Milé maminky, Vážení tatínkové,
přihlásili jste své dítko naleteckoparašutistický tábor, za tu odvahu Vám
děkujeme.
V tomto „bojovém manuálu“ Vás
seznámíme se všemi potřebnými
informacemi o letecko-parašutistickém
táboru. Příručka si neklade za cíl Vám
nějak radit, ale je vhodným vodítkem
pro ty, kteří s otdoorovými a
survivalovými aktivitami nemají tolik
zkušeností, nebo vysílají svého poklada
na bojovou misi prvně!

HLAVA I.
Termín tábora:

11.07. – 19.07. 2020

Místo tábora:

letiště aeroklubu Plasy

Adresa tábora:

Letecký tábor Czech Special Forces
Letiště 404, Plasy 331 01

GPS souřadnice:

49°55´13´´N ; 13°22´37´´E

Příjezd a odjezd z tábora: příjezd 11.7.2020 od 14:00 do 16:00
odjezd 19.7. 2020 od 11:00

Organizátor tábora:

Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná
Tyršova 916
Třemošná 330 11
IČO: 60610654 ; IZO: 115600400
Č.Ú. 35-6820300217/0100
mail: info@ddmkamarad.cz
www.ddmkamarad.cz
ředitelka DDM KAMARÁD: Irena JELÍNKOVÁ
mob: 732 574 573
hlavní vedoucí tábora:
mob: 605 247 385

Stanislav KUTHEIL

HLAVA II.
TÁBOROVÝ ŘÁD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

Každý výsadkář se bude k ostatním výsadkářům chovat čestně a kamarádsky.
Denní program je závazný pro každého výsadkáře, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli pracovníka tábora.
Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy svého vedoucího oddílu.
Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího svého oddílu.
Táborový majetek a majetek ostatních výsadkářů je každý povinen opatrovat, ošetřovat a udržovat a chránit ho před poškozením
a ztrátou. Náhrada škody bude požadována po tom, kdo škodu způsobil.
Výsadkář bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu letiště, po veřejné komunikaci a v lese. Bez doprovodu pilotů
aeroklubu Plasy se nebude přibližovat k letadlům, plnicí stojánce, nebude vstupovat do hangárů, letištní požární nádrže na vodu,
řídicí věže TWR
Při vycházce do okolí i při celodenním výletu bude každý dbát na své vystupování a chování, aby chránil a udržoval dobrou pověst
leteckého tábora.
Nikdo nebude vstupovat do cizích stanů a chatek bez souhlasu jejich obyvatel.
Ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.
K jídlu nastupuje vždy každý táborový oddíl pohromadě pod dohledem svého vedoucího oddílu, každý výsadkář je čistý a umytý.
V letecké jídelně každý výsadkář dbá slušného vystupování a správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní, s jídlem se
neplýtvá. Nestačí-li mu jedna porce, tak si přidá.
Ve stanech a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu. Během pobytu bude hodnocen
pořádek a čistota.
Každý výsadkář dbá na své věci a na osobní hygienu.
Dobu poledního klidu využije výsadkář k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora.
V době od večerky až do budíčku nikdo nebude rušit ostatní ve spánku
Koupání v letištním bazénu je možné pouze pod dohledem vedoucího oddílu nebo zdravotníka. Výsadkáři se řídí jejich pokyny.
Platí zákaz skákání. V umývárnách a na toaletách po sobě výsadkáři zanechávají pořádek.
Nebude-li se výsadkář cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned vedoucímu svého oddílu.
Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí tábora.
Výsadkář bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.
Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
Nalezne-li zdechlé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu svého oddílu.
Nehladí cizí domácí zvířata, především kočky a psy.
Výsadkář dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu vedoucího svého táborového
oddílu.
Přísný zákaz přibližování se s otevřeným ohněm k letecké technice, plnicí stojánce, vstupovat do hangáru
(hořící svíčka, plápolající louč, zapálená petrolejová lampa)
Při mimořádných situacích (požár, povodeň apod.) se řídí pokyny vedení leteckého tábora.
Při pohybu cizích osob v areálu tábora na tyto upozorní velícího důstojníka dne. Je-li to návštěva, pozdraví a dál se věnuje
své činnosti.
Mobilní telefony, ipady a jiná osobní přenosná elektronická zařízení jsou na táboře zakázány, jejich používání není dovoleno.
Za poškození, ztrátu, či zcizení vedení letecko-parašutistického tábora nenese odpovědnost. Doporučujeme cenné předměty uložit
k vedoucímu tábora.
Vedení letecko-parašutistického tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte a dvou pedagogických
pracovníků) a to při podezření na přechovávání či používání omamných a návykových látek (nikotin, alkohol, léky, drogy)
nebo nebezpečných věcí (např. pyrotechnika)
Vedení leteckého tábora vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky při opakovaném,
svévolném porušování táborového řádu, nebo okamžitě: při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či
psychické ubližování a napadání, sexuální aktivity, krádeže, či jiného nezákonného jednání.

