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Tisková zpráva ze dne 18. 9. 2019 
 

Obec Valy je realizátorem projektu „Příměstský tábor – obec Valy“,                                                       
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007617, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 
 
Cílem projektu je zajistit rodičům dětí školního věku 6 – 15 let péči o děti v pracovní době během 
letních prázdnin, a to na příměstském táboře a omezit tak bariéry pro jejich uplatnění na trhu práce. 
V rámci projektu jsou realizovány příměstské tábory v letech 2018 – 2020. Tyto tábory se konají 
v době letních školních prázdnin pro děti ve věku od 6 do 15 let. Prostřednictvím projektu je rodičům 
dětí účastnících se příměstského tábora umožněno lépe sladit pracovní rytmus s péčí o děti a zlepšit 
tak svou pozici na trhu práce. 
 
KLÍČOVÁ AKTIVITA 1  - Přípravná fáze projektu 
Součástí přípravy příměstského tábora v roce 2019 bylo dokoupení drobných potřeb pro výtvarné 
práce a malování s dětmi a potřeb na aktivity v přírodě. Vedoucí tábora sestavil realizační tým a 
seznámil jej s obsahem pracovní náplně a prostředím. Společně naplánovali konkrétní program pro 
děti zaměřený na poznávání přírody a rozvoj schopností a dovedností v oblasti sportu. 
 
KLÍČOVÁ AKTIVITA 2  - Realizační fáze projektu 
V roce 2019 proběhl příměstský tábor ve dvou turnusech. Děti byly přijímány na základě přihlášek, 
s rodiči byly uzavřeny smlouvy.  
 
I. turnus proběhl ve dnech 8. - 12. července 2019.  
Děti se každé ráno scházely od 7.15 hodin, v 8 hodin začal společný program. Děti společně hrály hry      
v lese, v blízkém okolí Bažantnice si zrekonstruovaly bunkr z loňského turnusu. Na procházkách a při 
hrách v lese rozpoznávaly stromy, byliny a jejich plody. Učily se, co je možné sníst a na co si dát 
pozor. Společně si upekly třešňovou bublaninu a rybízový koláč. Rybíz si sami natrhaly na dětském 
hřišti u potoka. 
Podle počasí navštěvovala skupina dětské a víceúčelové hřiště ve Valech, kde hrála různé míčové hry 
a věnovala se dalším pohybovým aktivitám. Absolvovaly plavecký výcvik v Městském bazénu. Bylo 
pro ně zajištěno lezení na horolezecké stěně s instruktory.  
Děti se dále učily správně třídit odpad, vyráběly přáníčka pro maminky a pokračovaly v zápisech svých 
zážitků do deníku z loňského roku. Za nepříznivého počasí hrály řadu společenských her.  
 
II. turnus proběhl ve dnech 5. - 9. 8. 2019.  
Společný program dětem začal v 8 hodin, hned poté, co se všechny sešly. Na procházkách a při 
společných hrách v lese se seznámily s prameny v okolí Valů, které ochutnávaly, zaměřily se také na 
rozpoznávání lesních bylin a plodin. Byly na exkurzi u HZS v Mariánských Lázních a v Městském 
bazénu absolvovaly plavecký výcvik. Navštívily truhlářskou dílnu, kde se dozvěděly spoustu 
zajímavých věcí o zpracování dřeva. Ani tato skupina nepřišla o možnost využít lezeckou stěnu ve 
Valech, kde se jim věnovali zkušení instruktoři. 
Děti absolvovaly krátkou přednášku a interaktivní hru, při které se učily třídit odpad, stavěly a 
vylepšovaly již postavené bunkry u bažantnice a opravily Hmyzí hotel. Své nejhezčí zážitky zapisovaly 
do deníku a doplnily je obrázky. 
 
Oba turnusy se vydařily, děti i rodiče byli spokojeni a už nyní se těší na příští rok. 


