
Lagunino, z. s. 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

IČ: 07501935 

 

Příměstský sportovní LDT Libčice nad Vltavou 
 

22. – 26. 8. 2022  

Informace pro rodiče 
 

Pro děti z Libčic a okolí jsme připravili druhý ročník příměstských olympijských her.   
 

Příchod dětí: Po – Pá mezi 7:30 – 8:00 do klubovny v Libčicích, Vltavská 751 

 

Odchody dětí: Po, Út, St mezi 17-18 hodinou od klubovny  
 Čt mezi 19 – 20 hodinou (podle dopravy – upřesníme přihlášeným)  
 Pá v 16 hodin z koupaliště v Libčicích 

 

Cena: za všechny dny 2 000 Kč 

 

V ceně je zahrnuto: medaile a odměny pro děti, pronájmy sportovišť, vstupy, energie, doprava, jízda 

vláčkem Mirakulum – Tankodrom, jízda bojovým vozidlem v tankodromu, pojištění, režie 

 

Strava: během tábora nezajišťujeme stravu, je nutné, aby mělo dítě s sebou svačinu a velké pití na 

celý den, nebo kapesné, aby si mohlo případně něco koupit. Pokud budeme v klubovně či naší tělocvičně 

bude dětem k dispozici pití (voda, sirup)  
 

Cena za jednotlivé dny (pro ty, co by se zúčastnili jen některé dny): 

 

Pondělí  300 Kč  
Úterý   300 Kč 

Středa   300 Kč  
Čtvrtek  900 Kč  
Pátek  300 Kč 
 

Pro koho je tábor určen: děti ve věku 8–14 let (ideálně plavce) 

Program: 

 

Pondělí 22. 8. 2022 – cyklovýlet do Velvar, koupání a plavání v Malovarském rybníku, triatlon (plavání, 

běh, kolo), vodní hry 

 

   
 

 

 

 



Úterý 23. 8. 2022 – posilovací cvičení, zápas, vybíjená, hry, NERF bitva, lasergame, vodní odpoledne – 

zahrada: bazén, vodní skluzavka, vodní bitva; Vltava – kanoe, plavání, paddleboard, bodyboard 

 

   
  

Středa 24. 8. 2021 – cyklovýlet do Kralup na atletický ovál – cross-fit cvičení, barefoot run 1 km, 

barefoot sprint 80m, skok daleký, vrh koulí, hod granátem, přehazovaná, basketbal, fotbal, závody na kolech 

 

   
 

Čtvrtek 25. 8. 2021 – Mirakulum a tankodrom Milovice – odpočinkový program na trampolínách, 

prolézačkách všeho druhu, ve vodním světě, jízda vláčkem a projížďka v BVP v tankodromu, prohlídka 

vojenské techniky 

 

   
 

Pátek 26. 8. 2021 – střelby - lukostřelba, střelba z NERFky, střelba ze vzduchové pistole, OCR závod, 

koupaliště Libčice – přehazovaná, plavání, skoky do vody, vodní hry 

 

   
 

Program se může změnit v závislosti na počasí a výkonnosti dětí! 



Lagunino, z. s. 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

IČ: 07501935  

Co s sebou: 

 

Při předání dítěte první den: přihláška, kopie evropského průkazu zdravotního pojištění (Ti, od nichž zatím 

nemáme), prohlášení o bezinfekčnosti, příloha k bezinfekčnosti, kopie lékařského potvrzení, potvrzení o 

dobrém technickém stavu jízdního kola, GDPR souhlas (Ti, od nichž zatím nemáme). 

 

Pondělí: jízdní kolo, cyklistická přilba, cyklistické rukavice, sluneční brýle, sportovní oblečení (triko, 

kraťasy) a obuv (tenisky a ponožky nebo sandály s pevnou špičkou), plavky, ručník, opalovací krém, svačina 

a velké pití na celý den, kapesné, pláštěnka 

 

Úterý: plavky, ručník, sportovní oblečení (triko, kraťasy) a obuv (tenisky a ponožky nebo sandály s pevnou 

špičkou), boty do vody, kšiltovka, svačina a velké pití na celý den, kapesné 

 

Středa: jízdní kolo, cyklistická přilba, cyklistické rukavice, sportovní oblečení (triko, kraťasy) a obuv 

(tenisky a ponožky nebo sandály s pevnou špičkou), kšiltovka, sluneční brýle, opalovací krém, svačina a velké 

pití na celý den, kapesné 

 

Čtvrtek: plavky, ručník, kšiltovka, sluneční brýle, sportovní oblečení (triko, kraťasy) a obuv (tenisky a 

ponožky nebo sandály s pevnou špičkou), svačina a velké pití na celý den, kapesné 

 

Pátek: plavky, ručník, kšiltovka, sluneční brýle, opalovací krém, sportovní oblečení (triko, kraťasy) a obuv 

(tenisky a ponožky nebo sandály s pevnou špičkou), svačina a pití na celý den, na OCR závod náhradní 

tenisky a ponožky (dítě může běžet závod naboso), kapesné 

 

OCR závod – na pátek pro děti připravíme OCR závod, jedná se o běh 

kombinovaný s překonáváním překážek, překážky jsou na sílu, obratnost, 

zručnost, některé překážky jsou povinné – dítě ji musí překonat, některé 

nepovinné – dítě ji nemusí splnit, musí se o splnění pokusit, pokud je nad jeho 

síly, lze udělat náhradní úkol – hendikep, např. kliky, dřepy, angličáci atp.  

 

Olympijské hry: děti budou dostávat za umístění v jednotlivých 

olympijských disciplínách medaile a sbírat body do celkového hodnocení 

Olympijské disciplíny jsou následující: triatlon, zápas, vybíjená, 

vltavský pětiboj (kanoe, paddleboard, bodyboard, plavání, běh), 

barefoot run 1 km, barefoot sprint 80m, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem, přehazovaná, basketbal, fotbal, cyklistický závod, střelecký 

trojboj, OCR závod, plavání 100 m volným způsobem. 

 

Pojištění: děti budou mít sjednané úrazové pojištění 

 

Tým vedoucích:  

Hlavní vedoucí: Roman Kotlín, 605 757 026, roman@lagunino.cz 

Vedoucí: Jana Tothová  

Zdravotník: Roman Kotlín 

Praktikant: Jan Toth 

 

Podrobnější informace na www.lagunino.cz, další potřebné informace vám dále poskytne hlavní vedoucí 

akce Roman Kotlín: roman@lagunino.cz, tel: 605 757 026 

Maximální počet dětí na tábor je omezen na 12 

Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora je 6 

http://www.lagunino.cz/


Lagunino, z. s. 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

IČ: 07501935 

 

Jak přihlásit dítě na tábor: 
 

1) Mailem na roman@lagunino.cz (na tento mail je možné také zaslat sken přihlášky, originál odevzdat na srazu)  
2) Telefonicky nebo SMSkou na čísle 605 757 026  
3) Odevzdáním vyplněné přihlášky na oddílové schůzce nebo vedoucím v Libčicích nad Vltavou 
 

Do kdy dítě na tábor přihlásit: 
 

Dítě přihlaste nejpozději do 31. 7. 2022, nicméně doporučujeme dítě přihlásit na tábor co nejdříve. 
 

Kde najdete potřebné formuláře: https://www.lagunino.cz/index.php/sportovni-primestsky-ldt-libcice-nad-vltavou-2022/  
 
 

Tábor je podpořen dotací města Libčice nad Vltavou 
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