HLAVA III.
dokumenty které s sebou musí mít dítě na leteckém táboru a rodiče je
odevzdají vedení tábora v den příjezdu:
- kopie kartičky pojištěnce
- platné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, že se může
účastnit zotavovací akce, né starší než jeden rok!
- prohlášení rodičů o bezinfekčnosti datované v den odjezdu na
tábor.

HLAVA IV.
Co s sebou na tábor a kam s tím?
cestovní zavazadlo:
úplně nejlepší je starý velký kufr.Vše se do něj pohodlně a
přehledně naskládá. Na tábor se přiveze autem a strčí
ve stanu, nebo v chatce pod postel. Na víko kufru ze vnitř, se
nalepí seznam věcí, které má výsadkář s sebou.
Kreativní tatínkové se smyslem pro recesi, mohou kufr
přestříknout kamuflážními barvami ve spreji: olive green,
forest green a mud brown.
Kufr lze sehnat na inzerát do 100,-Kč.
Další řešení je cestovní taška o rozměrech 80x 40x40 a větších.
Nedoporučujeme krosnu, moc věcí se do ní nevejde a je
nepřehledně sbalená.

Příruční zavazadlo:
k delšímu pobytu mimo táborovou základnu a hlavně k přespání v
otevřené přírodě budeme potřebovat batoh na záda, o obsahu 30
litrů, do kterého se nám vejde spací pytel, ešus, pláštěnka, popřípadě
celta a karimatka. Batoh musí být pohodlný, NÉ ŽÁDNÝ SPORTOVNÍ
PYTEL NA TEPLÁKY A RUČNÍK s provázky místo ramenních popruhů!
S batohem na zádech budeme muset absolvovat několikakilometrový
přesun hůře průchodným terénem.

Vhodným typem batohu je modulární batoh FALCON za částku
669,-Kč.

Do batohu se nám vejde vše potřebné a má spoustu našitých poutek
na která můžeme navěsit další integrovanou výstroj. Nosné popruhy
jsou variabilní a lze je upravit pro pohodlné nošení na zádech.

- malé příruční zavazadlo:
pro krátkodobý pobyt mimo tábor, vycházky a podobně,
budeme potřebovat malé zavazadlo na lahev s pitím, plavky,
ručník a svačinu. Za časů našich rodičů se mu říkalo chlebník,
dnes jej nazýváme bade bak, belt bak, zní to světově, ale
významově je to úplně stejné. Obyčejný chlebník stojí 100,- Kč.

Co se nám osvědčilo je brašna na plynovou masku M-41, vejde
se do ní vše potřebné a vypadá stylově.

HLAVA V.
Co na spaní?
- Karimatka,
stačí obyčejná za 50,- Kč. Přibalte 2x zavařovací gumu, nebo
gumové pásky, aby se karimatka dala sbalit a zajistit proti
rozmotání.

