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To Nejlepší Léto 2021v 
Newcastle 
Městská Rada v Newcastle ve 
spolupráci se StreetGames jsou 
potěšeni, že mohou oznámit 
návrat Toho Nejlepšího Léta 
v Newcastle v roku 2021.

Ve spolupráci s více než 
šedesáti komunitními 
projekty a školami v 
Newcastle, nabídneme 
dětem a školákům celou 
řadu bezplatných 
zábavných aktivit, 
výživových jídel a letních 
programů.

Chceme zajistit, aby děti a mladí 
lidé v Newcastle mněli šťastné a příjemné 
léto. V této brožuře naleznete seznam partnerů nabízejících 
bezplatné sportovní, umělecký a kulturní aktivity.
V souladu s omezeními COVID, některé aktivity mohou 
vyžadovat předběžnou rezervaci, takže kontaktujte ty projekty, 
které máte zájem navštívit.

Upozorňujeme, že obsah této brožury je v době jejího tlačení 
přesný. K dispozici může být k více příležitostí a COVID předpisy 
mohou změnit některé z nabídek, takže ty nejaktuálnější 
informace, najdete na Facebookový stránce Toho Nejlepšího Léta 
v Newcastle. 
https://www.facebook.com/NewcastlesBestSummerEver

Doufáme, že budete mít příjemné a zábavné léto.

Cllr Paula Holland, členka kabinetu Městské Rady v Newcastle 
pro Vzdělávání a Dovednosti, uvedla:

"Od roku 2019 pracujeme se společnostmi StreetGames a 
partnery ve městě na zabezpečení prázdninových aktivit a 
stravování pro děti v Newcastle.

"Tento program oslovil tisíce dětí a pomohl jim udržet se v 
zapojení, v nabuzení a v pohoštění během školních prázdnin. 
Jsme rádi, že můžeme oznámit návrat Toho Nejlepšího Léta v 
Newcastle v tomto roce.

"Stejně jako v minulém roce, i v důsledku probíhající pandemie to 
může vypadat a mít jinou atmosféru odlišně od prvního 
pokračování jako v roce 2019, ale opět poskytneme osobní dění 
a aktivity pro mladé lidi po celém městě.

„Chtěla bych povzbudit všechny rodiče a pečovatele, aby se 
podívali na nabídku, a nezapomeňte navštívit Facebookovou 
stránku Toho Nejlepšího Léta ve městě Newcastle, kde budete 
vždy informováni."



TNLvN 2021
Seznam projektů
Naše partnerské projekty tvrdě pracují 
na tom, aby mladým lidem poskytly celou 
řadu zábavných letních aktivit a výživné jídlo 
v Newcastle, díky čemuž je toto Nejlepší Léto v Newcastle!

Poskytneme vám seznam kontaktních údajů partnerských 
projektů. Prosím, kontaktujte projekty, abyste se dozvěděli více o 
jejich nabídkách a některé aktivity budou vyžadovat předběžnou 
rezervaci. 

Aktivity se budou uskutečňovat na různých místech na západě, 
severu a na východě Newcastlu a přibudu i další. Sledujte naše 
další aktivity na Facebookové stránce Toho Nejlepšího Léta v 
Newcastle, kde najdete další aktivity, které jsou v nabídce. 

COVID – COVID –Zůstaňte v bezpečí
"Všichni vítáme návrat aktivit, které se ztratily v důsledku 
pandemie, ale stále máme povinnost zůstat v bezpečí a 
minimalizovat další šíření viru.

Naše partnerské projekty budou v čase dodání vyhovovat 
požadavkům COVID. Když se omezení začnou zmírňovat, je 
nezbytné, abychom všichni pokračovali v řízení Ruce, Tvář, 
Prostor a Čerstvý Vzduch. Vy / vaše dítě a všichni členové 
domácnosti se musí izolovat, pokud dostali pozitivní test PCR. 
Nezapomeňte se izolovat a rezervujte si test PCR, pokud se u 
vás objeví i ty nejmírnější příznaky viru. Kromě toho se 
doporučuje, aby všechny blízké kontakty rezervovali test PCR. 
Pokud se necítíte dobře, nepodílejte se prosím na žádných 
aktivitách.

