
LETNÍ PRÁZDNINY 2021 

UŽ VÍTE, KAM S DĚTMI 

NA PRÁZDNINY? 

Program 6 TURNUSŮ 
v Příměstském táboře „MOSTÍK - III.“ 

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

S MOSTÍKEM ZA POZNÁNÍM 

1. TURNUS - od 12. 07. 2021 do 16. 07. 2021 
3. TURNUS - od 26. 07. 2021 do 30. 07. 2021 
5. TURNUS - od 16. 08. 2021 do 20. 08. 2021 

1. den - návštěva Hipodromu v Mostě s komponovaným 
programem, prohlídkou zázemí areálu - stáje, vážírna, 
projížďka na koních, občerstvení. 

2. den - návštěva Podkrušnohorského technického 
muzea v Kopistech s komentovanou prohlídkou venkovní 
a  vnitřní expozice hlubinného dobývání uhlí, projížďka 
důlním vláčkem. 

3. den - Archeoskanzen v Březně u Loun - prohlídka 
muzea v přírodě s možností vyzkoušet si různé pravěké 
aktivity.  

4. den - setkání se Sportovní kynologií, návštěva cvičáku 
v Rudolicích, seznámení se způsobem výcviku psů, ukázka 
dovedností psů pod vedením zkušených cvičitelů; sportovní 
a vědomostní soutěže, občerstvení. 

5. den - pohybové aktivity dětí ve FUNPARKU Šibeník 
a 3D bludišti. 

S MOSTÍKEM DO PŘÍRODY 

2. TURNUS - od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 
4. TURNUS - od 09. 08. 2021 do 13. 08. 2021 
6. TURNUS - od 23. 08. 2021 do 27. 08. 2021 

1. den - návštěva jezdeckého klubu SPLNĚNÝ SEN 
s jízdou na koních a ponících, projížďkou na traktoru 
s valníkem, střílením ze vzduchovky, krmením ryb, 
se soutěžemi a občerstvením.  

2. den - setkání s rybáři na rybníku Pavel v Litvínově, 
povídání o chovu ryb, pravidlech rybolovu, lovení ryb 
pod dozorem zkušených rybářů; vědomostní soutěže, 
ovocné občerstvení. 

3. den - návštěva Zooparku v Chomutově 
s dobrodružnou projížďkou v Safari expresu, povídáním 
o zvířatech, jejich krmením a zábavou na atrakcích.  

4. den - pohybové aktivity dětí ve FUNPARKU Šibeník 
a 3D bludišti. 

5. den - den s Městskou policií v Mostě, představení 
práce městské policie s programem zaměřeným 
na bezpečné chování doma i venku, soutěže, občerstvení. 

PŘEPRAVA DĚTÍ V RÁMCI VÝLETŮ 
Vzhledem k tomu, že k datu vydání tohoto letáku není známo, jaká budou pro konání letních táborů v roce 2021 zavedena protiepidemická opatření, 

a dětem chceme zajistit co největší komfort a co nejpestřejší program bez nutnosti absolvovat dlouhé pěší túry, bude přeprava dětí zajištěna vlastním 

autobusem bez přítomnosti cizích osob. Z tohoto důvodu je cena pro PT 2021 vyšší, než byla v přechozích letech v rámci Mostíku II. 

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 900,- Kč za 1 dítě a 1 turnus. 

Stravu a pitný režim na celý den zajistí rodiče dětem sami. 

Protože jsme nechtěli děti připravit o jeden den zážitků - byla by to škoda, začíná letošní 1. turnus z důvodu svátků ve dnech 05. - 06. 07. 2021 

(pondělí a úterý) o týden později, a tedy jsou posunuty i následující turnusy - 6. turnus končí 27. 08. 2021. 

JAK LZE DÍTĚ DO PT 2021 PŘIHLÁSIT? 

Vážení rodiče, maximální kapacita 1 turnusu je 30 dětí, a protože o příměstský tábor je vždy velký zájem, rezervujte si místo pro vaše dítě včas. 

V případě vašeho zájmu můžete dítě přihlásit: 

Telefonicky: (+420) 774 501 636, (+420) 775 634 636 E-mailem: nadeje-m.mostik@seznam.cz 

Osobně na adrese: Naděje – M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15), 434 01 Most 

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 III. » Přihlášky na Příměstské tábory 2021. Při přihlašování dítěte dejte vždy pozor na správnou 

volbu turnusu příměstského tábora. 

NA VAŠE DĚTI SE MOC TĚŠÍME A VĚŘÍME, ŽE SE JIM TEN LETOŠNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BUDE OPĚT LÍBIT!!! 

UPOZORNĚNÍ 

Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ není akcí školy, kterou vaše dítě navštěvuje!!! Veškeré záležitosti proto řešte výhradně prostřednictvím výše uvedených kontaktů. 

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

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, které navštěvuje 1. – 5. ročník, příp. přípravnou třídu, 

některé ze základních škol v Mostě. 

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 potřebuje k osobnímu použití během dne 

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

PROVOZ příměstského tábora 

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

(nástup dítěte v každém pracovním dni nejpozději do 7:30 hodin a ukončení pobytu nejdříve 

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

Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ není pobytový. 

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. 

Ke změně programu může dojít též s ohledem na aktuálně platná protiepidemická opatření. 

Název projektu 

Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“  

Registrační číslo projektu 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016264    

Příjemce podpory 

Naděje – M, o.p.s. 

IČ 254 54 722 

Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 

 

Doba realizace projektu 

od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2022  

Místo realizace projektu 

Dětský klub „MOSTÍK“ v budově Střediska 

volného času, Albrechtická 414, Most 

 

Více informací o projektu najdete 

na oficiálních webových stránkách 

ESF ČR www.esfcr.cz 

a na webových stránkách 

příjemce podpory www.nadeje-m.cz 

Informace o projektu 

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