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CO S SEBOU 

                      
RYBAŘINA 
 
Vzhledem k revíru, na kterém se loví velké a trofejní ryby je potřeba dbát na vhodný výběr prutu 
a navijáku!!! 

▪ rybářský prut – minimální zátěž 80 gr., minimální délka 240 cm (délku prutu přizpůsobit 

věku a výšce dítěte) 

▪ naviják – minimální velikost 40 - na kaprový prut (plně funkční). Je zcela nevhodný 

celoplastový naviják, který je určen pro dětskou zábavu. 

▪ rybářská bižuterie pro lov kaprů (karabinky, gumové korálky, zarážky, obratlíky, závěsy, 

rovnátka, převleky) 

▪  háčky – bez protihrotu !!!, olova 30–60 gr. (15 ks), bročky, návazcová šňůrka min 15 lb, 

krmítka průběžná a feedrová závěsná, vlasec feeder min. síla 0,28 mm a kaprové pruty min. síla 

vlasce 0,30 mm, hlásiče, židlička, čelovka, pean, nůžky, metr, 2 vidličky 

 

OBLEČENÍ A OBUV 

▪ oblečení do každého počasí na 7denní pobyt, bundu, mikiny, trička, tepláky, kalhoty, kraťasy, 

spodní prádlo, oblečení na spaní, pláštěnku či nepromokavou bundu, pokrývku hlavy (šátek, kšiltovku), 

kapesníky, ponožky 

▪ pohodlné boty (tenisky), holínky, sandále 

HYGIENICKÉ POTŘEBY 

▪ mýdlo, šampon, zubní kartáček, pasta, ručník, opalovací krém 

OSTATNÍ 

▪ léky, které dítě užívá, brýle. V případě, že vaše dítě užívá nějaké léky, prosím předejte je 

při příjezdu vedoucímu s návodem užívání 

▪ repelent na komáry nebo klíšťata 

lahev na pití!!!! 

▪ spacák, polštářek!!!! 

NEZAPOMEŇTE 

▪ lékařský posudek 

▪ čestné prohlášení zákonného zástupce 

▪ kopii průkazky zdravotního pojištění 

▪ písemný souhlas /obou rodičů nebo alespoň 1 z nich/ s ošetřením dítěte ve zdravotnickém 

zařízení /příp. ošetření dítěte/ 
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▪ kapesné (adekvátní délce pobytu) asi 300,-Kč, záleží na rodičích (drobné nákupy rybářských 

nástrah, pamlsky v kiosku) 

HODÍ SE 

▪ svítilna s náhradními baterkami 

NEHODÍ SE  

▪ mobil, tablet či jiné zařízení podobného typu  

V případě, že děti budou mít, po dobu tábora, u sebe mobil či jiné zařízení a nebudou 

respektovat pravidla tábora, zařízení jim bude odebráno a bude vráceno po skončení tábora.  