Spací pytel
spacák musí být nepromokavý, budeme v něm spát veku
„podširákem „. Vhodný je typ mumie. Osvědčil se nám spací
pytel Sedco (obchod Sportisimo 535,-Kč)

V čem budeme spát?
- Tričko na spaní
s dlouhým rukávem 2x
- slabé tepláky
raději volnější, ať nás neškrtí guma v pase 1x
- teplé ponožky
bavlněné, žádná syntetika 2x
- polštářek
měkký, malý polštářek. Žádný nafukovací okolo krku do
autobusu 1x
- Mikina
slabá mikina pro případ chladnějších nocí, u krku do „V“
abychom se ve spánku nepřidušovali 1x
- Spodní prádlo
u chlapců raději trenýrky než-li slipy, dívky podle své úvahy 2x
- Míšánek
NEBRAT! Jsme na parašutistickém táboru a né na „výkrmáku“
Míša skončí potupně přibit na vlajkovém stožáru. 0x

HLAVA VI.
Jaké oblečení a kdy co na sebe?
Rezervní prádlo
Sportovní oblečení
Taktické oblečení
- Rezervní prádlo:
Rezervním prádlem se rozumí to oblečení, které si budeme
měnit. Tedy především spodní prádlo, trička a ponožky.
POZOR nezaměňovat s prádlem na spaní.
- slipy (kalhotky) minimum 7ks
- ponožky 10 párů
tílko 1x
- trička 4x
- kraťasy 2x
- Sportovní oblečení:
Je určeno ke sportování, koupání, výcviku v bojových uměních.
- trenýrky (kraťasy na běhání) 2x
- tepláková souprava 1x
- šusťákovky (bunda a kalhoty) 1x
- plavky
- sportovní tričko (dres) 1x

- Taktické oblečení:
Správná voba taktického oděvu s doplňky je pro účastníka tábora
velmi důležitá. Převážná část aktivní táborové činnosti se odehrává
v otevřeném terénu, nebo v lese a to ve dne i v noci. Být dobře
maskován, vidět a nebýt viděn, je základním předpokladem úspěchu
v táborových hrách, tkzv. bojovkách.
- taktické triko- obyčejné bavlněné, jednobarevné tričko bez
potisku za 50,- Kč, 1x zelené a 1x černé. Nejsnáze koupíme
v loveckých, rybářských a mysliveckých potřebách a army-shopech.

můžeme koupit i trička přímo výrobcem určená pro tento druh
outdoorové činnosti. Jsou utkána výrobní technologií ripstop.

- mikina
ověřená je mikina forest- green za 280,-Kč koupená v obchodu
s loveckými a rybýřskými potřebami.

- blůza(bunda)
Ideálním oblečením pro parašutistický tábor jsou vojenské
maskáče. Doporučujeme polní blůzu AČR s maskovacím potiskem
vz. 95 les.Vyrábí se v dětských velikostech, je běžně k sehnání a
prodává se za 480,-Kč

- kalhoty
multifunkční kalhoty do lesa. Kapsáče, tkzv. džípáky a podobně.
Opět preferujeme polní kalhoty AČR s maskovacím potiskem vz. 95
les. V obchodech za 540,-Kč , dostupné v dětských velikostech.

-pokrývka hlavy
jednoznačně nejvhodnější je multifunkční šátek HEADGEAR
maskovací potisk AČR vz. 95 za 120,- Kč. Lze jej nosit jako baret,
kulich, nákrčník, potítko na ruce.

- klobouk do buše, nebo-li vojenský klobouk AČR s maskovacím
potiskem vz. 95 za 159,-Kč. Chrání zátylek a krk, oči před oslněním,
dá se přes něj přetáhnout moskytiéra. Do pásky okolo klobouku lze
zastrkat větvičky a trávu na maskování.

Baseballová kšiltofka AČR za 90,-Kč

- Ochrana krku
I v létě potřebujeme v přírodě šálu, nebo šátek na krk. Ideální
volbou je lehká vojenská šála BARACUDA. Používají ji speciální
armádní jednotky po celém světě. V obchodech stojí 300,- Kč

-ochrana rukou
Taktické černé kožené, bezprsté rukavice s výstelkami pro tlumení
úderů, slaňování, ochrana před popícháním od větví, poškrábáním
od trní, před odřeninami dlaní a kloubů, za 140,-Kč zvané bickery.

