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Spacák. Nedoporučujeme úplně nejlevnější variantu, neboť i v teplém létě
může v noci teplota celkem výrazně klesnout a probuzení chladem kolem čtrté
hodiny ranní není fakt nic moc.
VLASTNÍ PODLOŽKU NA SPANÍ. Ve stanu je postel pouze ze sololitu,
molitanové matrace jsme již zrušili. Zvažte, na čem dítě bude spát, 14 dní na
prkně asi nebude žádný luxus. Doporučujeme molitanovou karimatku, nebo
nějakou vyšší karimatku, nafukovačku, vlastní molitan. Hodit se bude případně
i deka. Polštářek nebo „macíka“ doporučujeme.
Baterka + náhradní baterie
ešus (prosíme o viditelné a nesmývatelné označení všech částí), lžíce,
hrnek na pití - lépe plastový s ouškem (plecháček s horkým čajem může dost
nepříjemně pálit), zavírací nůž nebo nůž v pouzdře
utěrka na vlastní nádobí
pytel na špinavé prádlo (třeba starý povlak od polštáře)
ramínko na oblečení a šňůra na prádlo do stanu
igelit, celta nebo z vlastních zkušeností víme, že nejlepší je malá autoplachta
(stačí, když se domluví 2-3 na jednu autoplachtu), nějaké provázky k ukotvení
autoplachty při bivaku, který tento rok podnikneme nejspíš někde v blízkém
okolí tábora
karimatka pro přespání či jen polehávání venku
batoh na výlet po blízkém okolí, oproti předchozím rokům jsme „klasický výlet
na dva dny s přespáním“ odpískali, ale předpokládáme, že někam do blízkého
okolí vyrazíme přespat, takže by měl mít objem umožňující pohodlné sbalení
si věcí nutných na přespání
Toaletní papír, osobní hygienické potřeby, osušku, hodí se i jednorázové
hygienické vlhčené kapesníčky, krém na opalování, přípravek proti klíšťatům
a obtížnému hmyzu, šitíčko, psací potřeby a hlavně známky aby mohli psát
domů, blok, pastelky, knížka, karty,
Gumové holiny - nutné!!!
Pevná obuv, botasky, kecky, letní vzdušná obuv - sandály nebo plátěné tenisky
Pláštěnka - nutné!!! raději pevná a zapínací, prosíme, nepodceňujte to!!!!
Ponožky - i vlněné
Trička, košile, mikina nebo svetr
Tepláky a vhodné dlouhé kalhoty (v lese je běžně maliní, ostružiní a jiné
pichlavé rostliny), kraťasy
Spodní prádlo
Plavky - neplavci kruh nebo raději plovací vestu
Pokrývka hlavy, hodí se i teplejší čepice na noc, sluneční brýle
Šátek
Teplou bundu na hlídku nebo pro případ nepřízně počasí
kostým obyvatele galské osady (téma LPT je inspirováno 12 úkoly pro Asterixe)
čerstvě vyplněný List účastníka - prázdný byl součástí přihlášky

Oproti předchozím rokům se nám situace komplikuje doznívající epidemie
koronaviru Covid-19, v současné chvíli nejsme schopni předpovědět jaké
konkrétní požadavky a omezení budu v době tábora platit, z aktuálně známých
doporučení hygienických stanic však vyplývá, že každý účastník musí mít
s sebou malý ručník určený výhradně k sušení rukou po použití toalety,
popřípadě jednorázové papírové utěrky, několik jednorázových roušek
(nepředpokládáme jejich použití, ale sichr je sichr a šité bavlněné nelze
v táborových podmínkách prát a přežehlovat), případně (dle uvážení) lahvičku
s dezinfekčním gelem pro vlastní potřeby (dezinfekce na ruce po použití WC a
umývárky je zajištěna námi).

