Jak se sbalit na Tábor,
aneb zkušenosti, které usnadní cestování i život úplně všem…
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. Snad splní svůj účel
praktický i mírně zábavný ☺

Hlavní zásady před odjezdem:
Při balení musí být přítomen a ruku k dílu přiložit budoucí uživatel batohu! Jednak
by měl každý vědět, jak vypadá jeho vlastní oblečení, protože téměř vždy se po akci
nacházejí kusy oděvu, o které nikdo nejeví zájem, a to dokonce i tehdy, jsou-li opatřeny
monogramem (poznačení osobních věcí je velmi vhodné), a také proto, že vybalený
batoh na táboře se lépe balí se zkušeností ještě z domu. Vyžaduje to prostorovou
představivost, sílu i trpělivost, není to však nijak nadlidský úkol.
Batoh
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. Záda unesou více než odkrvující se ruka, která by měla
být volná – ať už k použití brlení u dvířek vlaku při nastupování, pomoci kamarádovi či
prostému pozdravu…
Obsah batohu
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. My, starší
vzpomínáváme na první tábory, kdy se jelo na tři týdny na louku, kde nestálo NIC.
Kuchyň byla pod igelitovou plachtou, jídelna ve starém vojenském hangáru. Troufám si
napsat, že nás to nikterak na charakteru či zdraví nezkazilo…už jsou pryč tyto
průkopnické a romantické doby. Dost však sentimentu… 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 (takové 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…
Tato část textu platila pro třítýdenní tábor 88. oddílu s návštěvním dnem
Hlavní zásady při návštěvě tábora:
Často bývá návštěva tábora spojena s humanitární pomocí v podobě nového, čistého
oblečení s dodávkou až do stanu. Proč ne, nesmí se však opomenout na odvoz
stejného objemu původního oblečení. Vzpomeňte si, jak malý byl batoh na tu spoustu
věcí při balení před odjezdem. Táboříme sice v krásné přírodě na čerstvém vzduchu, k
růstu batohu to však nenapomůže. Při odjezdu z tábora a balení často slýcháváme
nešťastné kluky, kteří se zděšením v očích zjišťují, jak medvědí služba a mnohdy vůbec
nevyužitá byla tato dovážka oděvů. Každému pomáháme s balením nebo – u starších
kluků - batoh kontrolujeme (i proto, aby cesta vlakem s 20 či 30 dětmi s batohem byla
vůbec možná) a sami přitom často narážíme na velmi obtížně řešitelné situace při
nepříznivě vyváženém poměru batoh : věci.
Také stojí za zmínku výchovný moment, kdy se kluci učí hospodařit se svými věcmi a
rozvrhnout si, co jak kdy a při jaké příležitosti zašpiní…často se k vlastním věcem
chovají nešetrně s tvrzením: ,, …však mamka mi na návštěvňák doveze čistý hadry…“
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, nezkazil
náladu a nebyl zbytečným únavným čtením… Že napomůže při rozhodování i práci při
balení. Že usnadní život a zpříjemní tábor úplně všem (i vedoucím ☺), jak bylo
zamýšleno.
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