
SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR – STVOLÍNKY 2013 
 

 jídlo a pití na první den 

 kapesné – přibližně 150 Kč 

 karimatka (nebo alumatka), spacák, věci na spaní 

 zápisník, psací potřeby, KPZ, uzlovačku (1,5 m) 

 ešus – 3 díly (nutno označit přezdívkou), lžíci, houbička, hadr na nádobí, utěrka k odevzdání 

 baterka, náhradní baterie, svíčka, zápalky 

 provázek 

 kapesní nůž – nutné 

 pláštěnka – nutné 

 hygiena – mýdlo, ručník, šampon, kartáček, pasta, hřeben, léky pro osobní potřebu 

 toaletní papír 

 opalovací krém 

 pokrývka hlavy – aby šla namáčet, sluneční brýle 

 tričko s dlouhým rukávem a kalhoty (lehké), které si může namočit – proti spálení 

 boty do vody (uzavřené boty – kecky) 

 tepláková souprava, svetr či mikina, triko s dlouhým rukávem 

 šusťáková bunda, kalhoty 

 šátek, kapesníky 

 plavky 

 boty na běhání – botasky 

 boty na výlety (pevné botasky či pohorky) 

 ponožky, slipy 

 kraťasy, trička 

 krojové tričko (kdo má tak i krojovou košili), šátek, turbánek, krojové kraťasy, krojové kalhoty 

 dvě kulaté tyče na postele – délka 2 m, průměr cca 5-6 cm (lze sehnat v Baumaxu či OBI) 

o pouze ten, kdo je v minulých letech nepořizoval 

 do tee-pee na stálé části doporučujeme vzít kapsář na uložení drobných věcí 

 doporučujeme před táborem čerstvě ostříhat 

 

Věci na tábor zabalte do kufru či bedny. 

 

Všechny věci označte jménem nebo přezdívkou! 

 

Elektroniku důrazně nedoporučujeme (mobily, mp3, discman…) 

Nebude je kde dobíjet a není možné vyloučit ztrátu, 

poškození nebo odcizení během tábora. 

 
 

Před odjezdem je nutné odevzdat vedoucímu následující doklady: 

průkaz pojištěnce (nejlépe kopie) 

očkovací průkaz (nejlépe kopie) 

posudek o zdravotní způsobilosti 

prohlášení o bezinfekčnosti  

kontakty na rodiče 

informace o osobních lécích 

souhlas rodičů s poskytnutím zdravotních 

služeb v průběhu tábora 

 

Aktuální informace o táboře naleznete na adrese: http://30svv.flotila-liberec.cz/tabor/ 

 

Jiří Bělohradský – Caesh Miroslav Bocan – Řízek 

belohradsky.jiri@gmail.com miraboc@volny.cz 
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