
Seznam věcí na letní tábor oddílu Ginkgo – verze 2022 

 

 

- spacák, karimatka 

- ešus či jinou podobnou nádobu s držátkem (podepsané či jinak označené k rozlišení), lžíce, nůž, kávová lžička, hrníček 

- láhev na pití alespoň 1 litr (případně menší láhev 0,5 litru navíc) 

- hodinky (alespoň dvoje do družiny – nutno domluvit se dopředu) 

- baterka + náhradní baterie 

- KPZ, šátek, uzlovačka, 5 papírových míčků (označené osobní značkou či podepsané), tenisák 

- zpěvník, zápisník, psací a kreslící potřeby, seznam a kartička NOMI/CAMI/UMI 

- pas / občanský průkaz (kdo má, od dětí předat vedoucím!) 

- průkazka zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz (předáte vedoucím spolu s prohlášením o bezinfekčnosti při odjezdu) 

- průkazka ČSOP (kdo má) 

- hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, ručník, hřeben, krém) 

- vlastní látkovou roušku nebo jednotky kusů jednorázových roušek na cestování hromadnými prostředky 

- kus provazu (ideálně bavlněná prádelní šňůra 15m) 

- svíčky, zápalky 

- kapesné 250 Kč (více není třeba!) 

- nepromokavá bunda s kapucou, pláštěnka a osvědčil se zánovní deštník 

- plavky 

- vysoké pevné boty (pohorky), nízké boty (botasky/tenisky), sandály, holinky 

- tepláková souprava a tričko na spaní 

- kroj (krojová zelená či skautská košile, jednobarevné hnědé či zelené kraťasy na zip či knoflíky a kdo má - krojový šátek a 

turbánek) 

- několik triček (cca 4) a košil (cca 3), mikina (cca 2), svetr 

- dlouhé kalhoty (cca 2), kraťasy (cca 2), tepláky, případně legíny nebo punčocháče 

- ponožky (cca 7 párů), podkolenky (cca 2 páry), silné ponožky  

- spodní prádlo (cca 7) 

- 4 kapesníky 

- několik hadříků použitelných na vše (nádobí, boty, apod.) 

- odsypaný prášek na praní nebo mýdlo na praní 

- pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk proti slunci, případně čepice při výrazně chladnějším počasí) 

- několik kolíčků 

- potřeby na šití – jehla, nitě, rezervní knoflíky 

- dopisní papír, obálky a známky nebo koresponďáky 

- krém na opalování, sluneční brýle 

- malý batůžek, chlebník či žebradlo 

- 2 vlastní větší igelity – na podlážku pod věci a na postel pod karimatku 

- potřeby, pomůcky a oblečení do etapové hry – bude včas upřesněno samostatně 

- dobrota pro stavějící 

- jídlo a pití na první den (na cestu do vlaku) 

- dobrá nálada 

 

Kdo má, ten si může vzít: 

- deka 

- sekera 

- buzola, mapa Broumovských stěn 

- plachta nebo plastan a pár tenkých gumicuků 

- lakroska či jiné sportovní náčiní 
- hudební nástroj (kdo má a umí na něj hrát - harmonika, flétna, flašinet, piáno, apod.) 

 

To vše v krosně, kletru či batohu. 

Vezměte si s sebou však jen tolik věcí, abyste je unesli na vlastních zádech. Těžké věci 

(ešus, holinky – NE spacáky a karimatky!) můžete přinést nejpozději na poslední schůzky ve 

školním roce nebo na nakládání, řádně zabalené (ideálně v malém batohu) a OZNAČENÉ 

JMÉNOVKOU do klubovny. Budou pak na tábor odvezeny autem. 


