
Letní tábor Rachačky u Purkarce 

4. – 11. srpna 2019 

Sraz: neděle 4. srpna ve 14:00 hodin 

Návrat: neděle 11. srpna ve 12:45 hodin 

Spaní v dvoulůžkových podsadových stanech. Nutno domluvit si dvojice dopředu.  

Do tábora se nedá ani bez předchozí domluvy dojet, nahoře je silnice uzavřena závorou. Dole 

v údolí funguje velice slabě telefonní signál, v případě jakéhokoliv nutnosti pište SMS na moje 

číslo hlavního vedoucího 724 036 040. SMS zpráva projde lépe než volání a nebude 

přesměrovaná. V případě, že budete chtít dětem něco poslat, zde je číslo na Danu Strnadovou, 

která bude jezdit pravidelně nakupovat potraviny (tel. 606 329 178). 

Před nástupem do autobusu odevzdat: 
 Potvrzení od lékaře – loňské mám založené, mají dvouletou platnost. Pro nové 

účastníky povinné. 

 Čestné prohlášení rodičů – potvrzené max. 1 den před začátkem tábora 

 Souhlas rodičů zdravotní služby 

 Průkazku pojištěnce nebo její kopii 

 Léky, které dítě užívá 

Seznam doporučeného a podepsaného vybavení  
Oblečení hasiče, zdravotníka či policisty. 
Nejvhodnějším zavazadlem KUFR, autobus jede až dolů do tábora, na výlety vzít batůžek. 
Na spaní: spacák • karimatka • prostěradlo • polštářek • oblečení na spaní  

Boty: tenisky na běhání • pevnější boty do lesa • gumovky • boty do vody  

Oblečení: trička na týden • spodní prádlo dle uvážení • kalhoty nebo maskáče • tepláky 

na běhání • dvoje kraťasy • dvě mikiny • bunda • pláštěnka • čepice / klobouk • plavky 

Na jídlo: ešus • příbor • hrníček (když budou vosy, dostanou děti flašky na pití) 

Hygiena: kartáček na zuby + pasta • ručník • hřeben • mýdlo 

Ostatní: baterka na svícení s plnými (nebo rezervními) bateriemi • tužka • zápisníček • 

kapesné dle uvážení rodičů 

Co nebrat: jakékoliv jídlo či sladkosti (milují to mravenci a vosy) • drahé předměty • 

elektroniku. Mobilní telefony vybíráme na začátku tábora k sobě, děti mohou domů volat jen 

v určený čas.                                                               Na všechny se těší Hasiči Lišov 


