
Seznam potřeb na letní stanový tábor u Vilímku, T. O. M. Kňouři Brno 0439 

Na sraz den odjezdu přijďte v: oddílovém tričku, krátkých kalhotách, pevných kožených botách a s pokrývkou hlavy 

Mějte nachystanou zdravotnickou dokumentaci a léky k předání zdravotníkovi. 

S sebou do krosny: vybavení jako na výlet s přenocováním: spací pytel, karimatka, igelit černé barvy 2 × 3,5 m na stavbu 
přístřešku, neporušená pláštěnka do deště s kapucí (délka přes holínky), náhradní sportovní oblečení, mikina nebo 
bunda, spodní prádlo, pyžamo, *KPZ + uzlovák, ešus v obalu (stačí pouze jeden - největší díl s víkem), lžíce, plechový 
hrnek, baterka, nůž (v pouzdře na opasek), hygienické potřeby, ručník, pití, svačina (první jídlo je večeře), kapesné, 
šátek. 

 

Důležité upozornění: Je nutné dítě nabalit do batohu přesně podle uvedených pokynů. 
                    První den tábora děti nebudou mít přístup ke svým kufrům! 

 

Vše ostatní zabalit do jednoho pevného kufru: 

• oddílový kroj: krátké (nad kolena) a dlouhé kalhoty riflové (nebo z podobné pevné látky tmavé barvy), 1 
zelená košile (krojovka), 1 čtvercový šátek (ideálně tmavé barvy, rozměry cca 75x75cm) a kšiltovka nebo 
klobouk příp. baret (nejlépe v zeleném či tmavém provedení) 

• 3 páry silných vlněných ponožek, 5 párů tenkých ponožek 
• spodní prádlo (počet dle uvážení - děti mají možnost praní jednou za týden), plavky, neplavci - rukávky. 
• 3 trička s krátkým rukávem 
• 2 teplé košile nebo trička s dlouhým rukávem 
• 1 tepláková souprava nebo kalhoty a mikina 
• 1 teplý svetr s dlouhým rukávem, 1 bunda větrovka 
• 1 tričko bez rukávů (tílko) 
• pyžamo nebo souprava prádla na spaní 
• 1 punčochové kalhoty nebo dlouhé spodky (podvlíkačky) 
• 1 dlouhé maskáčové kalhoty (nebo jiné přírodní barvy) 
• plátěný pytlík s tkanicí na špinavé prádlo - ne igelit, musí být prodyšný! 
• toaletní potřeby - mýdlo, kartáček + pasta, hřeben, šampón, mýdlo na praní, toaletní papír, repelent proti 

hmyzu, krém na opalování, zrcátko, šitíčko, kolíčky na prádlo 
• 1 osuška, kapesníky dle potřeb dítěte 
• 1 malý polštářek pod hlavu 
• gumové holínky 
• tenisky nebo sandály 
• chlebník či malý batoh na půldenní vycházky 
• sekera (ideálně s pouzdrem na ostří)  
• 1-2 deky, staré povlečení na peřinu (na povlečení matrace na posteli) 
• psací potřeby, nůžky, papír, deník, pohlednice nebo dopisní papír, známky 
• plastová láhev na výlety (1L až 1,5L) - stačí obyčejná PET láhev 
• baterka / čelovka (plus náhradní baterie) 
• věci osobní záliby – knihy, hlavolamy, karetní hry (pokud děti hrají, např. Magic the Gathering), hudební 

nástroje,  
• potřeby na kreslení… 
• dobové oblečení - podle celotáborové motivace (více na http://www.knouri.cz/letni-tabor) 

 
• nově pro letošní tábor – povinně každý:  

- 3-4 malé ručníky na ruce (ideálně z rychleschnoucího materiálu, podepsané) 
- 3 roušky  
- 1 bílé bavlněné tričko (budeme si vyrábět táborová trička) 

 

Nedávejte dětem drahé věci (šperky, mobilní telefony, tablety…) a velké obnosy peněz. Na táboře nejsou potřeba 
a neručíme za ně. 
 

*KPZ (Krabička Poslední Záchrany): uzlovák v délce 2,5 m (Ø uzlováku alespoň 5 mm), obinadlo, mašličky, hřebík, tužka, 
spínací špendlík, svíčka, igelitový sáček, 20 Kč, šitíčko, otvírák na konzervy, březová kůra, sirky + škrtátko v 
nepromokavém obalu (filmovka) 

 
Případné dotazy vyřídí:  

Hlavní vedoucí oddílu: Petr Šlapanský (Kosťa), mobil: 773 369 960, mail: kosta@knouri.cz 

Hlavní vedoucí tábora: Jakub Vondřejc (Mak), mobil: 776 718 569, mail: jakub@vondrejc.net 

http://www.knouri.cz/letni-tabor

