
 
VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA LETNÍHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA LETNÍHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA LETNÍHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA LETNÍHO 

TÁBORATÁBORATÁBORATÁBORA    
KROJ:        3 dílný ešus 
Košile        lžíce + malá lžička 
Šátek        plechový hrneček 
Kšiltovka       otvírák na konzervy 
Opasek        zavírací nůž / ne rybičku / 
Krátké modré kalhoty      baterku + náhradní baterie 
Jeans modré        KPZ, uzlovačka , zápisník 
Šňůra s píšťalkou      obyčejná tužka + propiska s náhr.  
Krojové tričko       náplní 
Botasky       dopisní papíry , korespondenční  

Lístky, známky, KPZ, uzlovačka , 
zápisník 

DALŠÍ OBLE ČENÍ      rozečtená kniha , hudební nástroj 
Dlouhé pracovní kalhoty/montérky/    5 m prádelní šňůry 
Pracovní košile       5 kolíčků na prádlo 
Pracovní rukavice      1 velký hřeb 200mm 
3 x trenýrky        30 ks hřebíků 60 mm 
teplá /flanelová / košile      20 ks hřebíků 50 mm 
3x  tričko       repelent 
2x teplé ponožky      plovací vesta 
5x slabé ponožky  
8x spodní kalhotky (slipy)     pádlo  kdo má vlastní 
2x plavky        
2x slabé šusťáky bez podšívky + šusťáková bunda na loď očkovací průkaz + průkaz zdra- 
5x kapesník ,šátek      votní pojišťovny    
boty do vody  

pokud  máte možnost , pořiďte si 
kšiltovka – jiná než krojová táborovou bednu / dědečkův vojenský 
2x tepláková souprava                                         kufr :  cca 40x40x60 cm 
pyžamo s dlouhým rukávem na spaní        
pevná obuv na výpravy 
holínky 
teplý svetr 
pláštěnka do deště 

        
OSTATNÍ VYBAVENÍ      
3x ručník       
3x utěrka 
kus hadru na boty 

mýdlo v pouzdře     Upozornění pro rodiče !!!!!!  

zubní kartáček + pasta     Označte řádně všechny věci , napiš- 
toaletní papír      te dětem seznam . 
karimatka 
spacák 
kus igelitu jako podložku pod karimatku 



VYBAVENÍ Ú ČASTNÍKA PUTOVNÍHO TÁBORA 
 
KROJ:        3 dílný ešus 
Košile        lžíce + malá lžička 
Šátek        plechový hrneček 
Kšiltovka        
Opasek        zavírací nůž / ne rybičku / 
Krátké modré kalhoty      baterku + náhradní baterie 
Jeans modré       KPZ, uzlovačka , zápisník 
Šňůra s píšťalkou      obyčejná tužka + propiska s náhr.  
Krojové tričko       náplní 
Botasky- pokud možno bílé      korespondenční lístky 
         známky 
DALŠÍ OBLE ČENÍ      sluneční brýle 

    5 m prádelní šňůry 
Pracovní košile       5 kolíčků na prádlo 
trenýrky        tyčinka na rty 
teplá /flanelová / košile      pytel na špinavé prádlo 
barevné tričko       repelent, krém na opalování 
2x teplé ponožky      plovací vesta 
5x slabé ponožky pádlo- pouze kdo má vlastní  
8x spodní kalhotky (slipy)     3 ks igelitových tašek nejlépe Tesco  
2x plavky       velký batoh  
 
2x slabé šusťáky bez podšívky + šusťáková bunda na loď  očkovací průkaz + průkaz 
zdra- 
5x kapesník ,šátek      votní pojišťovny  + prohlášení 
rodičů 
boty do vody      nebrat walkmany,elektronické hry,radia , mobily 
kšiltovka 
tepláková souprava     věci na cestu do malého batůžku   
   
věci na spaní 
pevná obuv na výpravy 
holínky 
teplý svetr 
pláštěnka do deště 

        
OSTATNÍ VYBAVENÍ      
ručník       
utěrka 
kus hadru na boty 

mýdlo v pouzdře     Upozornění pro rodiče !!!!!!  

zubní kartáček + pasta,hřeben    Označte řádně všechny věci , napiš- 
toiletní papír      te dětem seznam .Dejte dětem minimum věcí, 
karimatka      stejně je všechny nepoužijí , ale rozházejí  
spacák       všechny 
 


