
 

Co doporučujeme s sebou na zážitkový tábor Mácháček: 

 
Tento univerzální seznam nemusíte brát doslovně. Jistě dobře víte co Váš táborník potřebuje na: 

spaní, hygienu, hraní u vody i v lese, celodenní výlety, posezení u táboráku, karneval a diskotéku. 

 

 

1x spacák 

1x polštářek 

1x prostěradlo nebo deku 

Oblečení: 

1x pyžamo 

2x nátělník, košilka 

8x trenky, spodní kalhotky 

4x tričko s krátkým rukávem 

2x tričko s dlouhým rukávem  

2x teplé ponožky 

8x tenké ponožky 

2x krátké kalhoty 

2x dlouhé kalhoty 

1x pokrývka hlavy 

1x tepláková souprava 

1x svetr (teplá mikina) 

1x šusťáková bunda-větrovka 

1x plavky 

Obuv: 

1x turistickou obuv 

1x sportovní obuv 

1x sandály 

1x holinky 

Hygienické potřeby: 

2x ručník nebo osuška 

1x mýdlo + šampon na vlasy 

1x kartáček na zuby + pasta 

1x hřeben 

1x krém na opalování + sluneční brýle 

1x velkou igelitovou tašku na špinavé prádlo 

Ostatní: 

oblíbenou hračku 

oblíbenou knížku 

psací potřeby + pohledy nebo obálky (s nadepsanou adresou a známkou) 

karnevalovou masku můžete připravit doma, nebo ji vyrobíme na táboře 

kapesné dle vlastní úvahy (u malých dětí je obvyklé 20,- až 40,- Kč/den) 

 
 

*Doporučujeme vše označit monogramem a přiložit písemný seznam věcí, které mají s sebou. 

*Není vhodné, abyste svým ratolestem přibalili cenné věci (šperky, audio techniku, mobilní telefony apod.), 

nebudou to na tábore potřebovat.. 

*Ke každé chatičce bude přidělen jeden dospělý vedoucí, takže před každou aktivitou dohlédne na výběr 

vhodného oblečení a pokud něco ze seznamu bude chybět, určitě to vyřeší. Po rozdělení dětí do chatiček obdržíte 

kontaktní SMS z telefonu "Vašeho" vedoucího, kterému pak můžete v případě potřeby kdykoliv volat a psát. 

*Pro každého táborníka máme sadu praktických dárku, které bude na táboře potřebovat. 

 

Zde je seznam dárků, abyste zbytečně nesháněli věci, které už pro děti máme: 

hezký batůžek na výlety + malou svítilnu + jednoduchou pláštěnku 

lahvičku na pití + krabičku na svačiny + reflexní pásku + multifunkční šátek 

 

 
Fotky, vzkazník a informace o průběhu tábora najdete na: 

www.tabor-machacek.cz 


