
Seznam věcí na tábor 
 pevné boty (pohorky apod.) 

 tenisky (plátěnky) 

 sandály (pantofle) 

 holinky! 

 slabá větrovka 

 svetr 

 trička 

 dlouhé kalhoty 

 krátké kalhoty (trenky, šortky apod.) 

 2 teplákové soupravy (nebo 1 bunda a 2 tepláky) 

 věci na spaní (triko, slabý svetr, tepláky nebo punčocháče, ponožky) 

 pláštěnka nebo 100% nepromokavá bunda! 

 spodní prádlo – minimálně 8x 

 plavky (s ohledem na dno koupaliště doporučujeme boty do vody) 

 ponožky (příp. i silné) 

 plátěná čepice (kšiltovka, klobouček apod.) 

 šátek (na hry) 

 mycí potřeby 

 toaletní papír 

 opalovací krém 

 repelent 

 kapesníky 

 2 ručníky 

 ešus s víčkem (nebo jídelní misku větší a menší) 

 hrníček (plech nebo plast – s ouškem) 

 lžíce, vidlička, nůž, malá lžička 

 starší utěrka 

 zavírací nůž 

 baterka + náhradní baterie 

 zápisník, tužka, dopisní papíry a známky, adresy 

 5m prádelní šňůry, nebo silnější provaz  

 láhev na pití 

 malý batůžek 

 spací pytel (případně i deku a polštářek) 

 batoh (na 2 denní výlet) 

 kapesné dle uvážení a možností 

 pytel na špinavé prádlo – ne igelitový 

Neplavci plovací kruh nebo vestu! 

Zájemci o stolní tenis ať si vezmou vlastní pálku 
 

 Vzhledem k tomu, že tábor je umístěn v lese na travnaté louce, je nutné vybavit 

dítě podle seznamu. Zvláště jsou důležité holinky, pláštěnka a pevné boty (raději vícero 

bot - dlouho se suší). Oblečení doporučujeme starší, stačí jedno „slušné“ na cestu příp. 

výlet do města. 

 Věci je nejlépe složit do staršího kufru, který si děti umístí pod postel na 

dřevěnou podlážku. Všechna zavazadla budou dětem dopravena až na místo. Výška 

prostoru od podlážky k posteli se pohybuje od 25 do 30 centimetrů. Doporučujeme 

proto, abyste dětem dali kufry nebo tašky vysoké maximálně 25 cm, jinak se jim pod 

postel nemusejí vejít.  

 Upozorňujeme, že v místě tábora je slabý signál všech operátorů mobilních sítí, a 

tak se telefony rychleji vybíjejí. Nemůžeme zajistit dobíjení, protože v táboře není 

elektrický proud.   


