
Letní pionýrský tábor Olbramkostel 
Doporučený seznam 

 
Oblečení: Toaletní potřeby: 
14x  spodní prádlo 1x  zubní kartáček 
14x  ponožky slabé 1x zubní pasta 
2 x  podkolenky 1x  kelímek  
2x  ponožky teplé 1x  mýdlo 
5x trička s krátkým rukávem 1x šampón (menší lahvička) 
3x trička s dlouhým rukávem 1x hřeben 
3x tepláky či jiné sportovní kalhoty 1x krém – olej na opalování 
2x mikina 1x  repelent proti klíšťatům, komárům, pouze               
1x souprava na spaní  krém nebo olej, nikoli sprej  
1x svetr   (z bezpečnostních důvodů) 
1x šusťáková bunda 1x  ručník 
3x kraťasy  1x osuška 
1x plavky - kapesníky (raději papírové) 
1x šátek 1x toaletní papír 
1x plátěná ČEPICE PROTI SLUNCI - povinná  
1x PLÁŠTĚNKA! Nikoliv deštník (povinná i pro starší a vedoucí) 
  
Obuv:    Ostatní: 
1x pevné boty kotníkové pro pěší  1x LŽÍCE + HRNEK + utěrka 
 turistiku (nikoliv nové „neprošlápnuté“) 1x látkový pytel (vak) na špinavé prádlo 
2x tenisky či sportovní obuv  1x uzavíratelná láhev z umělé hmoty 
1x sandále  1x baterka + náhradní baterky + žárovka 
1x  gumové holínky  1x šicí potřeby, malé nůžky 
  1x kniha 
Další vybavení:  1x polštářek 
1x  kufr se štítkem  1x sluneční brýle v pouzdře 
1x  střední batoh mladší a starší kategorie -  drobná hra (karty, pexeso, …) 
 (pro zabalení na jednodenní výpravu) - masku či kostým na karneval 
1x  menší batůžek nejmladší (1. - 3. třída) 1x   bíle tričko bez potisku (na malování) 
- adresami nadepsané korespondenční lístky 
  i obálky včetně ofrankování – pro mladší 
- psací potřeby (zápisník, dopisní papír,  
 známky, fixy, propiska, obyčejná tužka,  
 pastelky, nůžky malé s oblými hroty, pravítko malé) 
  
Doporučujeme: 

• vlastní SPACÁK (po domluvě lze zapůjčit) 
• mladším dětem označit věci a oblečení iniciály 
• Doporučujeme sbalit všechny věci do kufru, ne do batohu, vzhledem k možnosti  

umístění kufru pod postele a snadnějšímu udržování pořádku. 
 
Mobilní telefon není povolen z důvodu narušování programu. 

V případě nutnosti, rodiče budou mít kontakt na hlavního vedoucího. 
 
Upozornění: cenné věci děti mají pouze na vlastní riziko!!!(zlato, hodinky, fotoaparáty, 

přehrávače, apod.). V případě odcizení, nevzniká nárok na odškodnění.´ 
 

www.koprivnice.pionyr.cz 
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