
Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice 
 

Letní dětský tábor – ,,S Robinsonem do ASGARDU,, 
                   

Společný odjezd na tábor je 19.7.2014 v 9.30 hod. z Boleradic, odjezd z Brna bude upřesněn. 

Sraz rodičů a táborníků je v 8.30 na zastávce pod schody (u školy pod kostelem). 

První společné jídlo bude večeře, dejte dětem svačinku místo oběda. 

!!! Průkaz zdravotní pojišťovny a léky pokud je dítě užívá, vybírá zdravotník před 

odjezdem na tábor. 

 

Doporučený seznam věcí na tábor: 

3 – 4 ks letní spodní prádlo                   1 ks plavky 

2 ks teplá košile (mikina)                   1 ks teplejší svetr 

3 ks tepláková souprava (tepláky)        1 ks bunda (starší)  

4 – 5 ks letní tričko                                2 ks tričko dlouhý rukáv 

2 ks teplejší ponožky                             6 ks tenké ponožky 

2 ks ručníky  1 ks osušky 

1 - 2 ks krátké kalhoty                            5 ks kapesníky (papírové kapesníky) 

pláštěnka a gumové holínky, tenisky nebo botasky, sandály, pevné boty na turistiku,  

ostrý nožík, baterku, chlebník nebo batůžek, POKRÝVKA HLAVY !!!, pevná umyvatelná 

nádoba UH na tekutiny, vlastní kelímek na pití, krém na opalování, repelent, spacák, 

polštářek, prostěradlo natahovací (s gumou). 

Toaletní potřeby: kartáček na zuby, pasta, kelímek, hřebínek, mýdlo, šampon,  

1ks toaletní papír! 

 

Na hry – šátek, švihadlo, příborový nůž starý a zápisník Táborníkův rok (Pod modrou 

oblohou) pokud jej vlastníte. 

 

Doporučujeme: dopisní papír a známky, tužku, hudební nástroj, malou deku(ručník) k vodě. 

 

Příspěvek do kuchyně: 

pokud máte přibalte dětem: 3 mrkve, 1 petržel, 2 větší cibule, 2 česneky, 6 větších brambor, 

1 sklenici kompotu nebo okurek, malou skleničku džemu či marmelády, med, cukety, 

salátové okurky aj., prostě to, čeho máte doma více a jste ochotni to věnovat dětem. 

Nedávejte domácí vejce a ovoce! 

 

Adresa tábora:   Jméno táborníka    

                            TZ ASGARD 

 Roseč 84 , okr. Jindřichův Hradec 

 378 46 Roseč 

 

Nedoporučujeme dětem dávat velkou částku peněz a upozorňujeme, že za mobilní telefony 

nezodpovídáme, proto je dětem nedávejte. 

Informace:  veškeré informace o průběhu tábora můžete získat cestou hlavního 

vedoucího na tel. 776 309 436.                         

Dětem napište alespoň 

jeden pohled velice je to 

potěší, děkujeme.  


