
 L E T N Í  D Ě T S K Ý  T Á B O R 

DOPRAVÁČEK ‘23

Odjezdy a příjezdy autobusů opět ze Sídliště Stodůlky, Oistrachova, Praha 5 (GPS: 50.046815,14.316695).

Kde tábor najdete? Napůl cesty mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou, poblíž obce Nuzice (GPS: 49.266556, 14.428806). 

Co cena zahrnuje? Ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, dopravu, odborný pedagogický a zdravotnický dozor, 
pojištění, odměny a diplomy, 2x výlet. 

Kde se můžete přihlásit? Václav Pospíšil | +420 721 752 386 nebo dopravacekldtnuzice@gmail.com

Vážení rodiče,

Dopravní podnik Autobusy Praha nabízí pro děti ve věku 6 až 16 let letní tábor, který je umístěn v překrásné 
krajině jižních Čech a je lemován z jedné strany břehem řeky Lužnice a z druhé hustým lesem.

V táboře je dostatek místa pro sportování a provozování běžné táborové činnosti, udržovaná travnatá plocha na 
fotbal a baseball, volejbalové a nohejbalové hřiště, stolní tenis, velké ohniště, atd. Řeka Lužnice vybízí ke koupání  
a různým vodním hrám. Děti projdou vodáckým kurzem na kánoi a pramici a na závěr pro splnění  
vodáckého minima starší děti absolvují dvoudenní sjezd řeky Lužnice z města Tábor.

Menší děti jsou ubytovány v chatkách, starší děti pak ve stanech s podsadou. Samozřejmostí tábora je přespání pod 
širákem, většinou při bojové hře, nebo při výletě na lodích k soutoku Lužnice s Vltavou.

Pro děti je připravena spousta různých překvapení, výletů, her, soutěží, diskoték a samozřejmě krásných cen.

* Cena pro děti zaměstnanců DPP je s příspěvkem, dle zásad KS 2022-2026 bod 5.3.3, 5.3.4 a 5.9.8 ve výši 3 600 Kč, o který musí zaměstnanec požádat PÚ.

1. turnus
od 1. 7. do 22. 7. 2023 (22 dnÍ) 

Cena pro zaměstnance DPP

4 790 Kč *
Cena pro ostatní

8 390 Kč

2. turnus
od 22. 7. do 12. 8. 2023 (22 dnÍ) 

Cena pro zaměstnance DPP

4 790 Kč *
Cena pro ostatní

8 390 Kč

3. turnus
od 12. 8. do 26. 8. 2023 (15 dnÍ) 

Cena pro zaměstnance DPP

2 120 Kč *
Cena pro ostatní

5 720 Kč

facebook.com/ldtdopravacekoszo-dpa.cz

http://facebook.com/LDTDopravacek
http://www.oszo-dpa.cz

