
1. den - návštěva Hipodromu v Mostě s komponovaným 
programem, prohlídka Hipodromu a jeho zázemí, seznámení se 
životem koní, jízda na koni; opékání uzeniny. 

2. den - návštěva Oblastního muzea a galerie v Mostě 
s lektorovaným programem Skřítci a démoni Krušných hor 
a výtvarnými dílnami. 

3. den - návštěva Lezecké arény Jirkov, seznámení 
se základní technikou lezení na lezecké stěně pod vedením 
instruktora a následné využití znalostí při zdolávání lezecké 
stěny. 

4. den - návštěva Bulldog gym Most, netradiční kruhová 
cvičení pod vedením trenéra, povídání o zdravé výživě, bowling 
ve Sportovce, návštěva FUNPARKU Šibeník se vstupem do 3D 
bludiště. 

5. den - sportujeme s HASIČI, seznámení s hasičským autem, 
výstrojí a výzbrojí člena hasičského sboru, povídání o tom, jak 
se zachovat v nebezpečných situacích, jak pomoci/ošetřit 
zranění/poskytnout první pomoc; soutěže s vyhodnocením 
a odměnami, občerstvení.  

LETNÍ PRÁZDNINY 2020 

3. a 6. TURNUS 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „MOSTÍK - II.“  

3. TURNUS - od 27. 07. 2020 do 31. 07. 2020 

6. TURNUS - od 24. 08. 2020 do 28. 08. 2020 

 

ZA POHYBEMZA POHYBEMZA POHYBEM 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

CENA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, proto provoz jednotlivých turnusů je pro rodiče či jiné pečující osoby ZDARMA.  

Rodič na každý týdenní turnus hradí pouze náklady na vstupné a cestovné na výlety ve výši 800,- Kč za 1 dítě a 1 turnus. Stravu a pitný režim 

na celý den zajistí rodiče dětem sami. 

JAK LZE ZAŘADIT DÍTĚ/DĚTI DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA „MOSTÍK - II.“? 

Vážení rodiče, o příměstské tábory je vždy velký zájem, proto si rezervujte místo pro vaše dítě/děti včas. V případě zájmu o přihlášení vašeho dítěte/

vašich dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK – II.“, nás můžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně: 

Telefon: (+420) 774 501 636, (+420) 775 634 636   Email: nadeje-m.mostik@seznam.cz 

Osobně na adrese: Naděje – M, o.p.s., Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, nebo přímo v Dětském klubu „MOSTÍK“ v budově Střediska volného času, 
na adrese Albrechtická 414, 434 01 Most. 

UPOZORNĚNÍ: Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“ není akcí školy, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í!!! Veškeré záležitosti proto řešte výhradně 
prostřednictvím výše uvedených kontaktů. 

Pro včasnou rezervaci lze využít webových stránek Naděje - M, o.p.s., kde najdete více informací o projektu, včetně elektronické přihlášky 

na adrese www.nadeje-m.cz » záložka Projekt MOSTÍK II. » Přihláška na Příměstské tábory 2020. 

PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE/DĚTÍ DEJTE VŽDY POZOR NA SPRÁVNOU VOLBU TURNUSU/Ů PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. 

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI!!! 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

KDO může využít Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“? 

Rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou zaměstnané nebo OSVČ a rodiče, případně jiné 

pečující osoby, které jsou vedeny v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání, aktivně se 

připravují na trh práce a pečují o dítě/děti, které navštěvuje/í 1. – 5. ročník některé ze základních 

škol v Mostě. 

PROVOZ příměstských táborů 

Každý turnus bude provozován vždy od PO do PÁ v čase od 05:30 hodin do 19:00 hodin (nástup 

dítěte/dětí v každém pracovním dni nejpozději do 7:30 hodin a ukončení pobytu nejdříve 

v 16:00 hodin). Péče o děti bude zajištěna odborným personálem. 

CO s sebou? 

 Oblečení dle počasí včetně pokrývky hlavy 

 Vhodná obuv a pláštěnka 

 Batoh, pití, svačina, oběd (konzumovatelný např. v průběhu výletu) 

 Kapesné, kartička pojištěnce 

 Vše, co dítě/děti potřebuje/í k osobnímu použití během dne 

Další potřebné věci v rámci konkrétního výletu budou upřesněny den předem. 

Příměstské tábory „MOSTÍK - II.“ nemají pobytový charakter. 

Změna programu vyhrazena 

Při nepřízni počasí budeme využívat zázemí Dětského klubu „MOSTÍK“, kde děti budou moci trávit 

svůj volný čas ve výtvarném a kreativním koutku, nebo v herním, relaxačním či počítačovém koutku, 

ve kterých je mimo jiné spousta moderních deskových a konstruktivních her, a volný čas bude 

kombinován vhodně zvolenými venkovními aktivitami v areálu SVČ. 
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