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N á s t u p n í  l i s t  
na 36. letní výcvikový tábor 2022 

 
Datum odjezdu: 7. 8. 2022 – 13:15 hod. 
Místo srazu: parkoviště u Magistrály 

  hl. vlak. nádraží Praha 
  (viz. mapka na webu) 

Datum příjezdu: 20. 8. 2022 – cca 16 hod. 
Místo srazu: tamtéž 
Adresa tábora: TZ Skaut 
 Žumberk 
 374 01 Trhové Sviny 
 

 
!!! Děti do 12 let jsou si rodiče povinni převzít po příjezdu osobně!!! 

 

T Á B O R O V Ý  Ř Á D  
 

Jako účastník letního tábora 2.BZU se zavazuji dodržovat táborový řád, podle kterého: 
 po celou dobu konání tábora budu dodržovat kázeň a řídit se rozhodnutím vedení 

tábora 
 bez vědomí a svolení vedoucího tábora se z tábora nevzdálím 
 stan, tábor, okolí i sebe budu udržovat v čistotě 
 budu chránit a šetřit přírodu, živou i neživou 
 přesným dodržováním denního řádu a vzorným vystupováním docílím splnění 

táborového programu 
 mimo určenou službu nebudu chodit do kuchyně 
 jsem si vědom, že do stanu jídlo nepatří 
 pitnou vodu budu používat pouze z určeného zdroje 
 při rozdělávání ohně budu dodržovat potřebná bezpečnostní opatření. Vím, že oheň 

se rozdělává pouze pro táborový oheň 
 budu dbát o osobní hygienu a o hygienu prostředí 
 budu šetřit zařízení tábora – náš společný majetek 
 uloženou práci vykonám pečlivě a rychle, vypůjčené nářadí po práci očistím a vrátím 

na původní místo 
 každý úraz a zdravotní potíže ohlásím vedoucímu nebo zdravotníkovi 
Předáním dítěte na tábor rodiče souhlasí s táborovým řádem. 
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Seznam věc í  p ro  dě t i :  
 
 

1. Spacák a karimatka 
2. Deka nebo celta 
3. Prostěradlo 
4. Pevný igelit 2x1 metr 
5. Věci na spaní 
6. Spodní prádlo min 6 ks 
7. Ponožky ne silonové min 6 párů 
8. Teplé ponožky 
9. Triko s krátkým rukávem min 4x 

(1x čistě černé na celo táborovou 
hru) 

10. Triko s dlouhým rukávem min 2x 
11. Svetr nebo mikina min 2x 
12. Maskáče dlouhé (tmavé kalhoty) 2x 
13. Krátké kalhoty (kraťasy) 
14. Blůza maskáčová (tmavá) 2x 
15. Pevné boty do lesa 2 páry 
16. Tenisky na sportování 
17. Pantofle (nejlépe Crocsy) 
18. Plavky 
19. Kapesník látkový 2x 
20. Osuška 2x 
21. Čepice nebo klobouk proti slunci 

(Baret) 
22. Šátek na hry 
23. Utěrka starší na zničení 2x 

24. Osobní hygiena (kartáček na zuby, 
pasta na zuby, sprchový šampon, 
opalovací krém atd.) 

25. Jídelní misky (ešus) trojdílný 
min. 2 díly, příbor min lžíce. 

26. Nerozbitný hrneček (plecháček, 
plast) 

27. Lahev na vodu (bude nosit 
s sebou do akcí) 

28. Pláštěnka nebo pončo 
29. Kapesní svítilna (baterka 

s náhradními bateriemi) 
30. Osobní léky 
31. Propisovací tužka 2x 
32. Sešit A6 čtverečkovaný 
33. Adresy na rodinu včetně PSČ 
34. Látkový pytel na špinavé prádlo 
35. Batoh na dvoudenní výpravu 
36. Repelent 
37. Provázek 20 metrů 
38. Pohledy nebo obálky a známky 
39. Kapesné dle uvážení 
40. Reflexní vesta – barva žlutá 
41. Ochranné airsoftové brýle 
42. Zbraň (je možné zapůjčit viz. níže) 
43. Střelivo (je možné zakoupit viz. níže) 

 
 

 
 

 
Doporučujeme vlastní zbraň a střelivo, po předchozí dohodě lze zbraň zapůjčit (za poplatek 
600,- Kč / manuální zbraň / tábor nebo 1000,- Kč / elektrická zbraň / tábor) a střelivo zakoupit 
(100,- Kč / 1000 ks). 

 
Dále dle Základních informací. 

 
Věci je nutné řádně označit a jejich seznam dát dítěti s sebou. NEDOPORUČUJEME 

cenné předměty, exkluzivní oblečení. 
Na cestu můžete dát dítěti malé občerstvení – jablko, sušenky. Nedoporučujeme větší 

množství jídla – KAZÍ SE! 
V případě zaslání balíčku na tábor se dítě dělí s ostatními dětmi! 
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ZE ZDRAVOTNÍCH A VÝCHOVNÝCH DŮVODŮ, DÁLE Z DŮVODU ZAMĚŘENÍ 
NAŠEHO LETNÍHO TÁBORA: 

- nejsou na táboře povoleny návštěvy rodičů! 
 

Uschovejte tento Nástupní list s adresou a daty o příjezdu dětí z tábora. 
 

Nejdříve jeden den před nástupem vyplňte Prohlášení o bezinfekčnosti – dítě 
bezinfekčnost spolu s průkazem pojištěnce (fotokopií), zdravotní informace 
a Zmocnění, zproštění mlčenlivosti a určení osoby oprávněné odevzdá při nástupu 
k odjezdu zdravotníkovi LVT – POZOR je nutná návštěva ošetřujícího lékaře! 

 
Věříme, že pobyt na táboře Vašemu dítěti prospěje, neboť to je snaha pracovníků 

a organizátorů tábora. 
 
Provozovatel: Pionýr, z.s., 2. pionýrská skupina KLÍČ,  
 Šumperská 348, 199 00 Praha 9, 
 oddíl II. brigáda zvláštního určení, Šumperská 348, Praha 9 
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