TISKOVÁ ZPRÁVA – 6. 10. 2021
Ohlédnutí za létem:
Děti si o prázdninách užívaly na příměstských táborech Moštěnky
Dohromady šest příměstských táborů pro děti se i o letošních letních prázdninách
uskutečnilo v obcích mikroregionu Moštěnka. S finanční pomocí mikroregionu se konaly ve
Staré Vsi, Beňově, Dřevohosticích, Křtomili a dvakrát v Bochoři. O účast na nich byl enormní
zájem, všechny hlásily plnou obsazenost.
Tábory podpořila MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. z evropského Operačního programu
Zaměstnanost. „Chceme tímto způsobem vyjít vstříc zejména rodičům, kteří musejí chodit do
zaměstnání a nemají kam děti o prázdninách umístit,“ vysvětlila koordinátorka projektu Eliška
Frydrychová s tím, že projekt se zaměřuje hlavně na rodiče dětí mladšího školního věku.
Organizace se ujaly školy, školky, spolky a jiné organizace.
Jaké to kde bylo?
Ve Staré Vsi se děti věnovaly výtvarnému tvoření, a to zejména v africkém duchu. Dozvěděly
se o afrických zemích a poznávaly jejich zvyky a kulturu, většinu času trávily ve volné přírodě.
V Beňově se kromě výtvarné tvorby také hodně sportovalo, děti chodily na výlety a navštívily
zoologickou zahradu. První turnus v Bochoři se orientoval na sportovní a badatelské činnosti.
Děti se seznamovaly s pravidly pobytu v přírodě, kde většinou pobývaly. Turnus provázela
celotáborová hra s názvem Detektivka. Druhý turnus v Bochoři byl sportovní, jeho malí
účastníci si užili celotáborovou hru Ostrov pokladů. Dřevohostický tábor se specializoval na
taneční průpravu, hudební výchovu, výtvarné a rukodělné činnosti, turnus ve Křtomili zase na
rozvoj výtvarných a rukodělných dovedností, děti se navíc zábavnou online formou učily
základy angličtiny. Na táboře působil animátor, který zajišťoval speciální program se
zaměřením na poznávání zemí světa.
Každý turnus měl kapacitu pro 25 dětí, což nebyl problém naplnit. „Z rozpočtu projektu se
dětem nakoupilo vybavení, především výtvarné a sportovní potřeby, hry, trička, věci pro pobyt
v přírodě, materiál pro zdravovědu a knihy,“ uvedla Eliška Frydrychová. Moštěnka podpořila
pořádání táborů ve stejném rozsahu i v loňském roce. Příští rok je v plánu dalších šest turnusů.
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