Důležité věci:
- batoh
- spacák
- karimatka
- ešus
- lžička
- osobní léky na předpis od lékaře
- láhev na vodu (min. 1,5l)
- toaletní papír
- baterka (svítilna) a náhradní baterie
- blok + pisátko (pastelky, tužky)
- kartáček + pasta
- mýdlo
- ručník
- 2 utěrky na provoz kuchyně
- Sáček na špinavé prádlo
- KPZ
- skautská / vlčácká stezka
- celta / igelit cca 2x2 m
- reflexní pásek (lib. připínací reflexní odrazka/prvek)
Důležité oblečení:
- kroj se všemi náležitostmi
- krojové kalhoty (jednobarevné s puntem)
- věci na spaní
- ponožky na sport i do pohorek (dostat. množství)
- spodní prádlo (též dostatečné množství)
- 3-4 trička
- dlouhé kalhoty
- mikina / svetr
- kraťasy
- pláštěnka
- bunda / mantl
- pohorky
- tenisky
- plavky
- šátek
- čepice
Doporučené věci:
- nůž
- sekera (mladší ročníky mít nemusí)
- dopisní sada a známky
- krém na boty
- hřebínek + zrcátko
- opalovací krém
- šitíčko
- malá společenská hra (např. karty)
- foťák
- boty do vody / žabky / sandále
- holínky
Zábavnou pyrotechniku, mobilní telefony či jinou
elektroniku (tablety, MP3, herní konzole…) a cenné věci
nechejte doma! Fotoaparát na mobilu je mobil, ne
fotoaparát – neber si ho tedy. Hračky, plastové pistolky
atp. na táboře nemají co dělat. Mobil si neber ani tajně,
nech ho doma rodičům na očích, v lese se vybije,
zmokne, rozbije se!

Doplněný receptář nápadů od roku 1993 i dříve…
„Tyto řádky vznikly na základě mnohaletých zkušeností z vícedenních puťáků
pod širák, pobytů na srubech i táborů. Sami jsme prošli jako kluci vlčáckým i
skautským věkem a dobře si pamatujeme, jak pro nás bylo mnohdy nelehké
vypořádat se s vlastními věcmi, zvláště s těmi, které jsme měli nabaleny do
batohů „pro případ potřeby“ od rodičů…Mít přehled o vlastních věcech a
umět se o ně postarat je nutné se naučit a proto jsme sestavili tento receptář
na pomoc rodičům i skautům při balení osobních zavazadel…“ – z původního
receptáře

Příprava
Ještě před balením je vhodné opatřit si věci monogramem a dobře si
promyslet, jestli následující tři týdny v tvrdých podmínkách vydrží.
Není dobré na tábor balit drahé značkové oblečení, nebo snad
oblečení, které už dosloužilo svému účelu. Pokud má být tábor
v pohodě, kluci se musí na svoje věci spolehnout a vědět, že nebude
vadit, když se oblečení ušpiní či snad nechtěně roztrhne, až budou
hrát v lese hru, nebo půjdou na výlet.
Balení
Pro balení na tábor existuje jedna praktická zásada: musí se jej
účastnit sám odjíždějící a to v co největší míře. Dítě alespoň zjistí, co
všechno si s sebou vlastně bere, získá představu, jak to tam všechno
nacpat a za tři týdny si na táboře snáze poradí při balení na cestu
domů.
„Volba zavazadla je jednoduchá. Musí jít v každém případě o JEDEN BATOH.
Dostatečně veliký, ovšem s ohledem na jeho nosiče. Není nic horšího, než
cestovat vlakem s batohem nad sedačkami v kupé a spacákem v uličce, a ještě
se u toho starat o igelitku s holínkami a nezapomenout při tom všem shonu na
sedadle čepici. Stejně tak je nepříjemné (zvláště při vystupování a přesunech)
tahat v rukách kufr, který převažuje svojí hmotností tělo až k zemi.“

Batoh je také potřeba proto, že během tábora půjdeme na puťák.
Z toho důvodu je také potřebná i větší láhev na pití. Místo malé čutory
je nejvhodnější obyčejná PETka.
„Hned z počátku jedno osvědčené moudro: Někdy méně znamená více! Ve
snaze zabezpečit své ratolesti na 150% přibalují rodiče mnohé záložní
oblečení v podobě 200% – 500% přirážky na objemu celkové výbavy
táborníka. Pro kluky často bývá problémem postarat se o veliké množství věcí.
Lépe se ve stanu urovnává menší množství oblečení, což přispívá
k bezstarostnějšímu prožití celého tábora. Nejezdíme nikam do pralesa či na
Sibiř, kde by nebylo možné po hrátkách v potoce oděvy či boty usušit. Nový
srub, který slouží, jako táborová základna plní i funkci velkoobjemové
sušárny.“
„ Na táboře je teď vše potřebné i pro nestandardní situace. V přírodě se při
hrách a plížení v lese nějaké to ušmudlání snese. Naopak pro návštěvy
například mše svaté slouží kroj a krojové kalhoty (kalhoty podléhající
podmínce vkusnosti – tedy ne bermudy, nýbrž kalhoty opatřeny zipem a
knoflíkem střízlivé barvy – vybírané s ohledem na krojovou košili), o který se
kluci starají pečlivěji a oblékají jej každý den při nástupech. Skautský oddíl
potom vypadá k světu a na táboře zcela nezvlčíme.“
Hlavní zásady při návratu tábora: Na návrat myslete již při balení před
odjezdem:
1) zmiňované množství oblečení si potom budou z velké části kluci balit
2) zmiňované množství oblečení si potom budou komplet rodiče prát“
Doufáme, že receptář zkušeností s batožinami z táborů od roku 1993 i dříve,
napomůže při rozhodování i práci při balení. Že usnadní život a zpříjemní

tábor úplně všem (i vedoucím ), jak bylo zamýšleno.

