
Nechte své děti zabavit se během jarních prázdnin v zajímavých 
aktivitách a se zdravými jídly

Po úspěšném programu v roce 2021, program Healthy Holidays Calderdale je 
teď zpátky a nabízí tisíce volných míst pro mládež k účasti na aktivitách 
programu školních prázdnin 2022. Aktivity se pořádají po celém Calderdale a 
každý si může najít něco pro sebe, od sportů, tanců, jogy, surfování na ulici, 
kanoistiky, řemesel, hudby, skautování, lezení po stěně nebo zkoumání 
přírody - vaše děti budou zkrátka zabaveny. Jako bonus, každý na programu 
dostane zdravá a výživní jídla. 
Místa jsou k dispozici zadarmo pro děti ve školním věku nástupu do 11. třídy, 
které mají nárok na jídla zdarma. Místa ovšem budou k dispozici i pro děti, 
které tento příspěvkový nárok na jídla zdarma nesplňují, a za jejich účast se 
platí poplatek.        

Místa je možné rezervovat od konce března/začátku dubna 2022. Sledujte a 
lajkujte na facebookové stránce @HealthyHolidaysCalderdale, kde se dozvíte 
všechny aktualizace a bude vám tam sděleno, kdy je již možné udělat 
rezervaci na program.  

PŘIPOJTE SE K ZÁBAVĚ TOTO 
JARO 

A UŽIJTE SI 
ZDRAVÉ PRÁZDNINY!



Rodiče a pečovatelé nám dali zpětnou vazbu, že kromě samotné příležitosti pro děti 
být mimo domov a užívat si zajímavé aktivity, měly děti také možnost vyzkoušet 
nová jídla a rozšířit své představy o tom, jak se vůbec dá pestře zdravě stravovat.    

Nenechte si ujít včasnou rezervaci, buďte mezi prvními, kdo se o dostupnosti míst v 
jarním prázdninovém programu dozví, sledujte facebookovou stránku 
@HealthyHolidaysCalderdale. Někdy koncem března/začátkem dubna 2022 budou 
k rezervaci tisíce míst v programu.    

Facebook: @HealthyHolidaysCalderdale

Website: www.calderdale.gov.uk/healthyholidays

Email: healthyholidays@caldedale.gov.uk

Call: 01422 288001

Nemáte přístup k internetu? Zajděte do nejbližší knihovny Calderdale Library ve 
svém okolí a místní personál vám pomůže zaregistrovat vaše dítě do dostupných 
aktivit. 

"Mému dítěti bylo umožněno něco, co bych si jinak nemohla dovolit. Také ji to pomohlo 
překonat sociální úzkost a osmělit se v kolektivu. Instruktoři na programu byli velice 
vstřícní."Rodič/pečovatel dítěte účastnícího se programu Healthy Holidays

"Nikdy jsem neslyšel o dračím ovoci, během aktivit s poznáváním jídel jsme se dověděli a 
ochutnali tolik báječných a neuvěřitelných jídel."Dítě, 11 let, účastnící se programu 
Healthy Holidays




