
SEZNAM VĚCÍ
Sraz a návrat:  
Sraz je před ZŠ JEREMENKOVA v sobotu 1. 8. (čas bude upřesněn na webových stránkách). 
Návrat v sobotu 15. 8. před ZŠ JEREMENKOVA cca v poledne. Doprava bude zajištěna 
vlastním autobusem. 
Seznam věcí:  
upravte si dle vlastních potřeb a možností, nicméně TUČNÝM A BAREVNÝM PÍSMEM JSOU 
VĚCI POVINNÉ
Černé kalhoty (budou součástí kostýmu)
Spacák + karimatka 
Svačina (první jídlo bude večeře)  
Pláštěnka 
Šátek  
Baterka (včetně náhradních baterií)  
Utěrka, škrabka 
Hrnek /plecháček na pití, EŠUS s příborem 
Láhev na pití 
Min. tři roušky (na cestu a pro opuštění tábora) - PODEPSANÉ 
Antibakteriální gel (odevzdat vedoucím, na společné používání)  
Prostěradlo na matraci 
Slušnější jednobarevné tmavé kraťasy na kostým (ne teplákové) 
Pásek  
Ponožky a spodní prádlo 14x  
Tepláky 3-4x  
Džíny  
Kraťasy 3-4x  
Tričko (dle uvážení)  
Mikina 2-3x  
Pevné boty  
Holiny  
Sandály  
Svetr  
Čepice nebo klobouk  
Šitíčko  
Psací potřeby  
Nůž 
Krém na opalování, repelent, sluneční brýle  
Plavky, osuška, ručník  
Hygienické potřeby  
pro neplavce kruh, rukávky atd.  
Bezinfekčnost (možnost vyplnit i na srazu)  
Potvrzení od doktora a kartičku pojišťovny. U obojího stačí kopie.  
Pokud si děti s sebou budou brát jakékoliv sladkosti a pamlsky, tak pouze ve výrazně menším 
množství. Minulé roky jsme měli problémy je uskladnit, ve spíži pak nebylo místo na běžné potraviny.  

!!!!Doufáme, že letos opět půjdeme na „pořádný puťák“ (ne jen na jednovečerní 
přespání), tak tomu prosím přizpůsobte batohy. Není myslitelné nosit spacáky, 
karimatky a jiné věci v ruce, igelitkách či jiných sportovních taškách. 
Nedoporučujeme vozit na tábor mobilní telefony a další cennosti.!!!! 
Po zkušenostech s klíšťaty a jiným hmyzem z předchozích roků doporučujeme vybavit děti z domova 
vitamínem B (např. B-komplex Repelent), resp. nejlépe podávat už týden před odjezdem, podávání na 
táboře bude mít na starosti zdravotník. Doporučené kapesné do 300,- Kč.  


