
Výstroj a výzbroj na LDT 
 

Naše tábory probíhají za aktivní účasti dětí na provozu tábora. Během tábora jsme v maximálním kontaktu 
s přírodou s minimálním technickým vybavením. Podle toho, prosíme, volte vhodné vybavení. 
 

Povinná výstroj a výzbroj: 
 

Vybavení 
 

 respirátor ffp2/odpovídající nanorouška – min. 2x/os. – zakrývající ústa a nos ! (pro případ výletu mimo tábořiště) 

 reflexní páska ! (pro případ nočního výsadku mimo tábořiště) 

 batoh, krosna na celodenní výpravu (musí se do ní vejít osobní potřeby, oblečení, připnout spacák a karimatka) 

 spacák, karimatka, případně i celta pro přespání v přírodě 

 deka na úpravu lůžka ve stanu, lze použít celtu 

 kompletní třídílný ešus, příbor, hrnek na pití – vše označené a podepsané!! 

 kvalitní baterka s náhradními bateriemi 

 zápisník formátu A5, dostatečná zásoba papíru, více propisek, tužky, pastelky, fixy, apod. 

 uzlovačka (cca 2 m dlouhá širší prádelní šňůra) 

 nůž, škrabka na brambory 

 kartáček a pasta na zuby, mýdlo – nejlépe tekuté, šampon na vlasy, hřeben 

 toaletní papír 2x, repelent, mýdlo na praní      
  

Oblečení  
 

 TÁBOROVÝ STEJNOKROJ – každý účastník je povinen mít táborový převlek: 
požadavky na táborový převlek je uveden na pozvánce (kovbojský klobouk, košile, kalhoty, pistol – maketa!)    

 pevné, vyšlápnuté boty na turistiku       1 pár 

 sportovní obuv, tenisky        2 páry 

 holínky, sandály, (pantofle)       1 x 

 teplá bunda do nepříznivého počasí a na noční hlídku, šusťáková bunda  1 x 

 kalhoty, šortky        4 x 

 mikina, tepláková souprava       2 x 

 trička, (košile)        8 x 

 spodní prádlo a ponožky na každý den      

 kapesníky          

 oblečení na spaní (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláková souprava)  

 čepice, kšiltovka proti slunci       1 x 

 plavky         1 x 

 šátek         1 x 

 pláštěnka         1 x 

 osuška, ručník, utěrka na ešus        1 + 1 + 1 ks   
  

Doporučená výstroj a výzbroj: 
 

 doporučujeme přibalit velice oblíbený a osvědčený kapsář na věci vhodný na pověšení do stanu, obal na ešus 
(proti ušpinění obsahu batohu a na přenášení), osvětlení do stanu (svíčky či podobné prostředky s otevřeným 
ohněm jsou zakázány), dopisní papír, obálky, známky, šifrovníček, zálesák, sekera, otvírák na konzervy, nepotřebné 
utěrky na nádobí či hadry k odevzdání do kuchyně, nit, jehla, náhradní knoflíky, brýle proti slunci, opalovací krém, 
kapesné dle uvážení rodičů. 

 
Kromě výše uvedených položek a předmětů určených k tábornickým dovednostem jsou zakázány jakékoli zbraně! 
(táboroví kovbojové tedy v rámci převleku smí mít pistol pouze jako maketu!!) 

Na tábor zásadně nebrat mobilní telefon, rádio, reproduktory (pobýváme v přírodě)! Vzhledem k technickým 
možnostem základny nebude dětem umožněno nabíjet si mobilní telefony či obdobné přístroje.  V případě potřeby 
mohou děti kdykoli volat z mobilů vedoucích. 
Oblečení volte raději starší, nedávejte dětem velkou finanční hotovost, drahé předměty a elektroniku.  

- finanční hotovost či jiné hodnotnější věci si děti mohou schovat u vedoucího a samozřejmě kdykoli vyzvednout 
- za ztrátu nebo poškození mobilního telefonu či jiných předmětů a elektroniky nebo financí dětí nezodpovídáme 