I ti, kteří nemají příznaky by měli využít bezplatné zkušební 
zařízení Lateral flow, pokud je to možné dvakrát týdně, aby se 
vyhnuli šíření viru, aniž by si to uvědomovali.
Pokud potřebujete podporu se sebe izolací, může vám pomoci 
Tým Péčí o Blaho a Tým zdraví města Newcastle Navštivte 
www.newcastle.gov.uk/welfare nebo zavolejte na 0800 170 7001 
(08.00 - 20.00 Pondělí- Pátek 09.00-15.00 Sobota) abyste získali 
potřebnou podporu. "

Všichni dospělí nad 18 let mají v současnosti nárok na očkování 
proti viru Covid, místa, kde můžete být očkován buď na základě 
dohodnutého termínu, nebo návštěvou služby drop-in jsou po 
celém městě. Navštivte https: //www.newcastle. 
gov.uk/covidvaccine pro více informací. 



Newcastle ZÁPAD
The Nunsmoor Centre
Email katyshipman.nct@outlook.com

Elite Sport
Email dadonnelly-elitepew@outlook.com 
Zavolejte na 07557393424

St Johns
Email Marie.Bartley 
@stjohns.newcastle.sch.uk 
Zavolejte na 01912735293

North East Wilds
Email hello@northeastwilds.org 
Zavolejte na 07713642169

Hat-Trick
Email Lewis.Ritchie@hattrickproject.org 
Annemarie.Roberts@hattrickproject.org 
Zavolejte na 07984409583/07800714333

Circus Central
Email sarah@circuscentral.co.uk 
Zavolejte na 07738089921

West End Women and Girls 
Centre
Email info@westendwomenandgirls.co.uk 
Zavolejte na 01912734942

North East Youth For Christ
Email  james@balletlorent.com 
Zavolejte na 0191 2709707

Centre West
Email kate.codling@hattrickproject.org 
Zavolejte na 07966063768

Inspire Youth Tyne & Wear 
Email 
michelle.mitchell@inspireyouthtw.org
Zavolejte na 07886327369

Dance City via Inspire 
Youth 
Email pam.gill@inspireyouthtw.org 
Zavolejte na 07886327369

Northbourne youth initiative 
Email rachel.martin@northbourneyi.org 
Zavolejte na 01912723384

JJ Sports Coaching
Email jjsportscoaching1@gmail.com 
Zavolejte na 07740339215

NE Youth
Email gemma@neyouth.org.uk

The Mercy Project
Email Jeremy.cain@themercyhub.org.uk 
Zavolejte na 07904881430

Newcastle Západ
                Healthworks
                                   Společnost Healthworks spolupracovala s 
                                     partnery Nunsmoor, Bridgewater a 
                                       Pendower Good Neighborhood Project 
                                        na poskytnutí aktivit na západě 
                                         Newcastlu.

                                         Venku byly zřízeny doručovací stanice – 
                                        šest pop up kuchyní s veškerým 
                                       vybavením potřebné pro každou 
                                     pracovní stanici, podle současných 
                                  vládních pokynů pro sociální distanc a 
                               školních norem stravování pro jídlo.

Na každém sezení se děti dozvěděly něco o 
důležitosti mytí rukou používáním Glitter bug 
– přístroje na mytí rukou, který dětem 
ukázal, jak se choroboplodné zárodky 
mohou šířit nesprávným mytím rukou. 
Klíčové informace o jídle výborně 
nasměrovali, praktické sezení o vaření
byly sdíleny – děti si připravily svůj 
oběd ve ve všech stanoviscích. Děti 
dostaly i informace, které si s sebou 
mohli vzít domů, aby je mohli sdílet se 
svými rodinami spolu s knihou Velikonočních 
Aktivit a knih na čtení darovaných National 
Literacy Trust.

Sezení byly založena na předchozích znalostech a
praktických setkání, které byly předneseny jako
součást jejich práce komunitního rodinného
centra na Západe. 

“ Plánujeme s partnery dodat
TNLvN 2021 přes letní prázdniny.”



Newcastle SEVER
FAR
Email farcentre@btconnect.com 
Zavolejte na 07392755866 / 01912749264

North East Dance
Email dolly@northeastdance.com 
chris@northeastdance.com
Zavolejte na 07967002039

North East Wilds
Email hello@northeastwilds.org 
Zavolejte na 07713642169

Hat-Trick
Email michelle.monk@hattrickproject.org 
Zavolejte na 07986980930

Children Foundation 
Email sean.soulsby@nhs.net 
Zavolejte na 01912820897

Kenton Park Community 
Association
Email bobbyrichardson800@hotmail.com

Newcastle Community 
Asset Trust and Projects for 
Change
Email Kelly@projects4change.org
Zavolejte na 07946314037

