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     Nabídka  dětských  letních  táborů  od     
   OO č. 2 - lom  Doly Bílina   na  léto  2018 

 

Tábory  jsou  určeny  pro děti  do 15,99  let 

LDT  PLASY                            Haul 
     

Tábor se rozkládá na travnaté ploše při pravém břehu řeky Střely. Zděné baráčky 
umožňují ubytování nejmenších dětí, ve 4 
lůžkových chatičkách nocují starší děti a pro 
nejstarší táborníky jsou připraveny 2 a 4 lůžkové 
stany s podsadou. Ve všech ubytovacích 
prostorách jsou zajištěny standardní lůžkoviny, 

nicméně dětem od cca 10 let doporučujeme 

přibalit vlastní spací pytel pro případ, že na ně 
vyjde tolik oblíbené dobrodružné spaní ve stanech 
– nic totiž nezahřeje tolik jako vlastní spacák.V 
areálu jsou pro děti plně k dispozici hřiště na 
fotbal, beach-volejbal, dvě víceúčelová hřiště na míčové hry, basketbalové koše a 
stoly na ping-pong. Kromě toho na ně čeká i dobře vybavený sportovní sklad. V 
horkých letních dnech děti jistě rády využijí k osvěžení malou i velkou vodní 
nádrž, říční brod již zmiňované řeky Střely nebo studánku Prelátku, která díky své 
výborné kvalitě vody nese označení Pramen  +zdraví. V roce 2010  obec  Plasy 
vybudovala nové přírodní koupaliště s písčitou pláží v blízkém okolí areálu, kam s 
dětmi v případě dobrého počasí často vyrážíme. K nejrůznějším hrám nám slouží 
okolní smíšené lesy, které jsou odkloněny od frekventovaných silničních tahů, a 
riziko případných úrazů při přechodu na hry je tak minimální. Program letošního 
tábora  pro milovníky dobrodružství: oblíbené bojovky a výpravy do míst zcela 
neznámých pro příznivce joggingu: běhací hry, při kterých se děti alespoň trochu 
unaví a po večerce zalehnou pro novodobé Einsteiny: vědomostní a logické hry, 
kde se prokáže, zda má povinná školní docházka vůbec nějaký smysl pro 
sportovní nadčence: sportovní turnaje, kde se poměří nejen mezi sebou, ale i 
dospěláky pro vyznavače rámusu a pohybů v rytmu písní nových i dávno 
minulých: táborové diskotéky a velký taneční diskomaraton  a samozřemě pro 

všechny zkušené i méně zkušené "táborové pařmeny": závěrečná velkolepá 
vánoční párty, při které poteče pestrobarevné nealkoholické pití proudem a 
nejeden gurmán si přijde na své. 

 Termíny  táborů  2018 
 

1. běh:  01.07. - 13.07. 2018     celkem  10 míst                                                                                           

2. běh:  13.07. - 25.07. 2018     celkem  10 míst 
 

Plná cena poukazu          :  4.790,- Kč  

Neodborář uhradí za dítě  :  2.545,- Kč     

Odborář  uhradí za dítě :  2.395,- Kč  

Další podrobnosti  naleznete na  http://www.haul.cz  
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LDT  LUBENEC                    Haul 
 

Pro sezónu 2018 agentura HAUL zavítá do pěkného 
rekreačního střediska Lubenec, které se nachází 

uprostřed lesů Lounska na samotném vrcholku obce 
Lubenec. V samotném středisku na děti čeká kvalitní 
sportovní vybavení, velké betonové hřiště v horní části 
areálu, volejbalové hřiště, streetballové koše, 
pingpongové stoly a spousta dalšího. Většina našich her 
se odehrává v okolních lesích, které dětem nabízí 
dostatek prostoru k tvořivosti, běhání a zábavě.  
  

