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

 

PROPOZICE  pro účastníky 2. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  
 

  Termín:  12. 7. 2021 – 16. 7. 2021 
  Téma:   Rozjeď to v létě 

   Hlavní vedoucí JPT:  Natálie Müllerová 

    MT 735 134 674 

 
Pondělí [12. 7.]  
První den zjistíme, jak na tom jsou naše svaly, a půjdeme na delší procházku do Pohádkového lesa 
v Bílině.  
CO S SEBOU: věci do lesa, pláštěnku, přezůvky (zůstanou celý týden v DDM), pořádnou svačinu a 
pití, abyste měli pořádnou sílu!  
Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek  Návrat cca v 16.00 hod. na horní vlakové nádraží, 

popřípadě v 16.20 hod. k DDM Osek.  
Úterý [13. 7.]  
Druhý den navštívíme ZOO v Ústí nad Labem a podíváme se, jak to umí rozjet zvířátka. 
CO S SEBOU: oblečení dle počasí, pláštěnku, svačinu, dostatek pití, pohodlné oblečení i obuv, 
kapesné dle uvážení. 
Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek   Návrat v 16.05 hod. na dolní vlakové nádraží, 

popřípadě v 16.30 hod. k DDM Osek. 
Středa [14. 7.]  
Ve středu vyrazíme do Aquaparku v Mostě. Jelikož musíme trénovat na velké finále, tak si naše těla 
procvičíme ve vodě.  
CO S SEBOU: věci na plavání (ručník, plavky, mýdlo, popřípadě rukávky pro neplavce či jiné 
pomůcky), svačinu, pití. 
Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek  Návrat v 15.22 hod. na horní vlakové nádraží, 

popřípadě v 16.00 hod. k DDM Osek.  
Čtvrtek [15. 7.]  
Předposlední den dáme našim tělům a fyzičce zabrat a vyrazíme do Jump arény v Mostě, kde ze sebe 
vyskáčeme duši! Potom se půjdeme občerstvit a posílit do MC Donaldu. 
 

CO S SEBOU: oblečení dle počasí, svačinu, pití, protiskluzové ponožky (pokud nemáte, je možnost 
si je koupit na místě), kapesné dle uvážení a odvážnou náladu. 
Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek Návrat v 15.22 hod. na horní vlakové nádraží, 

popřípadě v 16.00 hod. k DDM Osek.  
Pátek [16. 7.]  
Poslední den nás bude čekat velké finále! Taneční soutěž s významnými osobnostmi v porotě! Takže 
se připravte na den plný tance, trémy, vystoupeních, jídla a pití. Ti nejlepší z Vás se dočkají i nějakého 
ocenění. Po velké týdenní dřině ukončíme náš týden na koupališti v Oseku.  
 

CO S SEBOU: Oblečení do tělocvičny (popřípadě nějaký kostým k tanečnímu vystoupení) a čistou 
sportovní obuv, plavky, ručník, (pro neplavce rukávky), svačinu, pití a svoje taneční dovednosti! 
Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek  Návrat v 15.30 hod. na koupaliště v Oseku, 

popřípadě v 16.00 k DDM Osek. 
 

 

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; 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                Natka, Jirka, Péťa 


