
Seznam věcí na tábor – 1. turnus 2022 
Upravený k 01. 06. 2022 

1. Kufr 
2. Batoh na vícedenní výlet (obsah 40 – 50l !!!!), který musí mít pevná záda a 

bederní pás! 
3. Rodiče si vyzkouší do batohu zabalit následující: spacák v originálním obalu, 

ešus, lžíci, hrnek, škrabku na brambory, baterku, věci na spaní, bundu, 2x triko s 
krátkým rukávem, mikinu, dlouhé kalhoty, kraťasy, 2x spodní prádlo, 3x ponožky, 
plavky, ručník, pláštěnku, láhev s vodou 1,5 litru, a kg brambor nebo velký 
bochník chleba (aby každé dítě mělo takovou rezervu na nesení části jídla pro 
oddíl). Toto vše nutné zabalit dovnitř batohu!!! Z venku batohu přiděláme 
karimatku a maximálně crocsy. Dítě nesmí nic nést v rukách, aby mu to 
nepřekáželo v pohybu a chůzi. Posléze nasadíme dítěti batoh na záda a na 
bedrech zapneme bederní pás na doraz, pokud je dítěti velký, nesplňuje účel a 
dítě bude trpět. Na základě tohoto sbalení poznáte, zda je to batoh pro tento účel 
a dítě vhodný či nikoliv. Pokud toto rodiče nevyzkouší, budou potom na táboře 
s nekvalitním batohem trpět jejich děti. Pokud budete váhat s výběrem, 
kdykoliv se na nás obraťte, máme s tím velké zkušenosti a rádi Vám 
poradíme.  
Poměr cena/kvalita jsou nejlépe dostupné v Decathlonu 

4. Malý batůžek  
5. Láhev na pití nejlépe obyčejnou plastovou o obsahu 0,5 nebo 0,75 l. Pokud je v 

průběhu tábora zatuchlá, vyhazujeme a nahradíme jinou z vlastních zásob. 
6. Spací pytel - s teplotním komfortem okolo 0°C nebo pro nižší teploty  
7. Karimatka a starší deka  
8. Tenisky nebo jiná sportovní obuv 
9. Pevná obuv nad kotníky 
10. Holinky – povinně!!!!!!!!!! Nutno vyzkoušet řádně doma i ve vodě  
11. Crocsy nebo jiné pantofle 
12. Pláštěnka 2 kusy!!!! Funkční a velikostně na dítě 
13. Bunda teplejší na hlídky, neslouží jako pláštěnka !!!!! 
14. 4 x kraťasy  
15. 4 x tepláky slabší a jedny teplé 
16. Tepláková souprava na spaní (označit zvlášť) 
17. 2 x teplý svetr či mikiny 
18. 5 x trička s dlouhým rukávem nebo košile 
19. 10 x trička s krátkým rukávem z toho 2x tílko 
20. Plavky 
21. 20 x ponožky (z toho 5 x teplejší) 
22. Punčocháče dle uvážení nebo legíny. 
23. Dostatek spodního prádla a papírových kapesníků na celé trvání tábora 
24. Čepice proti slunci a šátek!!  
25. Teplou čepici na spaní (v noci je na táboře velmi chladno) 
26. Ešus – trojdílný (nebo alespoň dvě plastové misky z pevného plastu), plecháček 

s uchem nebo hrnek o obsahu nejméně 250 ml, lžíce (kdo ztrácí, tak více), 
škrabka na brambory, utěrka, - vše nezaměnitelně označené. 

27. Hygienické potřeby - kartáček na zuby, pasta, kelímek, hřeben nebo kartáč na 
vlasy, mýdlo, šampon, 2x ručníky větší, 1x ručník menší na ruce a čištění zubů, 
krém na opalování, prostředek proti klíšťatům, mokré kapesníky 

28. 4 x role toaletního papíru 



29. Prací prostředek, pokud si myslíte, že si bude dítě prát. 
30. Provázek (asi 3 metry) 
31. 1 x prodyšný pytel na špinavé prádlo (ne igelit) 
32. Psací potřeby, pastelky, zápisník, dopisní papír, známky, korespondenční lístky 

 (pro menší děti nadepsat adresu) 
33. 1 x baterka čelovka, 1x výkonnější klasická baterka a náhradní baterie do obou.  
34. Kapesné (doporučujeme okolo 700,-Kč) - v menších bankovkách v peněžence. 

 Kdo chce, je možné odevzdat kapesné dětí u autobusu, na táboře nebudeme 
 řešit případné ztráty!!!!!! 

 

Na celotáborovou hru bude potřeba jedno větší černé tričko 
bez obrázku- čisté. 
 
Na tábor se nedoporučuje (neneseme za to odpovědnost)  
mobil, tablet, elektronika  a další cenné věci 
 
Při nástupu na tábor (u autobusu) odevzdat,  

• průkaz pojištěnce platný (lze kopie) 

• prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (ne starší než 24 hod ) 

• prohlášení o zdravotním stavu dítěte (ne starší než 2 roky, potvrzeno dětským 
lékařem) 

• prohlášení zákonných zástupců -vyplněné obě strany 

• osobní léky neprošlé na celou dobu pobytu a návod na užívání viz formulář 

• kapesné dětí viz bod 34  

• Kdo chce hlavní vedoucí něco sdělit, tak odevzdat na papíře tzv. „Návod na 
dítě.“ 

• Spojení na rodiče (nebo jiné odpovědné osoby) v době konání celého tábora 

• všichni víme, jak je Česká pošta drahá, kdo má zájem, může v obálce 
odevzdat pohledy pro děti (nutno napsat v jakém pořadí dávat) nebo menší 
balíček řádně nadepsaný. (Jelikož máme 3 dny puťák, návštěvní den a o 
víkendu pošta nechodí, je maximální doporučený počet pohledů 12 ks). 


