
v Příměstském táboře „MOSTÍK - III.“  
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CENA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA A PŘEPRAVA DĚTÍ V RÁMCI VÝLETŮ 

Projekt „MOSTÍK- III.“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, proto provoz 

jednotlivých turnusů je pro rodiče či jiné pečující osoby ZDARMA a hradí pouze náklady na vstupné 

a cestovné na výlety ve výši 950,- Kč za 1 dítě a 1 turnus. 

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

Vzhledem k tomu, že k datu vydání tohoto letáku není známo, jaká protiepidemická opatření budou 

pro konání letních táborů v roce 2022 platit, a dětem chceme zajistit co největší komfort a co nejpestřejší 

program, bude přeprava dětí na výlety mimo město Most zajištěna vlastním autobusem 

bez přítomnosti cizích osob. 

Vážení rodiče  

Společnost Naděje – M, o.p.s. připravuje již po sedmé pro děti, které navštěvují 1. stupeň jakékoliv 
základní školy v Mostě, včetně přípravných tříd, v období letních prázdnin v červenci a srpnu 2022 
šest týdenních turnusů příměstského tábora. Jako v minulém roce, tak i letos se bude konat v rámci 
projektu „MOSTÍK – III.“. 

Je-li pro vás obtížné sladit vaše pracovní povinnosti s rodinným životem, a trápí vás, že vzhledem 
k pracovním povinnostem a nízkému počtu dnů dovolené v porovnání s dny školního volna nemáte 
možnost trávit čas dovolené společně s celou rodinou, pak máme pro vás řešení. 

 Umístěním vašich dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK – III.“ vám ušetříme dny dovolené 

ve dnech letních prázdnin 2022 a společně a v klidu můžete pak trávit dovolenou společně. 

 Zajistíme vám kvalitní péči a hlídání vašeho dítěte v době vaší pracovní vytíženosti v našem 

Příměstském táboře „MOSTÍK - III.“ s bohatým sportovním a zábavným programem. 

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

Rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou zaměstnané nebo OSVČ, nebo které jsou vedeny v evidenci ÚP ČR 

jako uchazeči o zaměstnání a aktivně se připravují na trh práce, a pečují o dítě, které navštěvuje 1. – 5. ročník 

či přípravnou třídu, jakékoliv základní školy v Mostě. 

PROVOZ Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“ 

Každý turnus je 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 je zajišťována odborným personálem. 

Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ není pobytový. 

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

TURNUSY a PROGRAM Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“ 

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 

Informace o projektu 

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. 

1. turnus - 11. 07. 2022 - 15. 07. 2022 

3. turnus - 25. 07. 2022 - 29. 07. 2022 

5. turnus - 15. 08. 2022 - 19. 08. 2022 

 

1. den - HIPODROM 

Komentovaná prohlídka dostihového závodiště 

v Mostě, projížďka na koních, sportovní aktivity 

na dětském hřišti v areálu Hipodromu, 

občerstvení. 

2. den - SPORTOVNÍ KYNOLOGIE 

Návštěva cvičiště v Rudolicích, seznámení 

s využitím cvičiště, ukázky výcviku psů 

jednotlivých plemen pod vedením zkušených 

výcvikářů, soutěže s odměnou a občerstvením. 

3. den - ZOO PARK CHOMUTOV 

Procházka ZOO parkem s krmením 

a pozorováním zvířat, komentovaná terénní 

vyjížďka Safari Expresem, zábava na atrakcích 

v ZOO parku. 

4. den - ARCHEOSKANZEN BŘEZNO U LOUN 

Zábavné vyprávění o životě našich předků, ukázky 

pravěkých aktivit s možností vyzkoušet si 

nejrůznější činnosti a dovednosti. 

5. den - MINIGOLF MOST 

Návštěva  minigolfového hřiště v areálu 

Aquadromu v Mostě, odpoledne zakončení 

turnusu v prostorách Dětského klubu MOSTÍK 

s vyhodnocením celého týdne, odměnou 

a PIZZOU. 

2. turnus - 18. 07. 2022 - 22. 07. 2022 

4. turnus - 08. 08. 2022 - 12. 08. 2022 

6. turnus - 22. 08. 2022 - 26. 08. 2022 

 

1. den - SPLNĚNÝ SEN 

Návštěva jezdeckého klubu s farmičkou ve Vtelně, 

projížďka na koních, jízda na traktoru s valníkem, 

krmení ryb, střelba ze vzduchovky, sportovní 

soutěže, občerstvení. 

2. den - RYBOLOV LITVÍNOV 

Výprava za rybáři na chovný rybník Pavel 

v Litvínově s vyprávěním o životě ryb, chytáním 

ryb pod odborným vedením rybářů, soutěže 

s odměnou, občerstvení. 

3. den - LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV 

Návštěva jednoho z největších lezeckých center, 

kde se děti pod odborným vedením instruktorů 

teoreticky i prakticky seznámí se základní 

technikou lezení na umělé stěně. 

4. den - JUMP FAMILY 

Návštěva největší sítě skákacích arén v ČR 

v JUMP FAMILY v Mostě s využitím řady atrakcí 

a prožití si zdravého skákání a spousty 

dobrodružství. 

5. DEN - FUNPARK 

Pohybové a balanční aktivity ve 3D bludišti, 

odpoledne zakončení turnusu v prostorách 

Dětského klubu MOSTÍK s vyhodnocením celého 

týdne, odměnou a PIZZOU. 

Letošní Příměstský tábor z důvodu svátků ve dnech 05. - 06. 07. 2022 (úterý a středa) 

začíná 1. turnus až 11. 07. 2022. 

Příměstský tábor se nekoná v týdnu od 01. 08. do 05. 08. 2022 a poslední 

6. turnus končí 26. 08. 2022.  

JAK LZE DÍTĚ DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 2022 PŘIHLÁSIT? 

Vážení rodiče, maximální kapacita 1 turnusu je 30 dětí, a protože o náš 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) 604 945 512 

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 2022. 

Při přihlašování dítěte dejte vždy pozor na správnou volbu turnusu příměstského tábora. 

NA VAŠE DĚTI SE MOC TĚŠÍME A VĚŘÍME, ŽE SE JIM I 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. 

Více informací o projektu najdete 
na oficiálních webových stránkách ESF ČR www.esfcr.cz 

a na webových stránkách příjemce podpory www.nadeje-m.cz 

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. 

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

mailto:nadeje-m.mostik@seznam.cz
https://www.nadeje-m.cz/projekt-mostik-ii/prihlasky-na-primestske-tabory-2019/
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