
Vybavení na pobyt v Bradavicích 
Pro školní rok 2020 

 

Pro sbalení věcí na tábor doporučujeme vybrat nějaký starší kufr, u kterého by nevadilo případné částečné poškození. Do něj si zabalte věci, které jsou 

uvedené o několik řádek níže. Tento seznam samozřejmě není povinný, ale již na mnoha táborech se osvědčil a opravdu není nutné vozit něco navíc. Počítá 

se s tím, že si budete své věci na táboře prát. Také doporučujeme si nějak poznačit všechny své věci osobní značkou, neboť se na táboře stává, že se nějaké 

věci snadno zamění. Z hygienických opatření je letos pro všechny nutné podepsat si či označit svůj ešus, hrníček, lžíci a ručníky!! 

Oblečení:  

2 páry silných ponožek (na chladné noci v Bradavicích), 7 párů slabých ponožek, plavky, 2 tepláky, 2 mikiny, teplákovou soupravu na spaní, ponožky na spaní, 

7 kusů spodního prádla, 6 triček, 3 kraťasy, 2 kalhoty, holínky, sandále, lehké boty na louku (řádná obuv ke hře famrfpálu nesmí chybět), látkové nebo papírové 

kapesníky, skautská košile + skautský šátek a turbánek, nástupové dlouhé nestrakaté kalhoty nebo sukni pod kolena, školní hábit do Bradavic (nutnost!), 

černé oblečení na obrácený program. 

Toaletní potřeby: 

mýdlo, sprchový gel, šampón, mýdlo na praní, zubní kartáček, zubní pasta, 3 balíčky toaletního papíru, hřeben, 2 ručníky – podepsané! 

Další potřeby: 

podepsaný hrníček na pití! (třeba na máslový ležák), polštářek, rébl (kdo ho má, jedná se o pevný igelit na zakrytí postele při 

dešti), plátěnou tašku na špinavé věci, baterku (aby vás na latráži nevyděsila Uršula), náhradní baterie, sluneční brýle, šitíčko 

(jehlu, nitě, knoflíky, nůžtičky), skautský zápisník, přijímací a nováčkovskou zkoušku (pro nováčky), stezku, blok formátu A4, 4 

propisky, obyčejnou tužku, dopisní papíry a obálky s nalepenými známkami nebo koresponďáky (abyste mohli napsat svým 

mudlovským rodinám), ramínko (na kroj), šátek, píšťalku, svíčky, Mustangy, tužku, uzlák, 5 papírových koulí, krém na 

opalování, prostředek proti komárům, minimálně 4 krabičky sirek, kolíčky, klubko pevného provázku, kapsář na věci, knížku 

na čtení, oddílový zpěvník (kdo ho má), kdo má může si vzít přenosný hudební nástroj (řádně zabalený), kapesné na tábor - 

stačí cca 200 Kč, hodí se i hodinky na ruku (abyste věděli kolik je hodin a nemuseli se pořád běhat dívat na budík do 

kuchyně), dámské hygienické potřeby – vložky.



Do batohu:  

2 roušky zabalené v uzavíratelném igelitovém sáčku a podepsané!, oddílové tričko na sebe, dále spacák, karimatku, třídílnou jídelní misku zvanou ešus – 

podepsaný!, pracovní oblečení na stavbu tábora, sekeru v pouzdře (řádně nabroušenou a nasazenou), 1 pár tenkých náhradních ponožek, teplou bundu, 

pláštěnku, čepici proti slunci, 2 lžíce – podepsané!, láhev na vodu s pitím, dobré boty na chození, kapesní nůž, KPZku, a jídlo a 

pití na první den (první jídlo bude až večeře). 

Do batohu dále přijdou věci, které jste zapomněli nebo nestihli dát do kufru. 

Co si do Bradavic rozhodně nebrat!  

Mobilní telefony, tablety, MP3 přehrávače, digitální hry, rádia a podobné elektronické zbytečnosti. Na louce je vlhko a mohly by 

se vám rozbít. V Bradavicích máme magii, ne elektroniku. Rovněž nedoporučujeme vybírat na tábor nové a drahé věci, protože 

je zde možnost jejich poškození. Děkujeme za pochopení! 

Při odjezdu do Bradavic:  

Každý student nám při odjezdu předá prohlášení o bezinfekčnosti, na kterém musí být datum a podpis rodičů ze dne odjezdu. Toto potvrzení rodiče obdrží 

během června. Dále nám předáte kartičku pojištěnce – stačí okopírovaná, zdravotní a očkovací průkaz a popř. léky, které dítě užívá. Je možné, že bude třeba 

předložit další dokumenty, vše upřesníme po rozhodnutí vlády. 

Adresa Bradavic: 

Letos bude změna, pošta nám bude chodit na poštu do Českého Dubu! 

Ať už Vám tedy bude chtít rodina poslat dopis či hulák, adresa zde: 

 

Skautské středisko Mustang 

28. oddíl skautek Čtveráci Liberec 

Jméno a příjmení (+ popř. přezdívka) 

Nám. Bedřicha Smetany 10/I 

463 43 Český Dub 