Centre West
Email kate.codling@hattrickproject.org 
Zavolejte na 07966063768

Inspire Youth Tyne & Wear 
Email michelle.mitchell @inspireyouthtw.org
Zavolejte na 07886327369

Dance City via Inspire 
Youth
Email pam.gill@inspireyouthtw.org 
Zavolejte na 07886327369

Denton Youth & Community 
Project Limited
Email sara.hardeland@hotmail.co.uk 
Zavolejte na 0191 264 7566

NE Youth
Email gemma@neyouth.org.uk

Control Move & Fitness
Email Info.controlandmove@gmail.com 
Zavolejte na 07740170132

Newcastle SEVER - 
Inspirování mládeže
Inspire Youth nabídla širokou škálu aktivit pro různé věkové 
skupiny dětí a mladých lidí v Newcastle. Díky své zkušené 
základně zaměstnanců a místním znalostem byli schopni 
organizovat celodenní aktivity pro děti, hry na ulici a distribuci 
domů do rodin.

Na severu Newcastlu se dodaný cílený samostatný program v 
oblasti Newbiggin Hall. Během sedmi týdnech na pěti místech 
dokázali zajistit aktivity a stravu pro děti a mládež na každém 
stanovisku. Prostřednictvím těchto míst zapojily partnery jako 
British Cycling a Dance City, aby poskytli pestrou nabídku 
fyzických aktivit pro děti a mladé lidé, kteří se zapojili. 

Mezi doručením na stanovisku a samostatnou prací
s mládeží, probíhal rozsáhlý podpůrný program 
pro děti, mládež a jejich rodiny, kteří se 
necítili bezpečně se zapojením se do
aktivit na stanovisku. Zaměstnanci 
Inspire Youth tedy pravidelně 
zajišťovaly dodávky potravinových
balíků a balíčků aktivit s podporou 
pro rodiny a odborné vedení služby, 
aby se zajistilo, že nebude 
vynechána žádná rodina.

Jeden z vrcholů pro inspirovaných 
mládeže bylo jejich partnerství s Dance 
City. Bylo poznamenáno, že spolupráce s
Dance City výrazně ovlivnila běžné 
zabezpečení letní činnosti. Ponoukly novou
zručnost a aktivitu, a rodiče mladých lidí, kteří 
usilovali o zapojení svých dětí do aktivit, si to velmi 
vážili.



Newcastle VÝCHOD
Heaton Community Centre
Email heatoncc@hotmail.co.uk 
Zavolejte na 01912766712

Word of Faith Church East 
Newcastle Booster Club
Email newcastleboosterclub@yahoo.com 
Zavolejte na 07401000323

Stepney Banks 
Email steven.irvineduffy@stepneybank.co.uk 
Zavolejte na 01912615544

Hat-Trick
Email jordon.candlish@hattrickproject.org 
Zavolejte na 07581190233

St. Anthony's Youth 
Education and Support 
Email j.grieveson@bostey.org.uk 
Zavolejte na 01912347844

YMCA
Email Caitlin.hunter@ymcanewcastle.com 
Zavolejte na 01912653132

Blowin' A Hooley Theatre 
Email hooleytheatre@gmail.com 
Zavolejte na 07584109723

Children Foundation 
Email sean.soulsby@nhs.net 
Zavolejte na 01912820897

North East Dance
Email dolly@northeastdance.com 
chris@northeastdance.com
Zavolejte na 07967002039

North East Wilds
Email hello@northeastwilds.org
Zavolejte na 07713642169

MINE Youth
Email thisisachoicebyker@gmail.com

ACANE
Email acane2003@hotmail.com 
Zavolejte na 01912658110

Newcastle VÝCHOD -   
Edge North East
Edge North East mládežnická organizace založená v Newcastle 
zaměřena na odvádění mladých lidí od toho, aby se stali oběťmi 
pachatelů trestných činů a závažného násilí mladých. Jako jedna 
ze 70 místních organizací, které se zúčastnily Toho Nejlepšího 
Léta v Newcastle, měli obrovský úspěch ve spolupráci s mladými 
lidmi prostřednictvím svého mobilního hudebního studia, které 
poskytovalo aktivity na východě Newcastle. Studio vzniklo v 
darovaném mobilním nákladním vozidle pro mladé lidi s mladými 
lidmi v průběhu lockdown tým Edge dozvěděl, že mnozí z nich se 
věnují hudbě, a protože nahrávací studia a kluby zavřely své 
obvyklá prodejní místa, nebyly k dispozici. S použitím peněz 
zabezpečených z Jednotky na Snížení Násilí přeměnily nákladní 
automobil na mobilní studio s nástroji a záznamovým zařízením a 
pořídili dvou hudebních producentů (jeden starší, jeden mladší), 
kteří pomáhají mladým lidem učit se, vytvářet a 
rozvíjet jejich talent. Byli pozváni mladí lidé 
pomoci ozdobit vnější stranu nákladního 
vozidla.