- ochrana těla před prochladnutí ve vodě
důležitou součastí tréniku malých parašutistů bude přístrojový
potápěčský výcvik. Pro jeho zdárný průběh doporučujeme děti
vybavit krátkým potápěčským neoprenem, zvaným „short“ prodává
se ve sportovních potřebách např.obchod Decathlon, zde dětský
neoren stojí 329,-Kč

- ochrana očí pod vodou:
stačí jednoduchá dětská potápěčská maska ( né plavecké brýle)
která stojí od 60,-Kč

Obuv
Správným botám budeme věnovat velkou pozornost. Rozdělíme si je
opět do čtyř skupin. POZOR boty musí být vyšlapané nosíme je
alespoň dva měsíce před táborem
- volnočasové
- sportovní
- trekové
- outdoorové
Volnočasové:
Jednoduché gumové pantofle za 100,-Kč na nošení po táborové
základně, k bazénu, do umýváren, na toalety. Nemusí být vyšlapané
Nebudeme na ně klást žádné technické nároky.

- sportovní:
neznačkové vyšlapané kecky (co nosíme na tělocvik do školy).
Budou na ranní táborové rozcvičky, fotbal, trénink sebeobrany a
bojových umění.

- trekové:
boty na výlety. Ideální jsou větrané sandály s pevnou patou,
chráněné síťovinou. V obchodech za 500,-Kč

outdoorové:
ideálně kožené, pevné kotníkové boty: pionýrky, pohorky, vojenské
kanady, taktické boty S.V.A.T. a podobně. Budeme v nich 24 hodin
mimo tábor při simulovaném nočním výsadku. Doporučujeme
vojenské boty JUNGLE, které v sedmdesátých letech minulého
století vyvinula firma Rothco pro americkou armádu ve Vietnamu.
Jsou velmi lehké, nepromokavé, ale stojí 990,-Kč

Šněrovací boty JUNGLE jsou kombinací kvalitní kůže, plátna a gumy.

kvalitní obuv do terénu představují také kotníkové, goratexové,
dětské, šněrovací outdoorové boty. V obchodech za 500,-Kč

Jejich nevýhodou je značná barevná pestrost
gumáky:
ty nejsou určeny k bojovkám, ale pro případ velmi deštivého počasí.

HLAVA VII.
Povinná taktická výstroj:
- táborové Jídelní nádobí:

- třídílný ešus běžná cena 200,-Kč

- hliníkový hrnek na pití za 40,-Kč

polní lahev na pití:
čutora zavěšena na opasku je dobrá věc, ale stojí 189,-Kč, úplně
postačí malá PET lahev se šroubovacím uzávěrem.

K jídelnímu nádobí neodmyslitelně patří LŽÍCE a malá utěrka.
Při stolování v letištní jídelně budeme jíst komfortně z talířů
příborem, ale na taktickém výsadku mimo tábor si sami vaříme na
ohni v kotlíku a jíme z ešusů vlastní lžící!

- nůž:
Survival knife, tedy nůž na přežití, vypadá zavěšený na našem
opasku „very interesing“ a budeme si s ním připadat „very cool“
Ale v našich zeměpisných šířkách, při tak hustém osídlení, je nám
prakticky k ničemu a bude jen překážet

Nůž na přežití nedoporučujeme, je drahý a jeho přednosti na táboru
nevyužijeme. Můžeme jej akorát ztratit.

Tábornický zavírací nůž českého výrobce MIKOV je cenově dostupný,
a z kvalitní oceli. Stojí 150,-Kč

K noži je vhodné dokoupit plátěné opaskové pozdro za 90,-Kč Nebo
za 119,-Kč nylonové.

Svítilna (baterka):
důležitá je vhodná volba baterky na svícení. Doporučujeme koupit
LED baterku se světelným tokem 1000 lm a s nejméně pěti vysoce
svítivými diodami. Vhodným typem je outdoorová svítilna MIL-TEC
US LARGE fajfka za 130,-Kč

Domácí klasická žárovková ruční baterka „šajnovka“ se brzy vybije.
Pokud si ji budeme na tábor brát, doporučujeme přibalit náhradní
monočlánky, nebo volit AKU. Ovšem může se nám stát, že nebude
kde ji nabít.

