MILITARY CAMP PROSEČ 2020
INFORMAČNÍ SEZNAM VYBAVENÍ
Doporučujeme si seznam pečlivě přečíst, a pokud se vyskytnou nějaké komplikace, stačí zavolat na
telefon 731 755 233, nebo 605 477 060, mnoho vybavení je možno vypůjčit, nebo zprostředkovat,
případně poradit s nákupem. Vše je otázka domluvy. Proto neváhejte a kontaktujte nás.

1.) POVINNÉ VYBAVENÍ!
Důrazně žádáme všechny rodiče, aby před odjezdem na tábor všechno vybavení dítěte
řádně podepsali, nebo označili, tak aby nedošlo mezi dětmi k záměně, nebo krádeži.
DĚKUJEME 
KS
1

1

POLOŽKA
Primární uniforma
Herní „larp“ oblečení
vesničana
„civil“

POZNÁMKA
Jakýkoliv vzor dle uvážení
Vzhledem k hernímu příběhu je zapotřebí, aby
každý účastník disponoval civilním oděvem.
Například, bílá, nebo lněná nebarvená košile,
kožená, nebo riflová vesta, tepláky, či
jednobarevné kalhoty, kožený opasek a podobně.
Období cca 90tá léta -> Východní styl

FOTOVZOR:
1
pokrývka hlavy
3
Olivové jednobarevné vojenské tričko
1

Tmavé kraťasy sportovní

4+

Ponožky

1

Kanady nebo vysoké boty

1
1
1

Tenisky nebo sportovní obuv
Pantofle/přezůvky na venek
karimatka

1

spacák

1

Opasek

1

Olivová celta, nebo plachta

Vojenská čepice, kšiltovka
Pouze oliv!
Jakékoliv vhodné k tělesným aktivitám
(fotbal, plavání, běh a pod)
Nejméně 4 páry
Nejlépe černé, případně hnědé, pískové,
či pracovní boty, pohorky, nebo bagány.
Nesmí být barevné!
Na běhání, rozcvičky, nebo fotbálek
Jakákoliv kvalitní karimatka do přírody
I v letních měsících mohou spadnout
teploty nepříjemně dolů, proto je třeba
zvolit spíše zimní, nežli letní spacák.
Ubytování bude ve vojenských stanech.
Nejlépe vojenský

Nejlépe se nám osvědčila klasická
zakrývací plachta o rozměrech 2 x 3 m

SPLNĚNO

1

Pláštěnka

1

Kvalitní svítilna

1

Nůž pracovní

1

Ručník nebo Osuška

1

Ešus na jídlo
Dvoudílný, nebo trojdílný

1

Hrnek nebo kelímek na pití

2

Čutora na vodu, láhev nebo „camelbag“
(Hydratační vak)

1

příbor

v olivové barvě. Případně může být
polská nebo československá vojenská
celta, též se dá použít jako pláštěnka.
Možnost zapůjčení plachty v krajní nouzi
Není-li polská nebo ČS. Voj. Celta,
vystačí klasická pláštěnka.
Ideální je mít ji vždy u sebe, nebo
připravenou k použití.
+ případně náhradní baterie
Nejlépe zavírací „švýcarák“

Občasně jezdíme na koupaliště, když je
teplo, doporučujeme tedy sbalit si.
Nejlépe klasický třídílný
POVINNĚ PODEPSANÝ!

Plechový či plastový
POVINNĚ PODEPSANÝ!
Doporučena US čutora na 1L

- Kartáček + pasta na zuby
Tekuté mýdlo, případně šampon
(Dbejme na přírodu, proto raději
klasické mýdlo)
- Deodorant
- Případně další věci dle uvážení a
potřeby dítěte
V případě že se půjdeme koupat na
koupaliště, pokud bude moc velké teplo.
Stačí i starší opotřebená
-

1

Hygienický balíček

1

plavky

1

Výstražná vesta

1

Obal na zbraň

Stačí i látkový vak, pro bezpečnější
přenášení zbraně na veřejnosti podle
zákona o nošení zbraní kat. D
Pokud nemáte, stačí zbraň pro převoz

1

Airsoft kvalitní brýle

1

AIRSOFT ZBRAŇ

1

Nabíječka na akumulátor do AEG

2

AKUMULÁTOR do AEG

1

Kartička zdravotní pojišťovny

1

Protokol o bezinfekčnosti
Předepsané léky

zabalit do celty/pláštěnky případně
nějaké látky.
Možno klasické nožičkové i na gumičku.
Brýle jsou základ bezpečnosti, a proto je
na ně zvláště důraz!
Dobré je mít případně i jedny záložní.
Doporučujeme AEG – elektrickou zbraň,
Pro účastníky, kteří si budou zbraň
půjčovat, bude veškeré příslušenství
připraveno v táboře.
V případě potřeby jej použijeme na
nabíjení, primárně ovšem budeme
nabíjet akumulátory centrálně v nabíjecí
místnosti s obsluhou.
Doporučujeme mít vždy jeden hlavní a
jeden záložní akumulátor, je to lepší
zvláště u větších akcí.
Ideální řešení je oskenovaná a vytištěná
verze přiložená k protokolu o
bezinfekčnosti.
Podepsaný s datem příjezdu do tábora.
Pouze pokud je třeba!

2.) DOPORUČENÉ VYBAVENÍ – (nepovinné)
Taktická vesta, nebo nosný systém

Civilní tematické oblečení

Batoh
Vojenský svetr, nebo rolák
Mošna na Vybavení
Polní vojenská lopatka
Airsoftová záložní zbraň
Vysílačka
Chránič na obličej
Ostatní doplňkové vybavení na airsoft
Kompas
Provaz
Sekerka
Helma
Maskovací barvy na obličej
Mini lékárnička
Píšťalka

Jakýkoliv podle uvážení.
V rámci příběhové hry si můžete
připravit kostým herního civilisty.
Doporučujeme například nějakou starší
košili, tepláky, nebo starou nevýraznou a
né příliš barevnou mikinu, nebo svetr.
Ideálně vojenský, 20 – 30 litrů
Nedoporučujeme mikiny s kapucí, kazí
to vzhled a nehodí se.
Doporučujeme svetr vz85, vz95 nebo
jiný oliv svetr, či rolák
Vz60 ČSLA
Nejlépe skládací -> bude se hodit a né
jednou. Doporučujeme kvalitnější
Například pistole
PMR

MOŽNOST NÁKUPU VYBAVENÍ PŘÍMO NA TÁBOŘE
PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM ZBOŽÍ + PŘÍPADNÉ INFORMAČNÍ CENY
Pozor, výsledné ceny se mohou mírně lišit, podle nákupních cen.
NÁZEV
INFORMACE
1
KULIČKY 0,28
BLS/GUARDER
200,2
KULIČKY 0,25
BLS/GUARDER
200,3
KULIČKY 0,23
BLS/GUARDER
200,4
Co2 BOMBIČKY 12G
DOPLYNOVÝCH ZBRANÍ
15,5
GREEN GAS
-//- (cena orientační)
250,Ostatní vybavení, taktické doplňky, oblečení a podobně pouze na dotaz. Máme vždy jen omezené
zásoby. V případě zájmu volejte 731 755 233.

PRONÁJEM VYBAVENÍ
1
2

UNIFORMA (kalhoty, blůza a čepice)
AIRSOFT ZBRAŇ (ELEKTRICKÁ) + příslušenství
V nabídce máme zbraně typu AK – 74, AK – 47 a G-36

200,800,-

