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

 
PROPOZICE  pro účastníky 8. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  
 

Termín: 23. 8. 2021 – 27. 8. 2021 
Téma:  ČESKÝ LEV 

Hlavní vedoucí LPT:  Natálie Müllerová  

   MT 735 134 674 

 

Pondělí [23. 8.]  
První den se trošku seznámíme mezi sebou a zároveň si řekneme, jaká výzva nás čeká na celý týden. 
Tento den budeme soutěžit po Oseku a konec strávíme na koupališti. 
CO S SEBOU: pohodlné oblečení a obuv dle počasí, přezůvky (které zůstanou celý týden v DDM), 
plavky, pro neplavce rukávky, svačinu, pití a odhodlání splnit všechny výzvy, které nás čekají! 
 

Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek  Návrat v 15.30 hod. na koupaliště v Oseku, 
popřípadě 16.00 hod. k DDM Osek.  

Úterý [24. 8.]  
Druhý den navštívíme ZOO park v Chomutově, kde za pomocí zvířátek budete muset hádat, kdo jste.  
CO S SEBOU: pohodlné oblečení a obuv dle počasí, pláštěnku, velkou svačinu, dostatek pití, 
kapesné dle uvážení a vědomosti. 
 

Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek   Návrat v 15.25 hod. na horní vlakové nádraží 
v Oseku, popřípadě cca v 16.00 hod. k DDM Osek. 

Středa [25. 8.]  
Ve středu vyrazíme na rozhlednu Doubravku v Teplicích, kde se seznámíme s velmi slavnou 
osobností Čech. Nebude to, ale jen tak. Budete muset zjistit, která osobnost to vlastně je.  
CO S SEBOU: pohodlné oblečení a obuv dle počasí, pláštěnku, svačinu, pití, kapesné dle uvážení. 
 

Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek  Návrat cca v 16.00 hod. k DDM Osek.  
 

Čtvrtek [26. 8.]  
Předposlední den bude pro Vás hádanka, protože cíl naší cesty se dozvíte, až tam dorazíme. 
CO S SEBOU: oblečení dle počasí, pořádnou svačinu, dostatek pití, kapesné dle uvážení a odvážnou 
náladu. 
 

Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek Návrat upřesníme. 
 

Pátek [27. 8.]  
Poslední den nás bude čekat velké finále! Protože celý týden budeme plnit různé  výzvy, tak v pátek 
vypustíme a navštívíme Cirkus PARK v Teplicích, kde už půjde jen o zábavu! Potom, abychom se 
občerstvili, navštívíme KFC.  
CO S SEBOU: pohodlné oblečení dle počasí, svačinu, pití, kapesné dle uvážení a dobrou náladu.  
 

Sraz v 8.00 hod. v DDM Osek  Návrat v 16.00 hod. k DDM Osek. 
 

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 i pevnou obuv a úbor na TV si děti nechají v DDM až do pátku. Občas se budeme do 
DDM vracet a využívat učebny a tělocvičnu. V DDM si mohou nechat i věci na koupání, pokud 
je kvůli počasí nevyužijeme.  
 

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

Těšíme se na Vás.               Natka, Domča, Péťa 