Pláštěnka do deště:
Nekupovat žádné barevné „silničářské žluté pláště do deště!“
Vhodným, levným typem je zelená pláštěnka za 120,-Kč v obchodu
Sportisimo.

HLAVA VIII.
Nepovinné taktické vybavení:
- toto vybavení není vyžadováno, ale vřele je doporučujeme, protože
s ním máme velmi dobré zkušenosti.
- vojenská celta MFH v přepravním obalu
stojí 180,-Kč a je vhodným doplňkem pro činnost mimo táborovou
základnu.

- taktická vesta:
je vysoce ceněná pro svou variabilnost a používají ji bez rozdílu
všichni vyznavači survivoru a buschcraftu po celém světě.
V neposlední řadě je základním vybavením průzkumných a
speciálních jednotek všech tradičních armád.
Děská taktická vesta stojí 450,-Kč

HLAVA IX.
Abecední seznam obchodů v ČR s outdoorovým vybavením podle
měst:
BERNATICE NAD ODROU
UAX, Bernartice nad Odrou 131
BRNO
Alpsport, Josefská 3 (turistika)
Fjällräven, Olympia, U Dálnice 777 (turistika)
Gemma, Pekařská 25 (turistika)
Green, Kozí 7 (turistika)
Hannah, Panská 2/4 (turistika)
Hiko, Zahradníkova 24 (vodní sporty)
Hudy, Orlí 20 (horolezectví, turistika)
Hudy, Veveří 13 (horolezectví, turistika)
Humi, Vídeňská 10, Futurum (turistika)
Rock Point, Masarykova 16 (outdoor)
Rock Point, Na Vaňkovce 1 (turistika)
Rock Point, U Dálnice 777 (turistika)
Sensor, Nám. Svobody, Omega (turistika)
Skaut-Ginkgo, Rooseveltova 12 (turistika)
Summit Ride, Stará 27 (lyžování)
Sun sport, Kšírova 32 (horolezectví, turistika, vodní sporty)
Vodák-sport, Bratislavská 31 (vodní sporty)
Water Element, Veslařská (vodní sporty)
BRODEK U PŘEROVA
Junácké a sportovní potřeby, Svépomocí 438 (turistika)
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Alpine Pro, Lannova 2, Prior (turistika)
Alpine Pro, Nádražní 1759, Mercury (turistika)
Alpine Pro, Pražská 24, Igy (turistika)
Decathlon, České Vrbné 2352 (outdoor)
Hudy, Rudolfovská 11 (horolezectví)
Humi, Nádražní 1759, Mercury (turistika)
Kamzík, Široká 19 (horolezectví)
UAX, Česká 44 (turistika)
Humi, Sofijská 2/3 (turistika)
DOBŘÍŠ
Humi, Mírové náměstí 70 (turistika)
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Tobi, Horní 206 (turistika, horolezectví)
FRÝDEK MÍSTEK
Hudy, Náměstí svobody 43 (horolezectví)

HRADEC KRÁLOVÉ
Barta.bike, Šafaříkova 514 (cyklistika)
Cvok, Kotěrova 828 (vodní sporty)
Decathlon, Rašinova 1686< (outdoor)
Hudy, Šafaříkova 581B (horolezectví)
Intersport, Brněnská 23a (turistika)
Military Scout, Náměstí 5. května 288 (turistika)
Rampa, Karla IV. 789 (outdoor)
Rock Point, Brněnská 23a (turistika)
Sensor, Velké náměstí 149 (turistika)
Sewerout, Resslova 600 (turistika)
HŘENSKO
Hudy, Hřensko 131 (horolezectví)
CHOMUTOV
Vodák-sport, Karoliny Světlé 1934 (vodní sporty)
JABLONEC NAD NISOU
Hudy, Podhorská 22 (horolezectví)
JABLUNKA
Quill, Jablůnka 207 (turistika)
JIČÍN
Hudy, Husova 59 (horolezectví)
JIHLAVA
Hudy, Kosmákova 21 (horolezectví)
JINDŘICHUV HRADEC
Army Shop Fouček, Náměstí Míru 172 (turistika)
KARLOVY VARY
Hudy, Západní 11 (horolezectví)
Hudy, Na vyhlídce 67 (horolezectví, lyžování)
KARVINÁ
Ori, Fryštát, Příčná (turistika)
KAŠAVA
Mysport, Držková 181 (turistika)
KLADNO
Hudy, Váňova 590 (horolezectví)
Sambar, Dělnická 244 (turistika)

