
BEN HUR 
letní tábor 26. přední hlídky Royal Rangers 

Slezská Harta 12. 7. – 25. 7. 2020 
 
 

Odjezd v neděli 12. 7.: 
A/ Společně busem: sraz ve 13:30 na ulici Sladkovského za budovou 
autobusového nádraží v Olomouci, odjezd ve 14:10 resp. 14:30. 
B/ Individuální: přivážejte prosím děti na tábořiště v době 16:00 – 16:30.  
Návrat v sobotu 25. 7. do Olomouce: 
Příjezd autobusem na autobusové nádraží ve 13:30, příp. 16:24. 

 

Rodiče, při předávání dítěte mějte prosím připravenou podepsanou 
obálku obsahující: 
• podepsaný nástupní list, posudek od lékaře, kopii průkazu ZP, doplatek,  
• užívané léky s podrobným návodem jejich užívání pro zdravotníka. 
Přítomný zdravotník zkontroluje zdravotní stav dítěte. 
 
S sebou si do přenosného zavazadla vezměte: 
• oblečení a obutí do každého počasí – košili a šátek Royal Rangers 
(členové RR), pevné dlouhé kalhoty (nejlépe maskáče nebo kapsáče), 
kraťasy, tepláky, košile a mikiny, trička (bavlněná), větrovku, pláštěnku, 
plavky, dost spodního prádla a ponožek, kapesníky, šátek, kšiltovku, 
sluneční brýle, textilní sáček na špinavé věci 
• antický kostým (alespoň bílé prostěradlo) 
• boty na sport, pevné boty (pohorky), gumáky, sandály, boty do vody 
• spacák (dostatečně teplý), karimatku, oblečení na spaní 
• ešus, hrnek (nerozbitný), příbor včetně lžičky, utěrku, láhev na pití 
• batoh na výlet s přespáním (na spacák, oblečení a jídlo) 
• kartáček na zuby+pastu, hřeben, šampón, ručník, opalovací krém, 
repelent, roušku 
• psací potřeby, blok, Bibli, obal na sešit formátu A5 (na táborový deník) 
• zavírací nůž, škrabku na brambory, kolíčky na prádlo, uzlovačku (2 m 
prádelní šňůry postačí), spolehlivou baterku (nejlépe čelovku) + sadu 
náhradních baterií 
• 10ks papírových koulí Ø7cm (zmačkané noviny přelepené izolepou) 
• jídlo a pití na cestu (první společné jídlo bude večeře) 
Dále doporučujeme: 
• hodinky (levné nebo odolné), knížku, zápisník, známky, píšťalku, svůj 
hudební nástroj, známky, KPZ, polštářek, rybářský klobouk, max. 100 Kč 

Nechte své dítě balit samostatně (s vaší pomocí přiměřenou jeho věku a 
schopnostem). Bude vědět, co s sebou vlastně má a kde, spíše pozná své 
věci a na konci tábora bude mít balení snadnější. Pro kontrolu přidejte do 
zavazadla seznam vybavení a je dobré věci podepsat. 
 
Na tábor si neberte: 
• potraviny podléhající zkáze (v horku se rychle kazí a každé jídlo přitahuje 
hmyz a myši; nadbytečné jídlo dětem zabavíme) 
• nové, luxusní či drahé věci – budeme celou dobu v přírodě, kde při hrách 
a táboření hrozí jejich poškození nebo ztráta 
• jakákoli domácí zvířata 
• nabíječky a další elektrospotřebiče (na tábořišti není elektřina) 
• větší množství peněz, šperky a jiné cenné předměty 
• zbraně, zápalky, spreje (často způsobí zničení impregnace stanu) 
 

Nedoporučujeme si brát: 
• mobilní telefony a podobnou elektroniku (je to věc na tábor zbytečná, 
narušuje program i vztahy a nebude dovolené je používat mimo dobu 
osobního volna). V případě potřeby můžete volat/psát na níže uvedené 
číslo. Za ztrátu, rozbití nebo utopení elektroniky neručíme. 
 

Telefony a návštěvy: 
Na základě dlouholetých zkušeností důrazně doporučujeme, abyste dětem 
na tábor netelefonovali ani je nenavštěvovali. Letos jsou navíc návštěvy na 
táboře zakázány kvůli nařízeným protiepidemickým opatřením. 
V naléhavém případě nás prosím předem kontaktujte telefonicky. 
 
Předtáborové (i táborové) kontakty: 
• Robert Myška, 776 733 381, robert.myska@centrum.cz 
• Adresa: Tábor Royal Rangers, Obchod Bílčice 66, 793 68 Bílčice 
Aktuální informace k pořádaným táborům na webu 26.ph RR: 
• http://26ph.royalrangers.cz/tabor 
 

Poznámky a upozornění: 
• Všichni účastníci tábora musí být při nástupu na tábor zdraví, mít 
zkontrolováno, že nemají vši, a mít řádně potvrzený nástupní list. 
• Všichni účastníci tábora mají sjednané úrazové pojištění. 
• Na táboře pořízené fotografie budou zveřejněny na webu 26.ph RR. 

 

Těšíme se na vás! 
Vaši vedoucí 