Citát: Collette, členka týmu 
Edge řekla:

"Hudební studio právě dokončilo svůj první
měsíc a skutečně jsme se silně zapojili s 
mladými lidmi. Milují vytváření a poslech 
hudby a mohou jít někde kde je to opravdu 
bezpečné, a to jim pomáhá. Důvěra, kterou projekt 
vybudoval, nám dala šanci poskytnout skutečnou podporu 
mladým lidem, kteří by se možná neměli kam obrátit. Čtyři 
požádali o studium na vysoké škole, jeden požádal o podporu 
právníka, pár nás požádal o pomoc při hledání poradenství. Těší 
nás, jak mladí lidé mají ze sebe radost, a je dobré vidět, jak 
objevují svůj talent. "



Nabídky Knižnic v Newcastle 
– Hrdinové Divokého Světa
Buďte divoký toto léto. Sbalte si kufry, 
máme namířeno do Wilderville!! Je to 
celkem super místo, ale zde je mnoho 
věcí, které mohou Hrdinové Divokého 
Světa udělat, aby bylo jejich město ještě 
lepší pro lidi a zvířata, která tam žijí.

Téma tohoto roku 2021 bude v 
spolupráci s WWF inspirovat děti, aby 
prozkoumaly způsoby jak pomoci
zachránit planetu. Přidejte se k Hrdinou 
Divokého Světa v rámci Letné Výzvy Čtení a objevte, jak i vy také 
můžete změnit životní prostředí.

Vizte video upoutávku na http://bit.ly/wild-world-heroes-youtube.

Výzvu letos podporuje i celá řadu partnerů. Společnost Sky VIP 
se spojila s agenturou The Reading Agency, aby nabídla tisícům 
VIP zákazníků šanci vyhrát kopii Nebe od Shark Seas od 
moderátora a velvyslance Výzvy Letní Čtení Steva Backshalla. 
Tady v Knihovnách v Newcastle, jsme připraveni být divokými 
celé léto se vzrušujícími knihami a dobrodružnými událostmi a 
nevíme se dočkat, kdy se k nám připojíš. Zaregistrujte se a 
získejte balíček výzvy Letního Čtení, a přitom sbírejte stimuly. 

Budou se dělat zábavné věci! Včetně online událostí Divoká 
Středa, Pátkovy zábavných faktů, odpoledne ručních prací a 
mnohem více. Navštivte stránku a zjistěte, jak se připojit 
www.newcastle.gov.uk/libraries

Nebo navštivte jednu z knihovny v Newcastle a zapojte se do 
výzvy! 

TNLvN 2021 – 
Girls Edition
Inspirace pro dívky a mladé ženy z Newcastlu, aby se zapojily 
toto léto. Poslechněte si, co říkají někteří z našich předchozích 
účastníků:

"Díky tomu, že jsem se spolu s mými přítelkyněmi zúčastnila 
těchto aktivit, bylo moje léto zábavné a vzrušující!" - Sarah, věk 
16

"Nemůžu se dočkat, až se opět zúčastním tohoto Nejlepšího Leta 
v Newcastle! "- Mel, věk 11

"Líbilo se mi chutné jídlo, které nám bylo poskytnuto, a mnoho 
druhů nabízených aktivit, zejména tanec, umělecká řemesla a 
nohejbal" - Farah, věk 14

Shromážděte své dívčí jednotky a zapojte se do zábavy! Sledujte 
a buďte naladěni na naší Facebookové stránce Toho Nejlepšího 
Léta v Newcastle pro naše nadcházející nabídky pouze pro dívky!



TNLvN 2021 Pop-Up
Rodinné Festivaly
Připojte se k Tomu Nejlepšímu Letu v Newcastle s Rodinnými 
Pop-Up Festivaly! Plný zábavných aktivit a her, které si můžete 
vyzkoušet se svou rodinou a přáteli.

