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To Najlepšie Leto 2021 v 
Newcastle 
Mestská Rada v Newcastle v 
spolupráci so StreetGames sú 
potešení, že môžu oznámiť 
návrat Toho Najlepšieho 
Leta v Newcastle v roku 
2021.

V spolupráci s viac ako 
šesťdesiatimi 
komunitnými projektami 
a školami v Newcastle,
ponúkneme deťom a 
školákom celý rad 
bezplatných zábavných 
aktivít, výživových jedál a 
letných programov. 

Chceme zabezpečiť, aby deti a mladí 
ľudia v Newcastle mali šťastné a príjemné 
leto. V tejto brožúre nájdete zoznam partnerov ponúkajúcich 
bezplatné športové, umelecké a kultúrne aktivity. V súlade s 
obmedzeniami COVID, niektoré aktivity môžu vyžadovať 
predbežnú rezerváciu, takže kontaktujte tie projekty, ktoré máte 
záujem navštíviť. 

Upozorňujeme, že obsah tejto brožúry je v čase jej tlačenia 
presný. K dispozícii môže byť k viac príležitostí a COVID
predpisy môžu zmeniť niektoré z ponúk, takže najaktuálnejšie 
informácie nájdete na facebookovej stránke To Najlepšie Leto v 
Newcastle. 
https://www.facebook.com/NewcastlesBestSummerEver

Dúfame, že budete mať príjemné a zábavné leto.

Cllr Paula Holland, členka kabinetu Mestskej Rady v Newcastle 
pre Vzdelávanie a Zručností uviedla:

“Od roku 2019 pracujeme so spoločnosťami StreetGames a s 
partnermi v meste na zabezpečení prázdninových aktivít a 
stravovania pre deti v Newcastle.

“Tento program oslovil tisíce detí a pomohol im udržať sa v 
zapojení, v nabudení a v pohostení počas školských prázdnin. 
Sme radi, že môžeme oznámiť návrat Toho Najlepšieho Leta v 
Newcastle v tomto roku.

“Rovnako ako v minulom roku, aj v dôsledku prebiehajúcej 
pandémie to môže vyzerať inak a mať inú atmosféru odlišne od 
prvého pokračovania ako v roku 2019, ale opäť poskytneme 
osobné diania a aktivity pre mladých ľudí po celom meste.

“Chcela by som povzbudiť všetkých rodičov a opatrovateľov, aby 
si pozreli ponuku, a nezabudnite navštíviť stránku Facebooku 
Toho Najlepšieho Leta v Meste Newcastle, kde budete vždy 
informovaní.“



TNLvN 2021
Zoznam projektov
Naše partnerské projekty tvrdo pracujú 
na tom, aby mladým ľudom poskytli celý 
rad zábavných letných aktivít a výživné jedlo 
v Newcastle, vďaka čomu je Toto Najlepšie Leto v Newcastle!

Poskytneme vám zoznam kontaktných údajov partnerských 
projektov. Prosím kontaktujte projekty, aby ste sa dozvedeli viac o 
ich ponukách a niektoré aktivity si budú vyžadovať predbežnú 
rezerváciu. 

Aktivity sa budú uskutočňovať na rôznych miestach na západe, 
severe a na východe Newcastle a pribudnú aj ďalšie. Sledujte 
naše ďalšie aktivity na Facebookovej stránke To Najlepšie Leto v 
Newcastle, kde nájdete ďalšie aktivity, ktoré sú v ponuke. 

COVID – Zostaňte v bezpečí
“Všetci vítame návrat aktivít, ktoré sa stratili v dôsledku 
pandémie, ale stále máme povinnosť zostať v bezpečí a 
minimalizovať ďalšie šírenie vírusu.

Naše partnerské projekty budú v čase dodania vyhovovať 
požiadavkám COVID. Keď sa obmedzenia začnú zmierňovať, je 
nevyhnutné, aby sme všetci pokračovali v riadení Ruky, Tvár, 
Priestor a Čerstvý Vzduch. Vy/vaše dieťa a všetci členovia 
domácnosti sa musia izolovať, ak dostali pozitívny test PCR. 
Nezabudnite sa izolovať a zarezervujte si test PCR, ak sa u vás 
objavia aj tie najmiernejšie príznaky vírusu. Okrem toho sa 
odporúča, aby si všetky blízke kontakty rezervovali test PCR. Ak 
sa necítite dobre, nezúčastňujte sa prosím žiadnych aktivít. 

Aj tí, ktorí nemajú príznaky by mali využiť bezplatné testovacie 
zariadenia Lateral flow, pokiaľ je to možné dvakrát týždenne, aby 
sa vyhli šíreniu vírusu bez toho aby si to uvedomovali. 

