
Dům dětí a mládeže Osek 
Dolnonádražní 269, Osek   IČO 70825645 
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               PROPOZICE pro účastníky 3. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  

 

  Termín:  19. 7. 2021 – 23. 7. 2021 

 Téma:  DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ INSPEKTORA  

   ŠIKULY 

  Hlavní vedoucí LPT: Jana Hurychová, DiS. 

    MT 607 023 806 
 

 
19. 7. 2021 (pondělí) – Sraz všech dětí je nejpozději v 7.45 hod. První den se děti mezi sebou 
budou muset nejprve seznámit a pak budou zasvěceni do CTH. Budou muset jednotlivými kroky přijít 
na to, kdo nás okradl, a pachatele dopadnout.  Na tento den můžete dětem dát oběd, který je 
možný ohřát v mikrovlnné troubě + věci na koupání, opalovací krém.  
 
20. 7. 2021 (úterý) – V úterý se s dětmi rozjedeme za vodním dobrodružstvím. Užijeme si spoustu 
legrace na tobogánech, ve vodním víru atd. Sraz v DDM v 8.00 hod. Odjíždíme v 8.50 hod. z nádraží 
Osek, město. Tento den se budeme vracet později. Příjezd bude v 17.07 hod. na nádraží Osek, 
město. Děti si prosím vyzvedněte na tomto nádraží. Necháme se překvapit počasím, a podle 
toho se rozhodneme, zda zvolíme vnitřní či venkovní variantu koupání. Prosím o to, aby děti 
měly přiměřené kapesné (možnost zakoupit si občerstvení), opalovací krém. 
 

21. 7. 2021 (středa) – Ve středu se sejdeme v 8.00 hod. v DDM a čeká nás cesta do Děčína, kde si 
užijeme pohádkovou prohlídku krásného zámku. Budeme mít také prostor řešit naše detektivní úkoly 
k CTH. Přijedeme v 16.05 na zastávku Osek, Národní dům. Děti si, prosím, vyzvedněte na 
zastávce. Necháme se překvapit počasím a podle toho se rozhodneme, zda zvolíme vnitřní či 
venkovní variantu koupání. Prosím o to, aby děti měly přiměřené kapesné (možnost zakoupit si 
občerstvení). 
 

22. 7. 2021 (čtvrtek) - Ve čtvrtek se s dětmi sejdeme opět v 8.00 hod. v DDM. Tento den nás čeká 
daleká cesta do Milovic, kde si náramně užijeme celý den v parku Mirakulum. Tento den se nám 
cesta, prodlouží. Do Oseka na dolní nádraží dorazíme až ve 20.02 hod – prosím, děti si 
vyzvedněte na tomto nádraží. Tento den s sebou: velká svačina, dostatek tekutin, opalovací 
krém, plavky ručník, baterka, oblečení na převlečení a kapesné.  
 

23. 7. 2021 (pátek) – V pátek se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Společně se nám snad tento den 
podaří rozluštit poslední kroky z naší loupeže a dopadnout pachatele. Protože to bude poslední 
den, který spolu s dětmi strávíme, odpolední program bude překvapením.  
 

 

Je možné přivést děti na 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 Janča, Linda, Jaroušek a Domča   


