■ Výbava táborníka na letní tábor Kadov I a Kadov II
● teplý spacák
● prostěradlo na gumu!
● (starší) flanelová deka, pytel na špinavé prádlo
● karimatka, celta nebo igelit
● jídelní příbor (2 lžíce), utěrka
● trojdílný ešus nesmytelně označený
● hrníček nebo plecháček označený
● nožík nebo škrabka na brambory
● pevné boty na turistiku: vyšlápnuté, impregnované!
● kecky, sandály, tenisky, klukům - fotbalistům vřele
doporučujeme kopačky. Počítejte s tím, že děti si boty
často namočí – vždy musí mít náhradní!!!
● batoh na záda vhodný pro vyputování (cca 50 litrů –
aby se do něj vešel spacák, karimatka, oblečení a jídlo,
event. nářadí)
● dobrá pláštěnka, holínky
● teplé oblečení na spaní
● dostatek spodního prádla, kraťasy
● sportovní trička (krátký i dlouhý rukáv)
● teplý svetr nebo mikina
● dostatek silných a slabých ponožek

● starší plátěné kalhoty, tepláky
● starší bunda, větrovka
● plavky (nafukovací vesta, kruh)
● pokrývka hlavy proti slunci, sluneční brýle
● krém na opalování s ochranným faktorem min. 20
● 2x šátek, uzlovačka z hladké šňůry 1,5 m
● dobrá baterka (čelovka), lépe dvě baterky, min. dvě
sady náhradních baterií
● několik svíček obyčejných
● ručník a osuška, kapesníky, toaletní papír
● kartáček a pasta na zuby, mýdlo, šampón
● prádelní šňůra 10 m a 10 kolíčků na prádlo
● prací prostředek, šicí potřeby
● dopisní papír, známky, psací potřeby, blok
● 2x láhev z umělé hmoty 1,5 litru
● světlé hladké bavlněné tričko pro natištění znaku
tábora
● repelent proti komárům (NE sprej – dochází k poškozování stanů!)
● různé drobné hry do stanu, kniha
● (starší) bílé prostěradlo
● …a jedny kecky, kraťasy a tričko, které dojdou újmy

Vše zabalit do staršího kufru.
Kufr je na rozdíl od neforemných tašek vhodný pro přehledné skladování věcí – a navíc se dá šoupnout pod postel –
výška prostoru pod postelí je 28 cm. Kufr je zkrátka ideální, ne-li jediné možné zavazadlo na tábor!

