
Dům dětí a mládeže Osek 
Dolnonádražní 269, Osek   IČO 70825645 
č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@ddmosek.cz 

 
 

 PROPOZICE pro účastníky 1. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  

 Termín:   5. 7. 2021 – 9. 7. 2021 
 Téma:   Frankova banda desperátů 
 Hlavní vedoucí LPT: Bc. Jan Hrabáč 
    MT 607 219 613 

 

 
 
5. 7. 2021 (pondělí) – Sraz dětí v 8.00 hod. První den strávíme dopoledne seznamovačkami a 
nakousneme táborovou hru z divokého západu – oblečení pro hry v lese. Když bude hezky a zbude 
nám čas, tak den zakončíme na koupališti v Oseku, ze kterého budeme v 15.30 hod. odcházet zpět do 
DDM. Na tento den můžete přibalit dětem oběd, který je možné ohřát v mikrovlnné troubě + věci 
na koupání, opalovací krém.  
 
6. 7. 2021 (úterý) – Sraz dětí v 8.00 hod. Druhý den se vydáme do Bíliny po stopách živé vody 
(pozor spoiler k celotáborové hře). V případě teplého počasí a dostatku času se zastavíme na 
koupališti. Více z programu neprozradím. Návrat je přibližně v 15.30 hod. autobusem na zastávku 
Osek, zbrojnice. Na tento den přibalte dětem věci na koupání, pokud bude teplé počasí.  Bude 
možnost si i koupit svačinu či jídlo u stánku, případně něco za kapesné. Nepůjdeme do terénu. 
 

7. 7. 2021 (středa) – Sraz dětí v 8.00 hod. Zůstaneme v okolí Oseka a procházkou se dostaneme ke 
svému cíli. Půjdeme lesní pěšinkou a tak tomu prosím přizpůsobte obutí i oblečení. Z programu 
prozradím jediné slovo – kůň. V případě příznivého počasí zakončíme den v Oseku na koupališti, kde 
bude možnost si v 15.30 hod. vyzvednout své děti. Na tento den přibalte dětem i věci na koupání. 
 

8. 7. 2021 (čtvrtek) – Sraz dětí v 8.00 hod. Čeká nás cesta do Ústí nad Labem a fyzicky 
nejnáročnější část z celého tábora, jelikož nás celotáborová hra zavede až k Vaňovským vodopádům. 
Předpokládaný návrat do Oseka je po 15. hodině, takže konec dne je standardně v 16.00 hod. v DDM. 
Na začátku a konci trasy si bude možnost něco zakoupit. Vybavte však děti kvalitní pevnou 
obuví a dostatkem tekutin. 
 

9. 7. 2021 (pátek) – V době psaní propozic stále čekáme na potvrzení naší plánované aktivity, 
takže jak bude pátek probíhat, se dozvíte až v pondělí na táboře . 
 
 

 

Je možné přivést děti již v 7.00 hod. do DDM. Samotný program začíná v 8.00 hod. 
 
 

V pondělí (první den LPT) je nutné odevzdat čestné prohlášení ohledně testování či prodělané 
nemoci COVID-19 (zveřejněno na webových stránkách, k vyzvednutí na recepci DDM). 
 
S sebou: KAŽDÝ DEN ČISTOU ROUŠKU, igelitový sáček (na roušku) a malou lahvičku 
desinfekce nebo desinfekčního gelu; pohodlné oblečení a pevnou sportovní obuv (vhodnou 
k celodenní chůzi), pláštěnku (nepromokavou bundu), pokrývku hlavy; věci na koupání, pokud 
bude plavání součástí programu; svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení.  
 

Přezůvky, které si děti přinesou v pondělí, si nechají v DDM až do pátku. Občas se budeme do 
DDM vracet a využívat učebny.  
 

Program bude poskládán do jednotlivých dnů v návaznosti na počasí a může se měnit. Oblečení dle 
aktuálního počasí. 
 

Těšíme se na Vás Honza, Eliška a Jirka   


