
LT Vlčice 
Seznam věcí na tábor Vlčice 2022 

 

 

spacák 

nafukovací matrace nebo karimatka 

deka 

baťoh (na puťák) 

tepláková souprava na spaní 

tepláky na sport  

kalhoty dlouhé 

kalhoty krátké 

trička 

tlusté ponožky 

tenké ponožky 

košile 

svetr 

spodní prádlo 

kapesníky 

šátek 

ručníky 

2 utěrky (z toho jedna na odpis) 

plavky 

pláštěnka/pončo 

pevné boty na výlety (nepromokavé) 

tenisky (na sport) 

boty do vody/kroksy 

holínky 

 

toaletní potřeby (mýdlo, 

toaletní papír, kartáček, pasta, 

hřeben, krém proti sluníčku atd.) 

baterka/čelovka 

kousek provázku 

základní šicí potřeby (knoflík, jehla, nit) 

batůžek nebo taška přes rameno 

ešus, lžíce, plecháček, láhev na vodu 

(doporučujeme vše označit jménem) 

kapesní nůž  

psací potřeby, blok 

dopisní papíry, poštovní známky 

repelent 

škrabka na brambory 

PE folie 2 krát 2 m pod kufr 

oblek ve stylu western   

případně další vybavení 

jídlo na celý den příjezdu 

průkazku zdravotní pojišťovny       
(postačí kopie)         

 

doporučujeme: 
vlastní sekyrku (pro starší táborníky) 

 

Seznam věcí upravte podle vlastních potřeb. Podtržené položky jsou důležité. Baťoh je nutný 

především na puťák (2dny). Nemusí být příliš velký a nemusí se do něj všechno vejít. Týká 

se hlavně menších dětí, kde batoh má odpovídat jejich postavě. Zkuste si ho doma cvičně sbalit 

se spacákem, věcmi na spaní, ešusem a drobnou rezervou na jídlo a pití. 

Na táboře bývá ráno a k večeru chladno (teploty i okolo 10C). Nepodceňte prosím teplé 

oblečení a spacák. Rovněž často prší, pláštěnka je proto nezbytná. 

Prosíme, nedávejte dětem s sebou cennosti a elektronické přístroje. Také opravdové zbraně 

nejsou vhodné (kuše, luky, vrhací nože apod.).  

Téma celotáborové hry je dobývání divokého západu. Vybavte děti jednouchým převlekem 

ve stylu western - 19. století, například: kalhoty, košile, šle, sako, klobouk, šaty… Převlek děti 

využijí skoro každý den a to zejména večer u ohně, kdy bývá chladněji (15-20C).  

Vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost odevzdáte při odjezdu. Stejně tak prosím 

odevzdejte vyplněné a podepsané ostatní přílohy přihlášky: Souhlas rodičů 

s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte a Souhlas se zpracováním osobních 

údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře.  

  



odjezd:  v sobotu 2. 7. v 9.00 hodin od ZŠ Pertoldova v Modřanech z ulice 

Pavelkova 
 

příjezd:  v sobotu 16. 7. v 17.00 hodin tamtéž 
       

 

 

Adresa tábora: LT Vlčice, Šluknov 407 77 
Budete-li posílat dětem na tábor balík či dopis doporučeně, tak napište nejprve jméno 

vedoucího a pak teprve jméno dítěte. V opačném případě nám na poště nechtějí dopisy 

vydávat, protože děti nemají občanky. Možná jména vedoucích jsou: Stanislav Marval, 

Stanislav Vlček. 

 


