
Lukostřelecký tábor 2021 
Na základě průzkumu zájmu jsme se pokusili vytvořit model, ve kterém by se mohlo najít největší 

množství dětí a tím se akce stala realizovatelnou. 

Termín tábora:    16. – 20. 8. 2021 

Místo: Bělkovice-Lašťany („Akátí“ – lesopark a staré fotbalové hřiště jako 

střelnice) 

Typ tábora: Příměstská i pobytová 

 

Zázemí tábora 

Za podpory obce bude na místě zbudováno tábořiště. Děti mohou na místě spát v indiánském teepe. 

Pro spaní bude mít každý dvě palety. Tedy stačí karimatka, spacák a plyšový medvídek. K dispozici 

bude zastřešené posezení jako jídelna. Na obědy a večeře budeme docházet do restaurace v obci (10 

-15 min). Snídaně a svačinky budeme zajišťovat sami. Pitná voda bude pravidelně dovážena z areálu 

koupaliště. K dispozici budou suché toalety. V rámci programu můžeme navštívit koupaliště a tam 

využít sprch a WC. Pro sportovní střelce bude možnost tréninku s vlastními luky. Účastníci se však 

seznámí i s jinými typy lukostřelby, než je sportovní terčová, k čemuž jim budou zapůjčeny erární luky 

a šípy. 

 

K organizaci 

Účastníci si vyberou mezi variantou pobytovou (preferujeme) a příobecní. Příobecní varianta 

znamená, že děti posadíte na autobus číslo 891340 305 odjíždějící v 7.37 z hlavního nádraží 

v Olomouci a my si je v 8.00 vyzvedneme na zastávce Bělkovice – garáž. Pokud byste děti dováželi, 

tak v 8.00 sraz ráno tamtéž. Zpět by táborníci odjížděli 16.24 a na hlavním nádraží by dorazili 16.50. 

Pro pobytovou variantu bude sraz v pondělí v 8.00 na stejné zastávce a stejně tak v pátek budeme 

končit 16.20 tamtéž. Popřípadě děti odjíždí stejným busem do Olomouce. Z minulých let si 

nepřejeme, aby nás v průběhu tábora navštěvovali rodiče, protože tábor ztrácí na atmosféře. Výjimky 

pouze po telefonické dohodě, a to minimálně s plechem buchet     . 

 

Cena a rezervace 

Kvůli lepšímu naplnění jsme tábor zahrnuli do nabídky univerzitních příměstských táborů, které 

organizuje Akademik sport centrum UP, jehož jsme jako lukostřelba součástí. Na tábor se tedy 

přihlaste přes stránky www.letodeti.cz.  

Příměstská varianta je v nabídce PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO TEENAGERŮ – TURNUS H. 

Pobytová varianta je v nabídce POBYTOVÉ TÁBORY. 

Cena, která je na stránkách uvedena je pro veřejnost. Členové našich pravidelných skupin mají slevu 

500,-. Pokud se rozhodnete pro příměstskou formu, plaťte 2000,-, v případě volby pobytové to je 

2600,-.  

Budeme rádi za každého, kdo se zúčastní. 

Těší se na Vás, 

tým trenérů Lukostřelby Olomouc 

 

http://www.letodeti.cz/

