
Každé dítě musí mít spací pytel a prostěradlo 
na stanovou matraci (nové nařízení).
(Výjimečně lze obojí půjčit, pokud to bude 
dohodnuto předem, za poplatek za vyčištění 
100 Kč za spacák a 30 Kč za prostěradlo.)

Na přání lze od nás pro dítě zapůjčit deku - 
přikrývku. 

Dětem můžeme půjčit i jídelní misku - ešus 
(zdarma). 

Každý stan je vybaven roštem, poličkou na věci 
a úložným prostorem na kufr, matrací, 
povlečeným polštářkem, ramínkem na oděv. 

Mokré věci se suší ve vytápěné sušárně, proto 
je nezbytně nutné označení všech věcí jménem.

Děti musí dbát o své věci, není v našich 
možnostech zasílat zapomenuté věci nebo 
předávat věci omylem odvezené.
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ODĚV HYGIENICKÉ A JINÉ POTŘEBY

Oblečení pro výlety, příjezd a odjezd: 
letní bunda, svetr, dlouhé kalhoty, krátké kalhoty. 

Oblečení pro sport a hry:
krátké kalhoty (nad kolena) 4x 
tričko či tílko 6x 
tílko bez rukávů 
tepláková souprava 
oděv na práci 
slvanostní (nástupové) zelené táborové tričko 
(kdo nemá svoje, zapůjčíme)
spodní prádlo (dle uvážení)
ponožky (dle uvážení), 
případně podkolenky, plavky 2x 
čepice, šátek, pláštěnka 
dívky přibalí šaty či sukni 

Oblečení na noc:
Pyžamo, teplé ponožky, případně punčocháče. 
(Dětem, které se mohou v noci počůrat, nabalit 
dvakrát.)

Obuv:
botasky, jiná pevná sportovní obuv 
tenisky nebo podobná lehká obuv 
sandály, které snesou běh lesem k potoku 
mohou se hodit i holínky 

 ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY 

Kromě všeobecně nevhodných věcí pro děti 
a nedospělou mládež: Nože nezavírací nebo 
neúměrně dlouhé k připevnění k opasku. 
Pyrotechnika. Hračky ve tvaru zbraně. 
Neberte si s sebou notebooky, tablety ani 
jinou elektroniku, nebudete je na táboře 
potřebovat.

NEPOVINNÉ VĚCI

 

růženec, knížka, sešit, 
zpěvník (vlastní Zlaťák), 
hudební nástroj (kytara, flétna, housle, trubka aj. 
– uložíme v budově) a noty, včetně not na klavír, 
buzola, švihadlo, náčrtník, hodinky, opasek, 
kolíčky 

Doporučujeme nebrat mobilní telefon. Dítě bude 
mít větší radost z dopisu než z komunikace přes 
mobil. 
Pokud si dítě vezme s sebou mobilní telefon,  
bude mobil bezpečně uložen v budově a bude 
vydán zpět na konci tábora. Dětem telefonování 
během tábora nesvědčí.

Věci se naskládají do kufříku nebo batohu. 
Z vlastních úspor kapesné cca 100 Kč. 
Na cestu svačinu. 

Více informací na www.taborradost.cz

ručník (osuška) 2x, kapesníky, 
plátěný sáček na špinavé prádlo, prášek na 
praní, zubní kartáček, pasta, pohárek, 
hřeben, zrcátko, šampon na vlasy, 
sprchový gel, krém opalovací, repetent, brýle 
dioptrické i sluneční, 
dívky též sponky a ozdoby a hygienické potřeby 

DOPORUČUJEME OPALOVACÍ KRÉM 
S UV FILTREM. 

Léky, pokud je dítě pravidelně užívá. Přiblate 
také léky, které dítě běžně užívá při bolesti 
hlavy či břicha a elastické obinadlo!

 POTŘEBY K TÁBOŘENÍ 

spací pytel (s prostěradlovou vložkou), 
prostěradlo na stanovou matraci – například 
napínací, 
jídelní miska – ešus, 
kapesní nůž, utěrka na nádobí, 
propiska, pastelky, lepidlo v tubě, nůžky, píšťalka, 
baterka s náhradní baterií, švihadlo, malý míček, 
provázek cca 4m, hadřík na boty, šitíčko, 
dopisní papír, adresy, známky či peníze na ně, 
batůžek a láhev na vodu, 
K P Z , dva větší knoflíky
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