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

 
 
     PROPOZICE pro účastníky JARNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  

 

  Termín:  13. 2. 2023 – 17. 2. 2023 

 Téma:  Cesta do pravěku 

  Hlavní vedoucí LPT: Bc. Jan Hrabáč 

         MT 607 219 613 
 

 
13. 2. 2023 (pondělí) – První den se děti mezi sebou nejprve seznámí, a pak nás čeká dlouhá 
etapová hra, kdy se děti stanou časonauty. Postaví si stroj času a vydají se do pravěku. Nezapomeňte 
proto přibalit pohodlné oblečení a boty vhodné pro sportovní aktivity. Na oběd budeme v DDM, takže 
si ten Vámi přibalený mohou děti ohřát. Dle počasí může část programu probíhat venku. 
 
14. 2. 2023 (úterý) – V úterý se s dětmi pojedeme podívat do regionálního muzea v Teplicích na 
expozici „Pravěké dějiny Podkrušnohoří“, ať se o tom pravěku dozvíme co nejvíce. Z muzea se 
přesuneme do Aquacentra. Očekávaný návrat je v 16.15 hodin na autobusovou zastávku Osek, 
zbrojnice. S sebou nezapomeňte přibalit plavky, ručník, sprchový gel a kapesné. 
 

15. 2. 2023 (středa) – Ve středu je plánován sportovnější den a návštěva Cirkus parku v Teplicích. 
Tam nás čekají hry a honičky v prostoru prolézaček, trampolín apod. Ideální je proto pohodlné 
oblečení a pogumované ponožky. Opět bude možnost si zde něco zakoupit a doporučujeme tedy 
kapesné. 
 

16. 2. 2023 (čtvrtek) - Ve čtvrtek se s dětmi vydáme do Chomutovského zooparku, kde v lednu 
otevírají nové medúzárium. Celý den tedy strávíme v zooparku – vhodná obuv, oblečení a 
samozřejmě kapesné. 
 

17. 2. 2023 (pátek) – V pátek nás čeká JUMP ARÉNA V MOSTĚ, kde se děti dostatečně vyřádí a 
zaskáčou si pod vedením zkušeného trenéra. Tento den s sebou: dostatek tekutin, přiměřené 
kapesné, oblečení na převlečení, protiskluzové ponožky (možnost zakoupit i na místě za cca 
120 Kč). Čas návratu upřesníme v průběhu tábora. 

 

Je možné přivést děti na 7.00 hodin do DDM. Samotný program začíná v 8.00 hodin. Pokud není 
uvedeno jinak, tak konec je v 16.00 hodin v DDM. 
 
 
 

S sebou: pohodlné oblečení a pevnou sportovní obuv (vhodnou k celodenní chůzi), pláštěnku 
(nepromokavou bundu), pokrývku hlavy; věci na koupání, pokud bude plavání součástí 
programu; svačinu (větší=nahradí oběd) a pití na celý den, kapesné dle uvážení.  
 
 

Přezůvky, které si děti přinesou v pondělí, si mohou nechat v DDM až do pátku.  
 
 

Oblečení na ven dle aktuálního počasí. 
 

Těšíme se na Vás. Honza s Hančou   


