
DOBRODRUŽSTVÍ 
V ZEMI NIKOHO 

malý a příměstský tábor 26. přední hlídky Royal Rangers 
Hrubá Voda – Smilov 17. – 18. + 19. – 23. + 24. 8. 2019 

 
 

PRO PŘIHLÁŠENÉ NA ÚVODNÍ PUŤÁK OD SOBOTY 
Sraz v sobotu 17. 8. v 9:30 před poštou u hlavního vlakového nádraží: 
Batohy včetně věcí na noc tam naložíme do auta a děti je dostanou až večer. Na 
celodenní putování potřebují menší batoh s věcmi na cestu (ešus/misku na jídlo, 
lžíci, pití, drobné peníze, dopolední svačinku, repelent). V plánu je přespání pod 
širákem, na noc je kromě spacáku potřeba i karimatka. 
 
PRO OSTATNÍ PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 
Každodenní odjezdy na příměstský tábor pondělí až pátek: 
Sraz ve foyer hlavního nádraží (v Po 8:30, další dny 8:40), odjezd v 9:01. 
Návraty (dojíždějících) každý den pondělí až pátek do Olomouce: 
Příjezd vlakem na nádraží v 16:27. 
 
ZÁVĚREČNÁ VODA  
Závěrečná voda 24. 8. je volitelná akce, přístupná i rodičům. 
 
Na srazu prosím mějte připravenou podepsanou obálku obsahující: 
• nástupní list včetně nalepené kopie průkazu zdrav. pojišťovny, doplatek  
• užívané léky s podrobným návodem jejich užívání pro zdravotníka 
  
Na příměstský tábor si vezměte: 
• oblečení a obutí přiměřené počasí vhodné na běhání po louce i do lesa, 
• do batůžku láhev na pití, plavky, ručník, pláštěnku, 
• psací potřeby, blok, Bibli (máte-li), boty do vody (doporučujeme), 
• čepici, opalovací krém a repelent nebo raději rovnou namazat předem. 
 
Při přespávání na základně navíc potřebujete věci jako na tábor, tj.: 
• pořádný batoh, kam se vám vejdou věci na celý týden: 
• košili a šátek Royal Rangers (členové RR), pevné dlouhé kalhoty, kraťasy, 
tepláky, košile a mikiny, trička (bavlněná), svetr, bundu, pláštěnku, plavky, dost 
spodního prádla a ponožek, kapesníky, šátek, kšiltovku, sáček na špinavé věci, 
• boty na sport, boty na delší túry, sandály, 

• spacák, oblečení vyhrazené na spaní, na puťák je třeba i karimatka, 
• kartáček na zuby+pastu, hřeben, mýdlo, ručník,  
• zavírací nůž, škrabku, baterku, 5ks pořádných papírových koulí Ø7cm.  
 
Na pobyt dále doporučujeme: 
• knížku, hru, svůj hudební nástroj, hodí se i polštářek 
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. 
 
Na tábor si neberte: 
• potraviny podléhající zkáze,  
• luxusní věci – v přírodě a při hrách hrozí jejich poškození nebo ztráta, 
• jakákoli domácí zvířata, 
• hluk vytvářející elektrospotřebiče, 
• větší množství peněz, šperky a jiné cenné předměty, 
• zbraně, zápalky. 
 
Nedoporučujeme si brát: 
• mobilní telefony a podobnou elektroniku (tábořiště je naprosto mimo signál). 
Za ztrátu, rozbití nebo utopení elektroniky neručíme. 
 
Spojení: 
V případě naléhavé potřeby se spojte s vedoucími na ranním nebo odpoledním 
srazu, případně můžete psát SMS na níže uvedená čísla:  
• Lukáš Bartík, 775 201 515, bartik.lukas@gmail.com (mimo signál) 
• Robert Myška, 776 733 381, robert.myska@centrum.cz (ráno/večer) 
• Adresa: Základna Severka, Hrubá Voda – Smilov (cesta přes Jívovou)  
 
Aktuální informace k pořádaným táborům na webu 26.ph RR: 
• http://26ph.royalrangers.cz/tabor 
 
Poznámky a upozornění: 
• Všichni účastníci tábora musí mít řádně vyplněný a od rodičů potvrzený 
nástupní list, bez něj není nástup na tábor možný! Na příměstský tábor není 
lékařské potvrzení nutné, vyplňte ale řádně všechna případná zdravotní omezení. 
• Všichni účastníci tábora mají sjednané úrazové pojištění. 
• Případný zbytek z rozpočtu tábora bude použit na další činnost RR. 

 
Těšíme se na vás!                           Vaši vedoucí 