KOLÍN
Skaut-Ginkgo, Kouřimská 105 (turistika)

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Pávková, Smiřických 35 (mapy a průvodce)
KROMĚŘÍŽ
Sedmikráska, 1. máje 8
LIBEREC
Camping Market, Milady Horákové 340 (turistika)
Decathlon, Sousedská 605 (outdoor)
Hudy, 5. května 15 (horolezectví)
Rock Point, České mládeže 456, Nisa (turistika)
Rock Point, Pražská 2 (turistika)
Sensor, Železná 16 (turistika)
The North Face, Nisa, České mládeže 456 (turistika)
LOMNICE NAD POPELKOU
Camping Tex, Palackého 615 (turistika)
LOUNY
Husky, Beneše z Loun 142 (turistika)
MLADÁ BOLESLAV
Český ráj, Nerudova 30 (turistika)
Harfa, Náměstí Republiky 826 (turistika)
Hudy, Železná 119 (horolezectví)
Husky, Jaselská 607 (turistika)
Mammut, Českobratrské náměstí 57 (horolezectví)
MNICHOVO HRADIŠTĚ
KH sport, Klášterská 821 (vodní sporty)
MiJa, Turnovská 292 (turistika)
Trekking, Víta Nejedlého 946 (turistika)
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
VSsport, 1. máje 14
OLOMOUC
Decathlon, Kafkova 3, Haná (outdoor)
Hudy, Ostružnická 19 (horolezectví)
Království map, Pasteurova 10 (mapy)
Rock Point, Olympia (turistika)
Rock Point, Riegrova 3 (turistika)
Vodácký svět, Kyselovská 57 (vodní sporty)
Vodák-sport, koupaliště Poděbrady (vodní sporty)

OSTRAVA
360, Tyršova 28 (outdoor)
Alpsport, Tyršova 25 (turistika)
Decathlon, Rudná 73, Avion (outdoor)
Gekko, Jiráskovo nám. 4 (turistika)
Hudy, Na Hradbách 6 (horolezectví)
Hudy, Poruba, Hlavní 557 (horolezectví)
Rock Point, Novinářská 6A, Futurum (turistika)
Rock Point, Poštovní 3 (turistika)
Rock Point, Rudná 114, Avion (turistika)
The North Face, Avion, Rudná 114 (turistika)
PARDUBICE
Globtrotero, Štefánikova 976 (turistika)
Hudy, 17. listopadu 400 (turistika, horolezectví)
PEC POD SNĚŽKOU
Ski Pec, Pec pod Sněžkou 344 (turistika, lyžování)
PÍSEK
Alpine Pro, Heydukova 9 (turistika)
Army Shop Foučková, Chelčického 7 (turistika)
Cyklošvec, U Hřebčince 2509 (cyklistika)
PLZEŇ
Hannah, Americká 54 (outdoor)
Decathlon, Stavbařská 2, Borská pole (outdoor)
Hudy, Goethova 2 (horolezectví)
Liman, Bezručova 3 (turistika)
Liman, Slovanská 31 (turistika)
Outdoor shop, Lochotínská 18 (turistika)
PRAHA
Alpine Pro, Na Příkopě 6 (turistika)
Alpsport, Na Florenci 35 (turistika)
Alpsport, Vinohradská 38 (turistika)
Alpy, Štefánikova 63 (mapy)
Armed, Sokolovská 96 (turistika)
Arctic, Jiráskovo náměstí (turistika)
Boatpark, Sokolovská 146 (vodní sporty)
České ponožky, Chelčického 1 (turistika)
Cyklochodov, Hrabákova 13 (cyklistika)
Decathlon, Chlumecká 6 (outdoor)
Doldy, Sokolská 19 (turistika)
Duhová hora, Přístavní 39 (turistika)
Ekolo, Harfa, Českomoravská 15a (elektrokola)
Ekolo, Bubenská 1 (elektrokola)
Ferrino, Dukelských hrdinů 33 (turistika)
Ferrino, Jičínská 8 (turistika)
Fjällräven, Palladium, Náměstí Republiky

