
Seznam doporučených věcí na letní tábor Hostěnice 2016 
                                    (odškrtni si, co máš sbalené) 

 

Oblečení (doporučujeme popsat jménem):   Na spaní: 
- triko s krátkým rukávem 7x    - teplý spacák 

- triko s dlouhým rukávem 3x    - karimatka – popsat jménem 

- legíny (dle uvážení)     - tepláková souprava teplá 

- tílko pod tričko (dle uvážení)    - triko s dlouhým rukávem  

- kraťase 3x       - teplé ponožky do spacáku 

- ponožky 10 párů 

- spodní prádlo (slipy, kalhotky) 10x   Hygienické potřeby (popsat,označit): 

- kapesníky (papírové)     - ručník 1x 

- svetr či mikina 2-3x     - osuška 1x 

- kalhoty či tepláky dlouhé 2-3x    - zubní kartáček a pasta 

- sportovní obuv nebo tenisky     - hřebínek 

- pevná obuv na výlet     - opalovací krém 

- sandále        - repelent 

- holinky                                                                   - mýdlo 

- pevná pláštěnka      - šampón                                                 

- plavky                                                                             - jelení lůj na rty 

- pokrývka hlavy proti úpalu               - děvčata gumičky a sponky do vlasů 

- sluneční brýle 

 

K jídlu: 

- ešus, lžíce + malá lžička, hrneček, 1x utěrka  

   

Dále: 

- baterku + náhradní baterie 

- nožík, uzlovačka, šátek 

- Bible nebo nový zákon  

- něco pro volný čas (kniha, hra, blok + tužka a pastelky, hudební nástroj …….) 

- drobné kapesné (dle uvážení rodičů, maximálně 200,- Kč) 

- batoh na výlety 

- PET lahev s dobrým uzávěrem (minimálně 1l) 

- obálky (pohledy) s nadepsanými adresami (komu bude chtít dítě z tábora napsat) + známky 

(vše dle uvážení), 

 

Cenné věci prosím nechte doma (mobily, prstýnky, řetízky……). V případě nezbytného kontaktu 

s dítětem volejte prosím na mobilní čísla vedoucích (Přemek 606 147 916, Simona 728 100 488). 

Všechny věci označit jmenovkou dítěte. Doporučujeme, abyste kufr balili s dítětem (ať má přehled 

o vlastních věcech). 

 

Zahájení letního stanového tábora: 16. 7. 2016 

Sraz: v sobotu 16. 7. 2016 od 14:00 do 15:00 na základně 24. PH Royal Rangers v Hostěnicích. 

Ubytování kdo s kým záleží na domluvě dětí. Nutno zachovat jen chlapec-chlapec, dívka-dívka, 

v případě sourozenců je možná varianta chlapec-dívka. 

Na srazu se odevzdá zdravotníkovi:   - průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (kopie),  

- prohlášení o bezinfekčnosti,  

- osvědčení lékaře o způsobilosti k pobytu v přírodě 

- léky, které dítě pravidelně užívá s rozpisem                     

  medikace 

 



 

Ukončení letního  stanového tábora: neděle 24. 7. 2016 

 

Děti si prosím vyzvedněte v době mezi 9:00 – 11:00 v areálu základny v Hostěnicích.  

  

Adresa na tábor 

 

Letní tábor Hostěnice  

(objekt bývalých kasáren) 

664 04 Mokrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Umístění tábora 

Do obce Hostěnice, směr Ochoz u Brna 

Mokrá - Horákov 

Pozořice (GPS souřadnice - 49°13'54.909"N, 16°46'34.594"E) 
 


