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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 27. 7. 2018 
 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PF UJEP FRČÍ 
 
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
opět připravila příměstské tábory pro děti zaměstnanců celé univerzity. 
 
Po loňské dobré zkušenosti se pedagogická fakulta rozhodla zorganizovat 
tentokrát hned tři běhy letních příměstských táborů. Děti jsou rozřazeny do tří 
věkových kategorií: předškoláci, mladší školní věk a starší věk 1. stupně ZŠ.  
 
Vedení PF již delší dobu uvažovalo o zavedení této služby pro pracující rodiče, ale 
až s počátkem smluvní spolupráce UJEP s firmou Adler došlo loni k realizaci této 
myšlenky. Firma přijala nabídku na spolupráci ze strany PF UJEP, a tak již druhým 
rokem studenti PF připravují dětský program pro jejich dny otevřených dveří a 
v létě příměstské tábory, které jsou otevřeny veřejnosti. Adler přispívá na něj 
dětem svých zaměstnanců, poskytuje všem táborníkům jednotná trička a podílí se 
na propagaci spolupráce. 
 
Program táborů je sestavován studenty oboru Učitelství, kteří se pro tuto činnost 
letos odborně připravovali v rámci výuky ve speciálním semináři, který proběhl  
v letním semestru. Díky kvalifikovaným mentorům a nadšeným studentkám  
a studentům je program velice pestrý a využívá všech dostupných možností, které 
skýtají prostory a vybavení budov Pedagogické fakulty UJEP. 
 
Program probíhá v interních učebnách i v okolí budovy na prostorných hřištích  
a travnatých pozemcích. „Tam s dětmi každý den trávíme čas hraním pohybových 
her a nevšedních sportovních aktivit,“ uvádí Mgr. Anna Havelková, která je 
zodpovědná za chod a průběh všech tří běhů letošního tábora. 
 
Stravování dětí obstarává Správa kolejí a menz UJEP v prostorách oblíbeného 
50baru (čti: „pajda-baru"), který dětem zajišťuje i celodenní pitný režim.  
 
Malí táborníci na PF UJEP také poznávají různá místa v okolí a ve formě 
„překvapení“ je pravidelně navštěvují zajímaví hosté. V pondělí 23. 7. 2018 se jim 
například představila Balónková Evička, která je studentkou Fakulty sociálně 
ekonomické UJEP. Ukázala jim, co vše lze vyrobit z podlouhlých balónků. V úterý 
pak děti měly možnost pozorovat slunce díky speciálnímu dalekohledu 
z Přírodovědecké fakulty UJEP. Opět je čeká výroba keramických mističek nebo 
návštěva areálu u Ústeckého podzemí Muzea civilní obrany. 
 
„Nebývalý zájem ze strany rodičů i dětí nás těší a máme radost, že můžeme 
zaměstnancům UJEP pomoci i ulevit při plánování prázdninového programu jejich 
dětí. Dle současného zájmu má fakulta v úmyslu pro příští léto nabídku opět 
rozšířit o další běhy,“ pochvaluje si fungování tábora Anna Havelková. 
 
„Je radost pozorovat, jak se děti baví při hravé výuce, aniž by věděly, že se právě 
také vzdělávají. To je jedním z cílů našich aktivit,“ uzavírá usměvavá studentka 
Barbora Hucková, která je hlavní vedoucí táborů. 
 
Kontakt: Mgr. Anna Havelková, anna.havelkova@ujep.cz, 775 605 802 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Příměstský tábor PF 2018; archiv UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=579d10ec-9e5e-1008-225b-00000c5512f9 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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