
 

 

Mgr. Josef Lodín pořádá 25. ročník  8-denních sportovních akcí 
1. turnus: LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR     čt 1. července – čt 8. července 2021   
2. turnus: LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR     so 14. srpna – so 21. srpna 2021             

pro všechny holky a kluky ve věku mateřské školky a od 1. třídy do 9. třídy základní školy 
Popis rekreačního střediska Šlovice:  

§ LOKALITA: CHKO Křivoklátsko. Středisko se nachází uprostřed krásných křivoklátských lesů nad řekou 
Berounkou (cca 1 km od areálu). V areálu končí místní silnice. Nejbližší vesnice Šlovice je vzdálená 1 km, 
Rakovník 20 km. Celé středisko (hotel, pokoje, venkovní areál a hřiště) prošlo v r. 2016 kompletní rekonstrukcí. 

§ UBYTOVÁNÍ: 5 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením, apartmány pro 6 - 8 osob s vlastním sociálním 
zařízením, 1x osmi lůžkový pokoj, 3 nové chaty, každá pro 4 osoby. 

§ Rozdělení dětí do družstev i pokojů dle věku a na přání rodičů – možnost uvést v závazné přihlášce. 
§ VYBAVENÍ: venkovní bazén se slanou vodou, multifunkční hřiště s umělou trávou vhodné pro fotbal, nohejbal, 

florbal, vybíjenou, házenou a badminton. Travnaté fotbalové hřiště, 2 beachvolejbalová hřiště s bílým pískem, 
lanová pyramida, houpačky, lanovka, kolotoč, 2 obří trampolíny, párty stan 25x10m a párty stan 10x5m na 
tancování a diskotéky se světelnými efekty, ohniště s krytým posezením, 2 společenské místnosti, TV, promítáním 
filmů při špatném počasí v jídelně, přednášky. 

§ WI-FI zdarma v celém areálu. 
§ DOPRAVA: autobusy s bezpečnostními pásy, klimatizací a WI-FI připojením zdarma.   
§ V průběhu tábora se budou dávat fotky na rajce-net.cz Přihlašovací údaje obdržíte emailem na začátku tábora.  
§ fotky rekreačního střediska si můžete prohlédnout na loda0.webnode.cz ve fotogalerii nebo na facebook.com, 

stránka: letní sportovní tábor-Mgr. J. Lodín  ve fotogalerii 
 

1. turnus: LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR – rekreační středisko Šlovice:  cena: 3.900 Kč 
§ sraz na odjezd: čtvrtek 1.7. v 15:00 na parkovišti obchodního domu XXXLutz (dříve KIKA) v Čestlicích  
§ příjezd: čtvrtek 8.7. v cca 11:30 na parkoviště obchodního domu XXXLutz (dříve KIKA) v Čestlicích 

PROGRAM: pro zájemce: 2x denně hodina tancování s instruktorkou, fotbal s trenérem, atletika, výtvarný kroužek, 
hasičský kroužek s profesionálním hasičem. 
Celotáborová hra, noční a denní bojové hry, diskotéky, mini disko, karneval – nutná vlastní maska, výlety v okolí 
hotelu (lesy, louky) a k řece Berounce, pro zájemce výlet do elektro skanzenu. Chůze po slackline, badminton, orientační a 
překážkový běh lesem, odbíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, soft tenis, petanque, šipky, házená, barevné dny, závody a 
turnaje, suchý slalom, trampolína, hry a soutěže v lese. Střelba se vzduchovkou. Večerní opékání buřtů jako 2. večeře. 
Tábora se zúčastňují učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, trenéři, instruktoři, studenti, psycholog, všeob. zdravotní sestra, mistr sklářský 
a plavčík. 
Každý dostane památeční ručně dělanou vypalovanou medaili na krk a věcné dárky. 
 

2. turnus: LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR – rekreační středisko Šlovice:  cena: 3.920 Kč 
§ sraz na odjezd: sobota 14.8. v 15:00 na parkovišti obchodního domu XXXLutz (dříve KIKA) v Čestlicích  
§ příjezd: sobota 21.8. v cca 11:30 na parkoviště obchodního domu  XXXLutz (dříve KIKA) v Čestlicích 

PROGRAM: Viz. program 1. turnus: Letní sportovní tábor 
Zaplatit dle pokynů na závazné přihlášce na č. účtu vedeném v KB:  19-6135180237/0100  

1. turnus: Letní sportovní tábor – nejdéle do 1.6.2021 
2. turnus: Letní sportovní tábor – nejdéle do 30.6.2021 

- Cena zahrnuje: dopravu tam a zpět busem s bezpečnostními pásy, ubytování, celodenní stravování - 5x denně (možnost 
bezlepkové diety), celodenní pitný režim (voda, šťáva, čaj, mléko), snídaně formou bohatých švédských stolů, pronájem 
všech hřišť, bazénu a celého areálu, trenéry, instruktory, vychovatele, vedoucí a zdravotníky. 
- Cena nezahrnuje: pojištění. Doporučuji nebrat s sebou cenné věci a mobilní telefony (nehlídáme, nehradíme). 
- Možnost pro rodiče – zaplacení fakturou od zaměstnavatele, např. FKSP, apod. 
Přihlášky posílejte na emailovou adresu: skumbro@seznam.cz    +420 776 00 99 00 
Přihlášku, GDPR, č. účtu, foto, bezinfekčnost, seznam věcí… vše ke stažení na:  loda0.webnode.cz  

    