Rodinné Festivaly se konají v:
Westerhope Community Association, Hillead 
Rd, Newcastle upon Tyne NE51NE 
Datum:04/08 Čas:12.00-16.00. 
Red House Farm, Kingston Park Rd 
Newcastle upon Tyne NE3 2HY. 
Datum:18/08 Čas:12.00-16.00

Festivaly byly potvrzeny před tiskem, ale to se může 
krátce před tím změnit. Prosím kontaktujte Marguerite Fisher 
ohledně dalších informací marguerite.fisher@newcastle.gov.uk

Nabídky pro volný čas
Následující místa pro trávení volného času budou během léta 
poskytovat Páteční nabídku. Aktivity probíhající mezi 09.00 - 
15:30. Prosím kontaktujte jednotlivá místa ohledně dalších 
detailů.

Newcastle Trampoline Park and Gym
Zavolejte na 07483017593

Jesmond Pool
Zavolejte na 01912812482

East End Pool
Zavolejte na 07483018726

Eagles Basketball
Zavolejte na 01912453880

Tyneside Badminton Centre
Zavolejte na 01912415385

Kenton Park Sports Centre
Zavolejte na 07592363131

West Denton Gym
Zavolejte na 07483016278

Newburn Activity Centre
Zavolejte na 01912640014

Walker Activity Dome
Zavolejte na 07800813584

Elswick Pool
Zavolejte na 01914814101

Ingredience:
Na dresink ve stylu Pesto:
Velká hrst čerstvé bazalky (asi 15 g) 
2 Stroužky česneku najemno nakrájené nebo 
nastrouhané
30 g mletých mandlí
30 g sýru parmezán
Šťáva z jednoho citronu
4 lžíce olivového oleje

Těstoviny:
½ plechovka hrášku, scezený (nebo 200 g 
mražený hrášek) malá cuketa (okolo 150 g) 
nastrouhané těstoviny 300 g (libovolný druh)

Možnosti:
Vařené maso vmíchejte do Těstovinového 
salátu.

Ÿ Promíchejte cizrna z plechovky s 
cuketou.

Ÿ Přidejte více barev a sezónní ovoce a 
zeleninu (například cherry rajčata!).

Ÿ Vytvořte velkou dávku a uchovejte v 
lednici na obědy uprostřed týdne.

Nejdříve, na dresink ve stylu Pesto
1. Oberte listy z bazalky ze stopek, srolujte 
    do válce a jemně nakrájejte, abyste získali 
    skutečně tenké proužky bazalky.
2. Bazalku smíchejte v misce se zbytkem 
    surovin a odložte na později, nebo udělejte 
    velkou dávku a odložte do nádoby v 
    lednici až na 1 týden.

Metoda 1 pro těstoviny (vaření na varné 
desce)
1. Uvařte vodu v hrnci, přidejte těstoviny a 
    povařte jejich 10 minut.
2. Přidejte hrášek a povařte ho ještě 1 
    minutu, pak vypusťte vodu a vložte 
    těstoviny / hrášek zpět do prázdné formy.
3. Přimíchejte nastrouhanou cuketu a zálivku 
    z pesta, případně ji trochu postříkejte 
    vodou, pokud ji chcete trochu stáhnut.

Metoda 1 pro těstoviny (Vaření v 
mikrovlnné troubě). 
1. Vložte těstoviny do velké mísy vhodné do 
    mikrovlnné trouby a přidejte dost vody do 
    přibližně 2 cm nad těstovinami. Vaříme při 
    vysoké teplotě 10 minut.
2. Přidejte hrášek k těstovinám a opět dejte 
    na 2 minuty do mikrovlnné trouby.
3. Opatrně vyjměte z mikrovlnné trouby a 
    vypusťte vodu. Cuketu a pesto dresink 
    smíchejte s těstovinami a máte hotovo.

Těstovinový salát Pesto
Miska zelené dobroty jako stvořená na letní pikniky a zdravé 
obědy.

Recept od Food Nation UK

Další fantastické recepty najdete na těchto YouTube kanálech 
Food Nation UK: http://bit.ly/food-nation-uk-youtube Healthworks Newcastle: 
http://bit.ly/healthworks-ncl-youtube
Pro fyzickou aktivitu a videa o blahu, navštivte Active Newcastle's YouTube 
kanál: https://bit.ly/active-newcastle-youtube

Občanské poradenství Newcastle je zde na pomoc 
Všechny naše rady jsou bezplatné, důvěrné a nezávislé. Linka poradenství: 
0808 278 7823 (Linka zdarma) 10.00 - 16.00 Pon-Pia (kromě státních 
svátků).Email: citycab@newcastlecab.org.uk  Webový chat : 
www.citizensadvice.org.uk 



Využijte to nejlepší z vašeho 
léta 2021 s Tím Nejlepším 
Letem v Newcastle!


