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 jídlo a pití na cestu na první den (svačina, oběd, svačina) 
 železná rezerva (polomáčené sušenky a tabulka hořké čokolády) 
 kapesné – maximálně 300,- Kč 
 karimatka, spacák, věci na spaní 
 povinné věci na schůzku (zápisník, psací potřeby, papír, KPZ, uzlovačku (1,5 m), čtyřcípý šátek) 
 ešus (podepsaný nebo označený), lžíce, houbička, utěrka, láhev na pití 2l 
 baterka, náhradní baterie, svíčka, zápalky 
 provázek (na sušení věcí, přivázání věcí k lodi atd.) 
 kapesní zavírací nůž 
 pláštěnka  
 hygiena – mýdlo, ručník, šampon, kartáček, pasta, léky pro osobní potřebu, toaletní papír, kapesníky 
 opalovací krém, repelent 
 pokrývka hlavy – aby šla namáčet (NE krojová čepice), sluneční brýle 
 boty na souš – botasky na výlety a hry, volitelně i sandále  
 kraťasy, trička-decentní množství 
 kalhoty, svetr či mikina 
 krojové tričko (neberte si krojovou košili), šátek, turbánek, krojová čepice, slušné kalhoty nejen ke kroji 
 plavky (vhodné jsou šortky, které lze využít i na plavbu) 
 ponožky, spodní prádlo – decentní množství 
 malý batoh na výlety a cestu vlakem 
 věci na vodu 
o tričko s dlouhým rukávem – i proti spálení 
o šusťáková bunda a kalhoty (lehké) 
o boty do vody (boty s uzavřenou špičkou, co drží na noze (např. kecky), rozhodně ne sandály) 

 
Snažíme se minimalizovat věci, které budou mít kluci během tábora s sebou. Proto prosíme rozvážit především oblečení. 

Věci na vodu jsou k tomu, aby byly mokré. Není potřeba mít vícero věcí, kterým by hrozilo namočení. Věci 
doporučujeme zabalit do igelitových tašek, občas se do loďáku nebo barelu nějaká voda dostane (když se špatně 

uzavřou :-)). Věci mějte prosím podepsané, hlavně vlčata.   
 

Věci si prosím zabalte do JEDNOHO „velkého“ zavazadla. Kdo má, zabalí si do lodního vodotěsného pytle či např. 50l 
barelu, který si pak v případě nedostatku místa v autech poveze na své kanoi. Pokud nemáte vlastní, nemusíte si ho 

pořizovat. „Velké zavazadlo“ se naloží na nádraží do auta a dostanete se k němu až večer v kempu. S sebou do vlaku si 
tedy vezměte malý batoh.  

 
 

Platí zákaz veškeré elektroniky (mobily, mp3, discman…). Nebude je kde dobíjet a není možné vyloučit ztrátu, 
poškození nebo odcizení během dopravy. 

 
 

 
Před odjezdem je nutné odevzdat vedoucímu následující doklady: 

Kopii průkazu pojištěnce 
Kopii očkovacího průkazu (vyplněných stránek) 

Posudek o zdravotní způsobilosti nebo kopii 

prohlášení o bezinfekčnosti  
kontakty na rodiče 

informace o osobních lécích  

 
Aktuální informace o táboře naleznete na adrese: http://flotila-liberec.cz/tabor_2017    

 
Bodie - Lukáš Arient: mobil: 725 265 926, e-mail: Arient1@seznam.cz  

Ještěrka – Pavla Sauri: mobil: 775 733 370, e-mail: pavla.simon@gmail.com 
Slávek – Slavomír Pešula: mobil: 734 422 148 e-mail: slavomir.pesula@gmail.com  
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