
SEZNAM VĚCÍ NA LTS DYJAVÁNEK ZNOJMO 
 

Nácviky tanečníků 
Všichni 
taneční obuv (cvičky, baleríny, krbce, čižmy, atd.), plastové A4 složky 

s notovým materiálem, náhradní A4 eurofólie (20ks), tužka, guma s ořezávátkem, propiska, 

fixy, zvýrazňovače 

Děvčata 
sukně, legíny, uplejší tričko (ideálně bílé barvy) s krátkým i dlouhým rukávem (ne top!), 

hřeben, lak na vlasy, gumičky (tenké, jednoduché, obyčejné, v barvě vlasů), sponky 

pinetky v barvě vlasů (ne jiné, např.: Hello Kitty nebo tomu podobné, jsou naprosto 

nevhodné) 

Chlapci  
legíny, uplejší kalhoty nebo „kraťase“, uplejší tričko (ideálně bílé barvy) s krátkým 

i dlouhým rukávem 

 

Nácviky muzikantů 
Všichni  
nástroje a příslušenství, zpěvníky, CD nebo MP3 s lidovými písněmi, notebook nebo 

flash(ku) USB, plastové A4 složky s notovým materiálem, náhradní A4 eurofólie (20ks), 

notový sešit, tužka, guma s ořezávátkem, propiska, fixy, zvýrazňovače a kdo má, ABC 

hudebních nauk (Zenkl, L.) 

Děvčata 

hřeben, lak na vlasy, gumičky (tenké, jednoduché, obyčejné, v barvě vlasů), sponky 

pinetky v barvě vlasů (ne jiné, např.: Hello Kitty nebo tomu podobné, jsou naprosto 

nevhodné) 

Smyčcová sekce 
kalafuna, náhradní struny, bavlněný hadřík 

Dechová sekce 
náhradní plátky, bavlněný hadřík 

Harmonická sekce 
prázdné „kartičky“ z tvrdého papíru, ale hodně jich 

 

Dále 
Hygienické potřeby 
mýdlo, šampon, zubní kartáček, pasta, deodorant, ručníky, papírové kapesníky a pomůcky 

a léčiva pro případnou menstruaci děvčat 

Sport a volný čas 
plavky, plavecké brýle, rukávky pro plavce začátečníky, oblečení na sport a vycházky, 

které vám nebude líto potrhat nebo více zašpinit (žádné luxusní ani drahé věci), tenisky, 

pevné boty na vycházku nebo hry do lesa, pantofle do budovy, konkrétněji > věci do horka 

i zimy, sucha i mokra, včetně obuvi a svršků (gumáky a plášťenka), vše v přiměřeném 

množství (spodní prádlo a ponožky), láhev na pití (ideální je bidon na kolo nebo plastová 

půllitrovka), zápisník, tužka, propiska, guma, ořezávátko, oblíbená kniha a hry, taky 

baťůžek, sluneční brýle, opalovací krém (kdo má problémy s opalováním) a HLAVNĚ REPELENT, 

TŘEBA I 2x 

Peníze a cenné věci 
netřeba , DFS Dyjavánek Znojmo za ně nijak neručí 

Mobilní telefony, tablety 
netřeba  

Poničení či znehodnocení cizí věci 
rodiče hradí v plné výši 

Návštěvy 

hlaste předem hlavnímu vedoucímu (777722550), ideálně SMSkou, v areálu ranče je 

nekvalitní telefonní signál 

Speciální požadavky 
bílé tričko bez potisku s krátkým nebo dlouhým rukávem (kreslení barvami na textil) 
 

 

NEBALTE DĚTEM SLADKOSTI A SLANOSTI, NECHTĚJÍ PAK JÍST STRAVU Z KUCHYNĚ 

DĚKUJEME 


