
 

OBECNÉ INFORMACE KE SDL NA UK FTVS 

 
Dobrý den,  

níže naleznete organizační informace ke Sportovnímu dětskému létu na UK FTVS.  

 

Program probíhá vždy ve všední dny od cca 8:00 do 17:00. Prosím tedy, abyste své děti první den 

přivedli mezi 7:45 – 8:00 do vestibulu fakulty a vyzvedli si je kolem 17:00 u Coolbaru (bar u vchodu 

na sportoviště).  

 

Lektoři si ráno zapíší, že děti dorazily a dle rozdělených skupin se s nimi přemístí k šatnám. V dalších 

dnech děti předávejte i vyzvedávejte přímo u Coolbaru (bývalý bufet Na Kurtech), to už budou děti 

vědět, kam mají přijít.  

 

Adresa: José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín. Velká žlutá budova, z Evropské ulice nelze přehlédnout, 

hnědá orientační cedulka s nápisem “fakulta tělovýchovy a sportu”.  

 

Naši lektoři jsou převážně z řad studentů UK FTVS nebo ze sportovních klubů. Někteří budou stejní 

jako v minulých letech. Věříme tedy, že stejně jako v roce minulém budou děti s lektory spokojeny a 

celý tábor si užijí.  

 

Obědy budou v nedaleké restauraci Krystal.  

 

Dětem dejte, prosím, s sebou odpolední svačinu. Pitný režim bude zajištěn. Je potřeba dát dětem pouze 

prázdné flašky, které si budou moci během dne doplňovat.  

 

Sportovní oblečení je samozřejmostí (vybavte dítě oblečením na teplé i chladné počasí). Děti musí mít 

dvoje boty: jedny do venkovních prostor a jedny do tělocvičny. Není možné chodit do tělocvičny ve 

venkovních botách. Děti prosím vybavte bundou a čepicí proti sluníčku. V případě předpovědi 

slunečného počasí své děti, prosím, namažte opalovacím krémem. Není v možnostech instruktorů mazat 

děti na místě.  

 

Jeden den v týdnu (středa) se bude konat výlet do Šárky/obory Hvězda a blízkého okolí. Dětem na 

tento den zabalte batůžek se svačinou, pitím, bundou, blokem a tužkou. Sraz bude jako ostatní dny u 

bistra Coolbar, vyzvednutí dětí tamtéž. Děti se i tento den budou vracet na oběd do restaurace Krystal.  

V pátek poslední hodinu bude společné rozloučení (předání diplomů, odměn, focení skupinek). Odkaz na 

stažení fotek budeme spolu s heslem zasílat pouze rodičům, jejichž děti se daného termínu účastnily.  

 

 

V případě pozdního příchodu nebo naopak nutnosti odvést dítě z dětského léta dříve informujte prosím 

hlavního instruktora na mob: 778 759 302 

 

S veškerými dotazy ohledně Sportovního dětského léta se obracejte na: 

 Mgr. Terezu Martinovičovou - mob. 731 47 80 43  

 Mgr. Lucii Parmovou - mob. 732 814 338  

 

 

S přáním pěkného dne 

Mgr. Tereza Martinovičová a Mgr. Lucie Parmová 


