
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

OSOBNÍ VĚCI:
bunda nebo větrovka ešus (jídelní miska) pláštěnka
košile utěrka holinky
2x mikina hrníček pohorky
svetr lžíce tenisky
7x tričko zavírací nůž sandále
dlouhé kalhoty škrabka na brambory šátek
2x tepláky baterka + náhradní baterie kapesníky
kraťasy prádelní šňůra propiska
2x ponožky teplé 1x igelit – alespoň 1x2 m
7x ponožky spacák
věci na spaní doporučujeme deku, polštářek
spodní prádlo na každý den karimatka 
plavky batůžek na výlet
čepice proti slunci láhev na pití

Jelikož jedeme na Divoký západ bylo by vhodné si vzít (pokud máte) oblečení ve stylu 
„Divokého západu“

HYGIENICKÉ POTŘEBY: (vše zabalit do igelitového sáčku)
Zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo v krabičce, hřeben, šampon na vlasy, 2x ručník (osuška), 
repetent proti komárům a klíšťatům, krém na opalování

OSTATNÍ:
Kapesné dle vlastního zvážení (jeden výlet)

DOPORUČUJEME:
Dát přiměřené množství sladkostí

CO SEBOU NEBRAT
Walkmany, tranzistoráky, MP3 přehrávače a podobné „výrobce hluku“, drahé a cenné věci, 
pokud nejsou nezbytné, elektronické hry mobilní telefony. Jsme v přírodě a nemůžeme zajistit 
aby nebyly poškozeny, ztraceny a nebo zcizeny. Proto pokud budou zjištěny, budou odebrány 
a předány po skončení akce. 
Pokud rodiče vyžadují pravidelné informace od svých dětí, mohou mít děti mobilní telefony, 
které budou mít schovány. Telefonování je možné v určenou dobu (12-14 hod.) a nebo na 
telefon 606 954 368 (kdykoliv).
Neberte také špatnou náladu, petardy a jiná „bouchátka„ a všechny ostatní zbytečnosti.

RADY Z PRAXE:
Na táboře vystačíme se staršími obnošenými věcmi, nedávejte dětem věci nové! Věci zabalte do 
starého kufru – nejlépe klasického „papundekláče“. Kufr je plochý, snadno se vejde pod postel a 
lépe se v něm udrží pořádek.
Čisté prádlo dejte do igelitových sáčků, na špinavé prádlo dejte plátěný pytlík. Lépe je rozdělit 
věci po menších částech, než mít vše pomíchané dohromady. Nejlepší je český třídílný ešus. 
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