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Vše zabaleno do lodního barelu či loďáku 
 

KROJ: 
   

košile  

kalhoty jeans modré 

tyto věci nedávat do barelu, bude mít při 

odjezdu na tábor sebou či na sobě: 

krojové tričko  

opasek     

krátké modré kalhoty 

šňůra s píšťalkou 

šátek s turbánkem     

kšiltovka     

botasky 

malý batůžek na cestu 

pláštěnka do deště 

     

DALŠÍ OBLEČENÍ: 
         

věci na spaní 

8x spodní prádlo /slipy, trenky/  

2x trenýrky/šortky na vodu (bavlněné)   

teplá /flanelová / košile nebo mikina   

3x barevné tričko s krátkým rukávem  

2x tričko s dlouhým rukávem    

2x teplé ponožky    

5x slabé ponožky  

2x plavky     

5x kapesník 

šátek     

tepláková souprava    

teplý svetr 
 

pevná obuv na výpravy 

sandále 
 

boty do vody  /ne sandále a ne krosky/   

kšiltovka pracovní (pokrývka hlavy na vodu) 

slabé šusťáky bez podšívky + šusťáková bunda 

na loď (při chladnějším počasí) 

neoprén (kdo vlastní, není podmínkou)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÍ  VYBAVENÍ: 
    

2x ručník     

2x utěrka 

mýdlo v pouzdře   

zubní kartáček + pasta 

hřeben  

toaletní papír (zabalený v igelitu )   
   

3 dílný ešus + miska 

lžíce + malá lžička 

plechový hrneček 

zavírací nůž / ne rybičku / 
   

čelovku/baterku + náhradní baterie 
   

KPZ, uzlovačka, zápisník, blok na psaní, 

obyčejná tužka, propiska, několik pastelek 
   

skautské stezky 
    

korespondenční lístky s předepsanou adresou 

známky 

sluneční brýle 

5 m prádelní šňůry 

10 kolíčků na prádlo 

tyčinka na rty 

repelent 

krém na opalování 
 

pytel na špinavé prádlo 

5 ks igelitových tašek nejlépe Tesco  
 

spacák 

karimatka (vejde-li se do barelu / loďáku) 
 

 

zabaleno mimo barel / loďák: 
 

karimatka – zabalená v igelitu !  

plovací vesta – řádně podepsaná 

pádlo – pouze kdo má vlastní označené  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Všechny věci řádně označte, napište raději skautům seznam věcí. 
Dejte dětem minimum věcí, stejně je všechny nepoužijí, ale rozházejí všechny. 
 

Při odjezdu se odevzdává: 
očkovací průkaz + kopii průkazu zdravotní pojišťovny + prohlášení rodičů o bezinfekčnosti 
 

Přísný zákaz brát sebou: mobily, digitální hry, walkmany, tablety a rádia, ani 

jiné cenné věci.  Za ztrátu či poškození neodpovídáme! 
 


