoucí po n kolika dnech musí
likvidovat množství jídla, které d ti „po cest “ nesn dly. A mnohdy ani není divu, že malé d cko nesta í spo ádat k sva in dva ízky i p lku ku ete s p ti
chleby. Nelze se ani divit, že se sva iny ani nedotklo a dalo rad ji p ednost sušenkám a okolád . Proto i zde platí „všeho s mírou“. Mnohem d ležit jší než
jídlo je vybavit dostatkem tekutin, pokud možno nep íliš sladkých. D ti dostávají ob d ihned po p íjezdu a ubytování.
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