
SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR  
 
Tučně zobrazené položky jsou povinné, ostatní jsou doporučené, doporučujeme vše 
podepsané, aby nevznikaly boje o ešus :-) 
 
ešus 
příbor – lžíce, vidlička, nůž 
hrnek na pití – plastový nebo kovový s ouškem 
spacák  
karimatka 
polštářek 
1x tepláková souprava nebo maskáčová (ideální pro NERF tábor) 
1x tepláky 
1x teplá mikina 
1x bunda (větrovka, ideálně nepromokavá) 
10-15 párů ponožek (nezapomeňte, že sportujeme, běháme po lese, občas zaprší, atd.) 
15x spodní prádlo  
5x tričko krátký rukáv 
pláštěnka  
holinky nebo nepromokavé boty 
plavky 
pyžamo 
2x kraťasy 
1-2 páry sportovní obuvi, nejlépe pevné (botasky) 
sandály 
baterka ideálně čelovka 
kapesníky 
hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo v krabičce) 
krém na opalování, repelent, jelení lůj, sluneční brýle 
1x ručník 
pokrývka hlavy (plátěná čepice, klobouček) 
šátek 
batůžek, do kterého se vejde i spacák (plánujeme jednu noc pod širákem) 
láhev na pití 
pytel na špinavé prádlo (ne igelitový – ideálně potah od polštáře) 
blok, pastelky, psací potřeby 
roušky – alespoň 2 (budeme se pohybovat mimo veřejnost, máme v plánu jeden větší výlet 
- děti je budou mít pro jistotu v batůžku). 
 
Vybavení pro NERF  
Jakékoliv NERF zbraně bez automatického nabíjení a laserového zaměřovače. V případě 
větší zbraně se zásobníkem doporučujeme vzít i zbraň menší bez zásobníku jako rezervní 
(stává se, že větší složitější zbraně nevydrží intenzivní používání a začnou se zasekávat, 
což účastníka značně frustruje). Dále cca 40 nábojů. Zbraň i náboje doporučujeme 



podepsat. Dále jsou nutné ochranné brýle – mohou být například cyklistické, sluneční atd. 
nejlepší jsou ovšem s čirými skly. Je možné si vzít různé doplňky jako vesty, nábojové pásy, 
atd. vše ale podepsat. Hry jsou v terénu a přestože ho pak procházíme a náboje sbíráme, 
někteří účastníci mají méně a méně nábojů. Souvisí to s jejich pozorností a motivací. Na 
táboře bude možnost náboje dokoupit. Dále bude možnost si půjčit/koupit zbraň (ceník na 
webu tábora). 
 
Vybavení pro Taneční 
Vhodné jako kostým na vystoupení jsou sukně, černé legíny, černé tričko a kostkovaná 
košile.  
Můžete si sebou vzít vlastní hudbu na USB flash (mp3). 
 
 
Kapesné 
Doporučené kapesné je Kč 250,-. Pokud počítáte s dokupováním nábojů, brýlí, zbraní nebo 
půjčením zbraní, je potřeba kapesné o patřičnou částku navýšit. Rodičům všech dětí 
doporučujeme svěřit kapesné v podepsané obálce vedoucímu při předání dětí. 
 
Nedoporučujeme dávat dětem s sebou rádia, šperky, drahé fotoaparáty a jiné cennosti. Za 
jejich poškození či ztrátu neodpovídáme. 
 
 
 
 
 


