
          PROPOSICE   OSLAV    MDD  2022    V   RS  SLOUP. 
 

Program  akce  :     

           pátek    27. 05. 

- odjezd odpoledne do RS –  svoz  na trase  Duchcov,  Bílina,  Teplice  

- ubytování  v  RS  a  večeře  

- večerní program s dětmi  –  společenské  hry  a  soutěže,  gril  a  nebo  táborák s pečením klobás,   

- 22,00 hod. večerka 

     sobota   28. 05.    

- po snídani  dopolední  soutěže  dovednosti  a  zručnosti  o ceny,  tržnice  cen 

- oběd 

- výlet  do  ZOO Liberec  ( v případě špatného počasí IQLandie Liberec )   

- večeře 

- večerní program s dětmi  –  společenské  hry a  soutěže  v rytmu  disko    

- dle počasí  stezka  odvahy ( účast dle odvahy ) 

- večerka 

     neděle  29. 05. 

- po snídani úklid chat a tábora   

- výlet k hasičům do České Lípy ( největší a nejmodernější stanice kraje ) 

- oběd  

- vyhodnocení pobytu, předání pamětních medailí a zbylých sladkostí  

- odjezd  do bydliště  –  rozvoz  na trase  Teplice,  Bílina,  Duchcov 
 

 

 

Jízdní  řád  pro  autobusy 
 

Odjezd  do  Sloupu – dne  27. 05. 2022          BUS  č. 1 : 

Přistavení vozu na stanovišti 15 minut před stanoveným odjezdem. 

Duchcov - zastávka u kina   odjezd v            15,15 hod. 

Želenky - zastávka na hlavní   odjezd v         15,20 hod 

Hostomice – náměstí    odjezd v         15,25 hod  

Bílina  - nádr. ČD    odjezd v       15,30 hod  

Kladruby – zastávka ČSAD   odjezd v         15,35 hod. 

Teplice - zastávka u nádraží   odjezd v       15,45 hod. 

Teplice - zastávka za Schellkou   odjezd v         15,50 hod 

Ústí n.L – zastávka MHD u Makra  odjezd v        16,05 hod. 

Pokrač. do  Sloupu v Č.   příjezd v         17,35 hod 
 

 
 

Návrat  ze  Sloupu   –  dne 29. 05. 2022.           BUS  č.  1 :   

Přistavení vozu na stanovišti 15 minut před stanoveným odjezdem. 

Návrat  ze  Sloupu v Č.    odjezd ve     13,30 hod 

Ústí n.L – zastávka MHD u Makra  příjezd ve     14,55 hod. 

Teplice - zastávka za Schellkou   příjezd v   .  15,10 hod. 

Teplice - zastávka u nádraží   příjezd v     15,15 hod. 

Kladruby – zastávka ČSAD   příjezd v     15,25 hod. 

Bílina  - nádr. ČD    příjezd v                 15,30 hod  

Hostomice – náměstí    příjezd v     15,35 hod. 

Želenky - zastávka na hlavní   příjezd v     15,40 hod. 

Duchcov - zastávka u kina   příjezd v     15,45 hod.   

  

 

1)  k  nástupu se prosím dostavte  alespoň  o  10  minut  dřív   

2)  k autobusu  sebou  –  očkovací průkaz,  kartu pojištěnce  a  prohlášení. 

3)  autobus  odjíždí   ze  zastávky   v  uvedený  čas  –  NEČEKÁ !!! 

 
 

V Bílině, 08. 04. 2022.    Otočte   prosím     Zpracoval : Bergerhof 

 



 Pro  plynulost  oslav     MDD  2022   doporučujeme  toto  desatero : 
 

 1)  Každý účastník je pojištěn hromadnou pojistkou pro nepředvídané situace 
 

 2)  Děti mají v RS zajištěnou plnou stravu s pitným režimem, není zapotřebí jim dávat na cestu  jídlo. 
 

 3)  Počasí se často mění, vybavte děti náhradním oblečením. Pro případ deště nezapomeňte na  pláštěnku a  

      holiny. V případě pěkného počasí lze se jít koupat, přibalte také  plavky. 
 

 4)  V případě, že je dítě alergikem, vyplňte toto prosím v infoletáčku  a s očkovacím průkazem a  kartou   

      pojištěnce odevzdejte vedoucímu při nástupu do autobusu. Je-li dítě uživatelem léků,  dejte mu je sebou a  

      upozorněte na ně vedoucího při nástupu.   
 

 5)  Zkontrolujte, zda-li dítě neveze sebou zbytečné cenné předměty – řetízky, prsteny, mobily  a pod. –  

      organizátor akce nebere za ně odpovědnost. Mobily  jsou  velmi  často  v noci  zneužívány  dětmi 

      k  nevhodné  činnosti  –  pokud možno je nedávejte sebou. 
 

 6)  Kapesné dejte pouze úměrné  možnostem a  potřebě dítěte.  

 
 7)  Na chatách  platí zákaz vzájemných návštěv. Děti musí dodržovat denní program, zvláště pak dobu budíčku a  

       večerky. Své přání a stížnosti sdělují svým vedoucím 
 

 8)  Při závažném a nebo opakovaném kázeňském přestupku dítěte budou  vyrozuměni rodiče, kteří neodkladně   

       zajistí na vlastní náklady odvoz dítěte domů. 
 

 9)  Děti jsou povinny udržovat svěřené zařízení v pořádku a čistotě. V případě způsobení škody je třeba ihned ji nahlásit.  

       Škodu hradí ten, kdo ji způsobil. 

   

10)   Bez vědomí a souhlasu vedoucího se nesmí dítě vzdálit z rekreačního střediska  a nebo od  kolektivu.                                                                                                  

 

 
Případné dotazy můžete směrovat na hlavního vedoucího akce :  Bergerhof  Vladimír  –  mob. 725 61 49 59,  

 

 

 

 

 

 

 

               
 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
V Bílině, 08.04.2022.          Otočte   prosím    Zpracoval : Bergerhof 