Pro nejmenší táborníky zde čekají 2 zděné budovy převážně s vlastním sociálním 
zařízením. Pro starší táborníky je pak připraveno 45 čtyřlůžkových chat a pro ty nejstarší 
pak dvou – čtyř lůžkové stany s podsadou.   Ve všech ubytovacích prostorách jsou 
zajištěny standardní lůžkoviny, nicméně dětem od cca 12 let doporučujeme přibalit 
vlastní spací pytel pro případ, že na ně vyjde tolik oblíbené dobrodružné spaní ve 
stanech – nic totiž nezahřeje tolik, jako vlastní spacák. 
 
Co na děti čeká za program :  

Baby – klub - je určeno pro nejmenší táborníky ve věku 5 – 9 

let. Budeme malovat, tancovat, běhat, pozorovat okolní přírodu 

a sportovat.  

Cizí jazyky: angličtina, němčina - spousta nového, nejen o 

jazyce. 

Deskové hry - děti se v něm budou věnovat deskohrátkám.  

Divadlo a hudba - hraní scének, pantomima, improvizace, 

Fotografování – pro nadšené, ale i začínajícím fotografy. Vše 

zakončíme výstavou nejpovedenějších snímků. 

Mladý záchranář - děti se dozví mnoho zajímavostí o fungování lidského těla 

Moderní dívka -  především pro dívky. Zajímavé triky pro zlepšení  vizáže, příkladů na 

porozumění řeči těla a určitě neuškodí ani trocha bodyformingu na zpevnění postavy.  

Moderní tanec - základy tance - street dance, hip-hop nebo latinsko-americký tanec.  

Sebeobrana - cílem je naučit děti bránit sebe sama při reálném útoku na ulici 

Sport - děti se budou věnovat známým i méně známým sportům a různé jiné pohybové aktivity. 

Mohou se těšit na řadu míčových a pálkových her a některé méně tradiční sporty.  

Výtvarná činnost + ruční práce - výroba pohledů, dopisních papírů a obálek, různé neobvyklé 

techniky zdobení papíru, vitráže z papíru, mozaiky z přírodních materiálů, koláže z obrázků 

Zumba - pro všechny nadšené tanečnice a sportovkyně 

 
 
  

   
Termíny  táborů  2018 
 

1. běh:  04.08. - 16.08. 2018 celkem  10 míst                                                                                           

2. běh:  16.08. - 28.08. 2018 celkem  10 míst 

                       

Plná cena poukazu          :  4.790,- Kč  

Neodborář uhradí za dítě  :  2.545,- Kč     

Odborář  uhradí za dítě :  2.395,- Kč  
 

  

Další podrobnosti  naleznete na  http://www.haul.cz  
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 Oslavy  MDD  2018                  RS Sloup 
 

Oslavy MDD 2018 se konají po 3 dny v RS Sloup, na děti dohlíží  školený a 
zkušený personál,  v pátek odjezd, v neděli návrat.  V plné ceně je nocleh po 
2 noci, plná strava s  rautovou snídaní  a sobotní rautovou večeří  a po celý 
den pitný režim, celodenní  programy  a soutěže  o hodnotné ceny  a  
sladkosti  se zajímavým  odpoledním  výletem,  táborák  a  disco  s  
caraoke. Podle  počasí  stezka odvahy pro nebojsy.  Účastníci jsou 
pojištěni.   Na konci obdrží každý  účastník pamětní  medaili. 
 
 

Termín:     18. 05. 2018  -   20. 05.  2018   
 

 

 

 Cena bude zkalkulována následovně,  

Předpokládá se plná cena  1.350,- Kč 
 

Podrobnosti  naleznete  na  :   www.sd-oo2-lom.cz 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Upozorňujeme zájemce o závodovou a dětskou rekreaci, aby 

se přihlásili na OO č. 2 – lom, nejpozději do  09. 03. 2018 

na tel. :  5145   u  pí.  Paulíkové. 
 

 

V Bílině,  dne  08. 02. 2018      Bergerhof  Vlad.        

                   OO č. 2 – lom, DB 

 
                Bf    


