
SEZNAM BALENÍ 
S sebou v krosně a na sraz: 
● na sebe oddílové tričko a šátek + oblečení dle počasí, mikina, lehčí bunda 
● pláštěnka 
● hygienické potřeby (z preventivních důvodů raději jednu nebo dvě roušky) 
● nůž 
● baterku 
● náhradní kompletní oblečení (např. triko, tepláky nebo legíny, mikina) 
● oblečení na spaní 
● dostatek ponožek a spodního prádla (z pátku na sobotu) 
● spacák a karimatku 
● z osmera pouze KPZ, uzlovačku, šátek a tužku /ostatní zabalte do bedny/ 
● velkou flašku na vodu 1,5 l (raději i dvě, dost se hodí :)) 
● Jídlo na celý první den 
● všechny cestovní průkazky (ISIC, Lítačku, …), skautskou průkazku, popř. malé kapesné 
● pohorky,  
Všechno si ponesete na zádech, žádná příruční zavazadla. Doporučujeme nebrat žádné 
zbytečnosti. V batohu by mělo zbýt trochu místa, aby si tam mohla skautka zabalit část 
stanu, který ponesou ve družině. 
 
S sebou na tábor na Střelu /v bedně/: 
Oblečení - kompletní kroj a to i s píšťalkou (na hlídku i pro rádce dne je totiž neocenitelná) a 
vhodné kalhoty či sukni ke kroji, oblečení na spaní (adekvátní kvalitě spacáku), plavky, 
spodní prádlo a ponožky na dva týdny, náhradní kalhoty/kraťasy/sukni ke kroji, teplé 
ponožky, pytel na špinavé prádlo (např. starý povlak na polštář), kloubouk/kšiltovku, náhradní 
trička (4x), kraťasy (2x), dlouhé kalhoty (2x), mikinu (2x) - všechno je samozřejmě orientační, 
každá skautka jistě ví, kolik čeho použije, zároveň je vždy možnost všechno ručně vyprat v 
řece 
 
Boty - sandály, boty do vody, (popř. botasky/druhé pevnější boty krom pohorek/barefooty) 
 
Hygiena - sprcháč, šampon (doporučujeme ideálně obyčejné pevné mýdlo bez nějakých 
chem. přísad, přeci jen voda po mytí se nedostane do žádné čističky, tak aby naše 
ekologická stopa byla co nejmenší), kartáček, pasta, ručník, mýdlo na praní, vložky, repelent, 
opalovací krém, jelení lůj atp. 
 
Materiál  

- vlastní sekeru (bude potřeba na práci a během tábora si na ní uděláme obal), 
prádelní šňůru o délce alespoň 1,5 m, kolíčky, závěsný kapsář do týpí, ešus, lžíci, 
hrnek, nůž, utěrku do kuchyně (nejlíp starší, možná se nevrátí), šitíčko, čelovku (popř. 
normální baterku) 

- OSMERO: Barbuch (zápisník), trhák, NZ nebo stezku (nutné!), psací potřeby (i 
pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, …), KPZ (doplněnou, dostatek sirek), uzlovačku, 
čtyřcípý šátek, plátěnou tašku 

- papíry, obálky, známky, adresy… 
- ešus, lžíci, příbor a hrnek 

 
  



Na program: 
- plášť a popř. středověký kostým (bližší informace naleznete na webu) 
- Dobrovolné: kniha, kterou byste doporučili ostatním a nevadilo by vám, 

kdyby si ji během tábora někdo půjčil - zabalte ji do bílého papíru a 
napište vlastní trochu nekonkrétní anotaci 

- Dobrovolné: připravte si nějaké vyprávění o zemi, která je vám blízká 
(klidně si vemte s sebou něco s ní spojeného) 

- Dobrovolné: můžete si připravit i vlastní kratší program (workshop, hru, 
rozcvičku…) 

 
Za družinu: družinovou lékárnu (Maškiki), kuchyňskou KPZ - Polní kuchyňku (Zabakwed), 
ohnivou krabičku (Ohnivec) - bude možno zabalit do oddílové bedny, takže je potřeba to 
podepsat (spolu s dalšími družinovými věcmi, výtvarnými, hrami a pod.), družinovou vlajku + 
co si domluvíte, že chcete na táboře užít :) 
 
Dobrovolné: společenskou hru, hudební nástroj, háček na háčkování + bavlnu (či jinou ruční 
práci), knížka, polštář, zpěvník (oddílový), hamaku, cokoli, co bychom mohli použít do “relax 
zóny”, čepici (hodí se na hlídku ;)), kapesné dle uvážení (moc nebude, kde ho utratit), 
nepotřebnou čistou látku - aby se do ní mohl na noc zabalit chleba (pokud byste nějakou 
měli, tak se prosím domluvte s Eliškou Váňovou, aby toho nemusela zařizovat a brát víc, než 
bude potřeba - 739 116 036, mockrát děkujeme) 
 
Chtěli bychom vás také poprosit, aby si holky (až na rádkyně/podrádkyně) s sebou nebraly 
mobilní telefony. Táboříme na “zelené louce” a nebude možné si je nabít. Zároveň bude 
používání telefonů omezeno - chtěli bychom si tábor užít i bez moderních technologií. 
Možnost telefonovat bude v době poledního klidu a osobního volna, takže možnost 
informování o chodu tábora a všem potřebném zůstane. Pokud by byl z Vaší strany zájem o 
hromadné informace, můžeme jednou za několik dní rozezesílat hromadné SMS o tom, co 
se děje. 


