
Zabalte si, co chcete, ale my doporučujeme: 

 spacák 
 malý polštářek na spaní 
 povlečení na postel a polštář 
 věci osobní hygieny, mýdlo, ručník (menší na ruce + osušku) 
 spodní prádlo (+ látkový pytel na špinavé prádlo) 
 ponožky v dostatečném množství (i teplé) 
 raději dvě sady volnějšího oblečení na spaní, případně pyžamo – dle přání dětí 
 minimálně 7 triček (krátký i dlouhý rukáv) 
 černé bavlněné tričko bez potisku na kostým 
 kraťasy 
 teplákovou soupravu, nebo tepláky a mikiny 
 šusťákovou bundu (ideálně nepromokavou nebo pláštěnku) 
 plavky 
 minimálně dvoje pevnější boty – tenisky, nebo botasky 
 sandálky  
 gumáky 
 obuv na koupání a sprchování (pantofle, žabky, crocksy…) 
 pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek) 
 kapesníky 
 sluneční brýle 
 krém na opalování, repelent proti klíšťatům, vitamín B (nejlépe nasadit už 14 dní před 

odjezdem a brát i na táboře – prevence klíšťat)  
 baterku 
 psací potřeby, nůžky, pastelky, fixky, jeden malý sešit nebo blok na dopisy, poštovní 

známky 
 batůžek 
 plastový nebo nerezový hrneček a umělohmotnou láhev 
 kapesné doporučujeme cca 500 korun – veškeré výlety jsou v ceně tábora, dárky si 

budou děti nakupovat v objektu tábora za táborové peníze, ale přece jen si asi děti 
budou chtít koupit na výletě, či v objektu tábora třeba zmrzlinu… 

Vzhledem k četným dotazům, zda brát či nebrat na tábory mobilní 
telefony či jinou elektroniku vydáváme následující prohlášení: 

VEŠKERÉ CENNÉ VĚCI, KTERÉ SI BERETE S SEBOU, 
ODVÁŽÍTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! 

Ze zkušenosti víme, že minimálně čtvrtinu z nich někde pohodíte či zapomenete. Zvažte, 
zda riziko stojí za problémy, které vás po návratu čekají.  

V chatičkách není zásuvka a nebude kde mobil dobít. V areálu není signál. 

Zároveň si vyhrazujeme právo na odebrání telefonu do konce pobytu. Děti někdy volají 
přímo před ostatními, kterým se pak stýská a vyvolává to zbytečné problémy. 

Pro ty, kterým se nevejde vše do jedné tašky – napište si na každé zavazadlo jmenovku 
(včetně spacáků) a k tomu si napište počet zavazadel (nejlépe číslo zavazadla/počet 
zavazadel), např. (1/2). Protože LIDSKÁ PAMĚŤ JE VELICE ZRÁDNÁ. 

  


