
Povinné vybavení (chybějící věci můžeme zapůjčit) 
 Na spaní: spací pytel (ideálně comfort kolem 5 °C) 

o molitanová matrace či karimatka (klasická či nafukovací) 
o deka  

 velký batoh (v nouzi kufr) + menší batoh (cca do objemu 30 l) na výlety –  musí se 
do něj vejít věci na jednodenní výlet včetně láhve na vodu, pláštěnky, atd..  

 Na jídlo: kompletní ešus, příbor, kapesní nůž a škrabku na brambory, útěrku, hrníček 
(ten je dobré označit jménem), láhev na vodu 

 taška na špinavé prádlo 
 baterka (nejlépe čelovka) + náhradní monočlánky 
 opalovací krém – zvážit UV filtr podle fototypu dítěte, sluneční brýle – lépe s 

ověřeným UV filtrem (dle finančních možností), ochranný prostředek (repelent) proti 
hmyzu 

 sešit, tužku, Bibli (pokud ji má) 
 Hygiena: 2 ručníky, zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo, šampon 
 svazek mikrotenových sáčků, čtyřcípý šátek na hry  
 uzlovačka (vázačka)  
 užívá-li dítě nějaké léky, zabalte je do sáčku se jménem a pokyny k užívání!!! + 

průkaz zdravotní pojišťovny (nebo jeho kopii), potvrzení od lékaře a čestné 
prohlášení zákonných zástupců dítěte (na srazu předáte zdravotníkovi)  

 Doporučené vybavení 
 kapsář na stěnu (výška do 1,5 m, šířka do 20 cm) 
 dopisní papíry a známky 
 kolíčky na prádlo, mýdlo na praní nebo prášek na praní (30 dkg) 
 dívky také hřeben, zrcátko 
 polštářek (např. nafukovací) 
 plátěný pytlík na příbor 
 kapesné maximálně 100,-Kč   

 
Pozor:  
V některých letech bývají na táboře noci hodně chladné (i cca 3°C). Dejte dětem 
na spaní teplejší oblečení a teplé oblečení na noční hlídky. Nezapomeňte přibalit 
deku!!!!!  
  
Chtěli bychom zdůraznit potřebu kvalitních bot. Rozhodně nemůžeme dětem 
kupovat obuv potřebnou na tábor během jeho běhu. Doporučená obuv vychází z 
dlouholetých zkušeností s tímto typem táborů.  
  
Pokud budeme muset věci dokupovat, bude rodičům k ceně věcí připočítána také 
režijní přirážka.  
  
  
  
 
 

Povinné množství oblečení 
 Na spaní: pyžamo (možno i tepláková souprava), tenkou čepici nebo čelenku 
 kšiltovka či klobouk proti slunci 
 kraťasy (min. 3 ks) 
 kalhoty do nepříznivého počasí („šusťáky, maskáče“ apod.) 
 tepláková souprava (tepláky na spaní se nepočítají), náhradní tepláky 
 pláštěnka či zaručeně nepromokavá bunda   
 šusťákovka 
 svetr (starší), teplá mikina, tenká mikina 
 min. 8 párů ponožek, 2 páry teplých ponožek  
 spodní prádlo (adekvátně k délce pobytu – min. 10 ks)   
 plavky 
 min. 6 triček s krátkým rukávem 
 1 tričko s dlouhým rukávem 
 Boty:  

o pevná obuv (např. pohorky, trekingová obuv, „kanady“ nebo kvalitní 
kotníkové tenisky)  

o 1 sportovní tenisky 
o gumáky  
o sandály  

 rukavice pro chladné noční hlídky 
 Royalovská košile (pokud má) 

 
  
Veškeré otázky zodpoví kontaktní osoba: Marek Bužga, mob. 732778020, email: 
ostrava@royalrangers.cz.  
  
PROSÍME NEDÁVEJTE DĚTEM MNOHO SLADKOSTÍ - stačí jim zásoba tak 
na jeden den!  
  
Nedobíjíme dětem mobilní telefony. Výše uvedené telefonní číslo bude k dispozici 
v čase mezi 12:30 – 14:00 hod.  
  
Doporučejeme také přibalit dětem seznam věcí, které mají sbaleny a oblečení 
označit iniciály – děti tradičně ztrácejí oblečení, je těžké pak jednotlivé kusy 
oblečení identifikovat! Pokud Vám to nevadí, věci neoznačujte.  