Fjällräven, Černý Most, Chlumecká 6 (turistika)
For Climbers, Veletržní 46 (horolezectví)
Hanibal, Korunní 16 (turistika)
Hanibal, Senovážné náměstí 20 (turistika)
Happy Sport, Beranových 125 (lyžování a snowboard)
Happy Sport, Modřanská 4 (lyžování a snowboard)
Happy Sport, Plzeňská 338 (lyžování a snowboard)
Harfa, Českomoravská 41 (lyžování, cyklistika, horolezectví)
Helmy, Charkovská 16 (lyžování a snowboard)
HG sport, Vodácká 12 (vodní sporty)
Hiko, 5. května 57 (vodní sporty)
Hiko, Trójský kanál (vodní sporty)
Holan, Slavíkova 5 (turistika)
Holky v pohybu, Sokolovská 97/86 (turistika)
Honza, Sluneční náměstí (vodní sporty)
Hudy, Havlíčkova 11 (horolezectví)
Hudy, Na Perštýně 14 (horolezectví)
Hudy, Slezská 8 (horolezectví)
Hudy, Dejvická 48 (turistika)
Hudy, Strossmayerovo nám. 10 (turistika)
Hudy, Lidická 43 (horolezectví)
Hudy, Jungmannova 30 (turistika)
Hudy, Českomoravská 41 (horolezectví)
Humi, Myslíkova 2 (turistika)
Hykro, Ořešská 10 T
Intersport, Flora, Vinohradská 149 (turistika)
Intersport, Galerie Butovice, Radlická 117 (turistika)
Intersport, Letňany, Veselská 663 (/turistika)
Intersport, Na Příkopech 19 (outdoor)
Intersport, Šestka, Fajtova 1 (turistika)
ITM, Senovážné náměstí 6 (mapy)
Jack Wolfskin, Vodičkova 31 (outdoor)
Jun, Haškova 7 (turistika)
Kajaky.cz, U Topíren 2 (vodní sporty)
Kiwi, Jungmannova23 (mapy)
Kolarafty, Dvorecké náměstí 5 (cyklistika, vodní sporty)
KoloběžímeKoloběžíme., Vinohradská 162 (cyklistika)
Lezec, Sokolovská 278 (horolezectví)
Mall, Dělnická 12 (outdoor)
Mapcentrum, Italská 12 (mapy a průvodce)
Mapy a průvodci Praha, Vinohradská (mapy a průvodce)
Meindl, Lidická 1 (turistika)
Moira, Antala Staška 20 (turistika)
Namche, Heydukova 6 (horolezectví, lyžování)
Patagonia, Revoluční 1 (turistika)
Peksport, Vršovická 62 (cyklistika)
Peli, Hyacintová 7 (outdoor)
Progress Cycle, Palouky 1371, Tulipán (lyžování, snowboard, cyklitika)
Rejoice, Jindřišská 30 (turistika)
Rider Sport, Úvalská 28 (cyklistiky, lyžování)

