Příměstské tábory ve Valech
V letošním roce Obec Valy zahájila realizaci projektu „Příměstský tábor II – obec Valy“, reg. č.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015861, 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.
Prostřednictvím projektu bude rodičům dětí účastnících se příměstského tábora umožněno lépe sladit
pracovní rytmus s péčí o děti a zlepšit tak jejich pozici na trhu práce.
V první přípravné fázi byla dovybavena budova bažantnice, kde je pro děti již z předchozích let
vybudováno zázemí. Byly dokoupeny hry a potřeby pro sport a pohybové aktivity v přírodě. Vedoucí
tábora sestavil realizační tým a společně s lektory pak naplánovali pro děti pestrý program.
V roce 2021 proběhl příměstský tábor ve třech turnusech. Děti byly přijímány na základě přihlášek,
s rodiči byly následně uzavřeny smlouvy o poskytování služeb péče o děti.
I. turnus proběhl ve dnech 12. - 16. července, II. turnus byl realizován v termínu 2. – 6. srpna, a potřetí
se děti scházely 16. – 20. srpna 2021 vždy od 7:30 hodin ráno. Domů se pak rozcházely po půl páté
odpoledne. Pro všechny děti byl zajištěn celodenní pitný režim a z Léčebných lázní Lázně Kynžvart jim
byly denně dováženy obědy a odpolední svačiny.
Během všech tří turnusů se děti věnovaly nejen pohybu a sportu, ale také poznávání a ochraně přírody.
Hrály řadu společných her, luštily kvízy a rébusy, zopakovaly si pravidla pro třídění odpadu, utkali se
v mnoha sportovních kláních např. ve florbalu, kuželkách, pétanque a šipkách. Soutěžily, kdo
nejrychleji zdolá překážkovou dráhu, společnými silami renovovaly hmyzí hotel. Vytvořily mozaiku
z víček od PET lahví, malovaly akrylem na čedičová srdíčka a kamínky. V lese sbíraly lesní plody a byliny
na výrobu herbáře. Došlo i na deskové a karetní hry. Na celodenním výletu byl pak pro děti připraven
pestrý animační program, v rámci kterého mimo jiné poznávaly zvířata a stromy v minizoo ve
Františkových Lázních, změřily své síly ve zdejším víceúčelovém sportovním areálu, ochutnaly léčivý
pramen a nakonec navštívily Aquaforum. A to vše a mnohem více i přesto, že nám letošní léto
nepřineslo úplně nejlepší počasí a po většinu dní pršelo. Všechny turnusy byly zakončeny již tradičně
lezením na lezecké stěně za účasti instruktorů, dětem byly po vyhodnocení soutěží rozdány odměny a
diplomy a každý si odnesl společnou fotografii na památku.
Příměstský tábor ve Valech se i přes přísná proticovidová opatření vydařil, děti i rodiče byli spokojeni
a už nyní se těší na další rok.
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