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SEZNAM VĚCÍ 

A DOPORUČENÍ 

NA LETNÍ TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY 

„CESTA KOLEM SVĚTA“ 

V TERMÍNU 14.8. – 25.8.2022 

Turistická základna Střelnice 

378 07, Rapšach 

 

Zkušenosti několika minulých táborů ukazují, že v termínu tábora v druhé půli srpna můžeme očekávat velmi chladné večery a noci. Zejména 

v případě delšího deštivého počasí pak komfort dětí velmi záleží na kvalitě jejich vybavení. Proto, prosíme, nepodceňte kvalitu spacího pytle 

a rozhodně dětem přibalte teplejší mikiny a náhradní teplé ponožky. 

NEZAPOMEŃTE SI S SEBOU ZABALIT: 

 

• OUTDOOROVÉ KALHOTY / TEPLÁKY 

• TEPLEJŠÍ MIKINU / SVETR 

• BUNDU 

• TRIČKA S KRÁTKÝM I DLOUHÝM RUKÁVEM 

• KRAŤASY 

• PONOŽKY 

• SPODNÍ PRÁDLO 

• PLAVKY 

• RUČNÍK / OSUŠKU 

• KAPESNÍKY 

• POKRÝVKU HLAVY 

• PLÁŠTĚNKU (nutná) 

• HOLINKY (skoro nutné) 

• SPORTOVNÍ OBUV / TENISKY 

• HYGIENICKÉ POTŘEBY (mýdlo, zubní pasta, kartáček 
na zuby) 

• HŘEBEN 

• KRÉM NA OPALOVÁNÍ 

• SLUNEČNÍ BRÝLE 

• REPELENT 

• SVÍTILNU (+ náhradní baterie) 

• ŠÁTEK 

• EŠUS + LŽÍCE 

• UTĚRKU 

• PROVÁZEK (alespoň 5m) + KOLÍKY NA PRÁDLO 

• MALÝ BATOH NA VÝLETY 

• LAHEV NA PITÍ 

• SPACÍ PYTEL (doporučujeme s teplotou komfort nižší 
nežli +6 stupňů) 

• POLŠTÁŘEK, DEKU / PROSTĚRADLO (staré, na postel 
ve stanu) 

• POTŘEBY PRO VÝUKU (sešit, psací potřeby, 
pastelky / fixy, nůžky) 

• ZAVÍRACÍ NŮŽ (starší děti) 

• HUDEBNÍ NÁSTROJE A SPOLEČENSKÉ HRY JSOU 
VÍTÁNY 

• KAPESNÉ (max. 200,-Kč) 

• IGELITKU NA ŠPINAVÉ PRÁDLO 

 

 

Doporučujeme balit dětem věci s vědomím, že většina aktivit se bude odehrávat venku v přírodě, kde není výjimkou, že se oblečení ušpiní, 
poškodí, natrhne, propálí. Doporučujeme proto spíše starší nežli nové vybavení. 

Věci zabalte nejlépe DO STARŠÍHO KUFRU, lze jej zasunout pod postel a používat jako šuplík. Ve stanech nejsou skříňky. Přepravky ani 
skládací přepravky se pod postele výškově nevejdou. Sportovní tašky nejsou šikovné, špatně se v nich udržuje pořádek a mají tendenci 
snáze navlhat. Kufr by neměl být nový, protože se určitě pod postelí ušpiní a odře. Neměl by být ani moc vysoký, aby se pod postel vešel. 
Ideální je starý „papírák“. 

Nezapomeňte na náhradní baterie do svítilny. V průběhu tábora jsou svítilny hojně využívány a je nepříjemné když po několika dnech 
svítilna dosvítí. Doporučujeme LED svítilny, vydrží neporovnatelně déle nežli s klasickou žárovkou. 

MOBILNÍ TELEFONY, ELEKTRONICKÉ HRY I MP3 PŘEHRÁVAČE NECHTE DOMA, DĚTI JE NEBUDOU POTŘEBOVAT. 

Pokud budete volat vedoucím na mobilní telefony, pravděpodobně se nedovoláte, protože v místě tábora nemá signál žádný mobilní 
operátor. Pokud vystoupáme na kopec a zjistíme, že jste nám volali, zavoláme samozřejmě zpět. Nejlepší je ale volat na pevnou linku 
tábora (384 786 300). Nedoporučujeme však telefonáty s dětmi pokud se nejedná o vážné situace. Děti se po rozhovoru s rodiči často 
rozesmutní, ačkoliv jinak jsou celé dny v pohodě a užívají si táborový život. 

Návštěvy v táboře nejsou dovoleny. 

Kapesné nedávejte dětem velké, obvykle mají minimum příležitostí je za něco utratit. Doporučujeme maximálně 200,-Kč.  

Posílejte dětem pohledy a dopisy. Adresa je: Turistická základna Střelnice, 378 07, Pošta Rapšach 

Je fajn, když rodiče nejmenších dětí pošlou pohled nebo dopis ještě před odjezdem dítěte na tábor. Děti jej tak dostanou hned první nebo 
druhý den. 