Rock Point, Na Poříčí 10 (turistika)
Rock Point, Martinská 2 (turistika)
Rock Point, Veselská 663 (turistika)
Rock Point, U Slávie 1527, Eden (turistika)
Rock Point, Bělehradská 98 (turistika)
Rock Point, Vinohradská 151, Flora ((turistika)
Rock Point, Roztylská 19, Chodov (turistika)
Rock Point, Plzeňská 8, Nový Smíchov (turistika)
Rock Point, Fajtlova 1, Šestka (turistika)
Rock Point, Vrážská 107 (turistika)
Rock Point, Na Pankráci 86 (turistika)
Running Mall, Františka Křížka 11 (běh)
Sensor, Klimentská 34 (turistika)
Ski a Bike Radotín, Topasová 1 (ccyklistika, lyžování)
Snow for Fun, Prosecká 36 (lyžování a snowboard)
Sportactiv, Vítkova 30 (turistika)
Streetstore, Náplavní 5 (lyžování a snowboard)
Svět koloběžek, Türkova 20 (cyklistika)
Svět nožů, Harfa, Českomoravská 15a (outdoor)
Syta Kite, Chelčického 3 (lyžování a snowboard)
Testudo, Jaromírova 26 (vodní sporty)
The North Face, Arkády, Na Pankráci 86 (turistika)
The North Face, Chodov, Roztylská 19 (turistika)
Tilak, Lidická 3 (outdoor)
Trekking Sport, Martinská 2 (turistika)
Turistashop, Vinohradská 116 (mapy a průvodce)
UAX, Lidická 11 (turistika)
Velorama, Šmeralova 6 (cyklistika)
Vodácký ráj, Císařská louka 27 (vodní sporty)
Vodák sport, Na Proseku 15 (vodní sporty)
PŘEROV
3R sport, Denisova 9 (turistika)
ŘÍČANY
Outdooroutlets, Barákova 237, Lihovar (outdoor)
SEMILY
Obchod-outdoor, Benešov u Semil 197 (turistika)
SOKOLOV
Marota, Budovatelů 655 (turistika)
STRAKONICE
Hudy, U Markéty 117 (horolezectví)
SVITAVY
Ultrasport, Brněnská 24 (lyžování a sbowboard)

ŠUMPERK
Vodák-sport, Vikýřovice, Pod lesem (vodní sporty)
TÁBOR
Hudy, Pražská 233 (horolezectví)
Hunting-shop, Budějovická 1020 (turistika)
TEPLICE NAD METUJÍ
Redpoint, Horní 13 (horolezectví)
TEREZÍN
Ter-sta, Tyršova 140 (turistika)
TISÁ
Refugio, u kostela (horolezectví)
TRUTNOV
Mates, Svatojánské náměstí 47 (turistika)
TŘEBÍČ
VSsport, Komenského náměstí 18, Amos (outdoor)
TŘEBOŇ
Army Shop Fouček, Žižkovo Náměstí 54 (turistika)
TŘINEC
Ksport, Jablunkovská 408 (turistika)
Sport centrum, Frýdecká 201 (turistika)
TÝNEC NAD SÁZAVOU
Bisport, Františka Janečka 511 (vodní sporty)
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Rampa, Mostecká 24 (vodní sporty)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Green, Husova 596 (turistika)
ÚSTÍ NAD LABEM
Adventure Base, Pařížská 5 (turistika, horolezectví, kite)
Hudy, Masarykova 3125 (turistika, horolezectví)
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
VS sport, Pod Hradbami 5 (outdoor)
VRCHLABÍ
Horolezení.cz, Svatopluka Čecha 166 (horolezectví)

ZLÍN
Agama, Tomáše Bati 299 (vodní sporty)
Beskydsport, Kvítková 475 (turistika)
Hudy, Vodní 453 (horolezectví, turistika)
Scoutdoor, Tomáše Bati 398 (turistika)
SP sport, J.A. Bati 5648 (lyžování, snowboard

Při pořizování veškeré výstroje na letecko-parašutistický tábor se
budeme řídit seským rozumem a nové nakoupíme jen to nejnutnějí
vybavení. Ostatní si půjčíme od známých a přátel, nebo seženeme
v bazarech a na internetu. Dítě posíláme do přírody, není tedy nutné,
aby mělo značkové outdoorové oblečení té nejvyšší kvality. Nejlépe
se vybavíme v army-shopech, nebo v obchodech s potřebami pro
airsoft, či loveckých a rybářských potřebách. Značkové outdoorové
oblečení má nesporně své kvality, ale vždy je vybaveno reflexními
ochrannými prvky, což vylučuje, že při našich taktických hrách
nebudeme vidět.
Jak jsme již na začátku manuálu předeslali, příručka má informativní
a doporučující charakter. Jejím úkolem je seznámit rodiče
s možnostmi trhu a nastínit představu vedení leteckoparašutistického tábora, jak by mělo být dítě vybaveno.
Standa Kutheil

