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  TURISŤÁK 

 

15. – 29. 8. 2020, tábořiště Zubrštejn (Řečice), hlavní vedoucí: Dan Polanský 

Odjezd 
Sraz účastníků: sobota 15. 8. 2020, parkoviště u zámku v Rosicích v 11:30 
Prosíme, buďte na místě včas kvůli vyřízení potřebných formalit. 
 

Návrat 
Sobota 29. 8. 2020 v 11:00 na parkoviště u zámku v Rosicích 
 
Nezapomeňte: 
-vybavení podle následujícího seznamu 
 

OBLEČENÍ DŮLEŽITÉ 

spodní prádlo 7 spací pytel 1 

tenké ponožky 10 karimatka 1 

teplé ponožky 4 pláštěnka s kapucí 1 

tričko krátký rukáv 5 ešus + lžíce (příbor není potřeba) 1 

tričko dlouhý rukáv nebo teplá košile 2 batoh velký min 40 l na vícedenní výlet 1 

oblečení na spaní 2 středověký kostým 1 

kraťasy 3 rouška 2 

plavky 1   

tenká tepláková souprava nebo šusťáky 1 DALŠÍ VYBAVENÍ  

silnější tepláková souprava 1 baterka (doporučujeme čelovou, ale není 
podmínkou) + náhradní baterie 

1 
teplá mikina nebo svetr 2 

bunda odolná proti dešti 1 kapesní nůž (zavírací) 1 

šátek (pevný bavlněný čtvercový) 1 sluneční brýle 1 

čepice s kšiltem 1 láhev min 1,5 litr (stačí obyčejná PET) 1 

  batůžek na výlety (malý, např. školní) 1 

OBUV hrníček 1 

sportovní obuv na běhání (tenisky) 1-2 utěrka 1 

pevné boty na delší výlety 1 obálky, dopisní papíry, známky 
hudební nástroj (pokud dítě chce) 

 
holínky 1 

otevřená obuv 1 společenské hry  

  psací potřeby + sešit nebo blok  

HYGIENA prostěradlo (na povlečení postele)  

kartáček a pasta na zuby 1 škrabka na brambory  

ručník 1 DALŠÍ VYBAVENÍ UPRAVENÉ V RÁMCI 
PROGRAMU opalovací krém 1 

osobní léky 1 bílé triko s krátkým rukávem (batika) 1 

hygienické potřeby dle vlastního uvážení 1   

repelent proti hmyzu 1   

antibakteriální gel na ruce (75 ml) 1   

 
Doporučujeme zvláště mladším dětem věci označit. 

  

PODROBNÉ INFORMACE PŘED ODJEZDEM 

 



 
 
 

Věci sbalte do povinného velkého batohu a případné další věci do dalšího menšího zavazadla, které naložíme 
a odvezeme společně s vybavením na tábor (batoh, sportovní taška atp.). Zavazadlo označte jmenovkou. 
 
Na tábor pojedeme objednaným autobusem, cesta potrvá asi hodinu. Doporučujeme na cestu sbalit dětem 
svačinu. 
 
Kostým - účastníci budou vystupovat na večerních nástupech a v některých programech v průběhu tábora 
v kostýmech. Minimální požadavek je bílé prostěradlo s otvorem na hlavu a pásek. Inspiraci ke složitějším 
kostýmům lze čerpat například na stránkách www.tvrz.net.Při odjezdu by měly mít děti kostýmy na sobě. 
 
Batoh - součástí programu jsou i výlety do okolí tábora, děti by sebou měli mít batoh, do kterého se jim vejde 
SPACÁK, jídlo, rezervní oblečení a další vybavení na celý den. Vhodný batoh by tedy měl mít alespoň 40 l 
objem a měl by se pohodlně nosit (široké polstrované nastavitelné popruhy, hrudní popruh, přitahovací 
popruhy, poutka, nastavitelná záda). 
 
Děti budou ubytovány po 2 ve stanech s podsadou. 
 
Děti budou dostávat 5 jídel denně, teplý oběd a večeři, snídani, přesnídávku a svačinu. Na požádání dostane 
dítě jídlo kdykoliv během dne od snídaně do večeře. Stravování začíná první den odpolední svačinou a končí 
v den odjezdu přesnídávkou. Po celý den je zajištěno dostatečné množství nápojů (čaj, sirup). 
 
Mimo svačinu na cestu nedávejte dětem zásoby potravin podléhajících zkáze a nápoje (pitný režim bude 
zajištěn). Trvanlivé sladkosti můžete dětem přibalit podle zvyku, ale doporučujeme přiměřené množství. 
Budou od dětí na začátku tábora vybrány a na požádání jim budou vydávány. Jde o opatření přijaté ze 
zdravotních a hygienických důvodů. 
 
Kapesné - veškeré potřeby dětí na táboře jsou zajištěny a děti tak teoreticky nepotřebují žádné peníze. 
Vzhledem k tomu, že se tábor nachází v přírodě, děti ani nemají v průběhu tábora možnost peníze utrácet. 
Příležitostně koupíme drobné sladkosti, které si děti budou moci koupit za nákupní cenu přímo v táboře 
(sušenky atp.). Vzhledem k několika plánovaným výletům do okolí je však možné dětem přiměřené kapesné 
dát (na zmrzlinu, pohlednice atp.). Výši ponecháváme na rodičích. Berte prosím ohled i na to, že děti si za tyto 
peníze a jejich případnou ztrátu v průběhu tábora budou zodpovídat samy. 
 
Adresa na tábor: 
LT BRATRSTVO NOCI 
Jméno táborníka 
Tábořiště Zubrštejn 
POSTE RESTANTE 
592 31 Nové Město na Moravě 
 
Děti mohou na táboře vykonávat práce, které jsou součástí programu a jsou přiměřené věku a schopnostem 
dětí např. příprava dřeva na táborový oheň atp. 
 
Upozorňujeme, že návštěvy na táboře nejsou povoleny. Jde o opatření přijaté ze zdravotních důvodů a 
s ohledem na ostatní děti. Upozorněte prosím i ostatní příbuzné. 
 
Nedávejte prosím dětem mobilní telefony, elektronické hry ani jinou elektroniku, do přírody nepatří a hrozí 
jejich zničení nebo ztráta. 
 
Před odjezdem bude táborový zdravotník kontrolovat dětem vlasy z důvodu prevence výskytu vší. V rámci 
předcházení nepříjemností Vás tímto žádám i o kontrolu z Vaší strany před příchodem na místo srazu. 
 



 
 
 

Telefony do tábora: 776 370 918 (D. Polanský), 776 367 541 (F. Šoukal) - volejte prosím v době od 13:00 do 
14:30 
 
Porušení táborového řádu může být důvodem k ukončení pobytu na táboře. Táborový řád jste obdrželi 
s přihláškou na tábor, případně jej Vám zašleme na vyžádání. 
 
V Rosicích, 27. 7. 2020 
 
 
 