Ak potrebujete podporu so seba izoláciou, môže vám pomôcť Tím 
Starostlivosti o Blaho a Tím zdravia mesta Newcastle. Navštívte 
www.newcastle.gov.uk/welfare alebo zavolajte na 0800 170 7001 
(08.00 – 20.00 Pondelok- Piatok, 09.00-15.00 Sobota) aby ste 
získali potrebnú podporu. ” 

Všetci dospelí nad 18 rokov majú v súčasnosti nárok na 
očkovanie proti vírusu Covid, miesta, kde môžete byť očkovaný 
buď na základe dohodnutého termínu, alebo návštevou služby 
drop-in sú po celom meste. Navštívte https://www.newcastle. 
gov.uk/covidvaccine pre viac informácií.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NE Youth
Email gemma@neyouth.org.uk

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

Newcastle Západ
                Healthworks
                                    Spoločnosť Healthworks spolupracovala s 
                                       partnermi Nunsmoor, Bridgewater a 
                                        Pendower Good Neighborhood Project 
                                         na poskytnutie aktivít na západe 
                                          Newcastlu. 

                                         Vonku boli zriadené doručovacie 
                                        stanice - šesť pop up kuchýň so všetkým 
                                       vybavením potrebné pre každú pracovnú 
                                     stanicu, podľa súčasných vládnych 
                                  pokynov pre sociálny dištanc a školských
                               noriem stravovania pre jedlo. 

Na každom sedení sa deti dozvedeli niečo o 
dôležitosti umývania rúk používaním Glitter 
bug – prístroja na umývanie rúk, ktorý 
deťom ukázal, ako sa choroboplodné 
zárodky môžu šíriť nesprávnym 
umývaním rúk. Kľúčové informácie o 
jedle výborne nasmerovali, praktické 
sedenia o varení boli zdieľané - deti si 
pripravili svoj obed vo vo všetkých 
stanoviskách. Deti dostali aj informácie, 
ktoré si so sebou mohli vziať domov, aby 
ich mohli zdieľať so svojimi rodinami spolu 
s knihou Veľkonočných Aktivít a kníh na čítanie 
darovaných spoločnosťou National Literacy Trust. 

Sedenia boli založené na predchádzajúcich 
poznatkoch a praktických stretnutiach, ktoré boli 
prednesené ako súčasť ich práce Komunitného 
rodinného centra na Západe.

“Plánujeme s partnermi dodať 
TNLvN 2021 cez letné prázdniny.”



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

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

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

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

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

Kenton Park Community 
Association
Email bobbyrichardson800@hotmail.com

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

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

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

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

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

NE Youth
Email gemma@neyouth.org.uk

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

Newcastle SEVER
Inspire Youth
Inspire Youth ponúkla širokú škálu aktivít pre rôzne vekové 
skupiny detí a mladých ľudí v Newcastle. Vďaka svojej skúsenej 
základni zamestnancov a miestnym znalostiam boli schopní 
organizovať celodenné aktivity pre deti, hry na ulici a distribúciu 
domov rodinám.

Na severe Newcastle bol dodaný cielený samostatný program v 
oblasti Newbiggin Hall. Počas siedmych týždňoch na piatich  
miestach dokázali zabezpečiť aktivity a stravu pre deti a mládež 
na každom stanovisku. Prostredníctvom týchto miest zapojili 
partnerov ako British Cycling a Dance City, aby poskytli pestrú 
ponuku fyzických aktivít pre deti a mladých ľudia, ktorí sa zapojili. 

Medzi doručením na stanovisku a samostatnou 
prácou s mládežou, prebiehal rozsiahly 
podporný program pre deti, mladých ľudí a 
ich rodiny, ktorí sa necítili bezpečne so 
zapojením sa do aktivít na stanovisku. 
Zamestnanci Inspire Youth teda 
pravidelne zabezpečovali dodanie 
potravinových balíkov a balíčkov 
aktivít s podporou pre rodiny a 
mentorské služby, aby sa 
zabezpečilo, že nebude vynechaná 
žiadna rodina. 

Jeden z vrcholov pre Inspire Youth bolo 
ich partnerstvo s Dance City. Bolo 
poznamenané, že spolupráca s Dance 
City výrazne ovplyvnila bežné zabezpečenie 
letnej činnosti. Ponúkli novú zručnosť a aktivitu, 
a rodičia mladých ľudí, ktorí sa usilovali o zapojenie 
svojich detí do aktivít, si to veľmi vážili.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINE Youth
Email thisisachoicebyker@gmail.com

ACANE
Email acane2003@hotmail.com 
Zavolajte na 01912658110

Newcastle VÝCHOD  
Edge North East
Edge North East mládežnícka organizácia založená v   Newcastle 
zameraná na odvádzanie mladých ľudí od toho, aby sa stali 
obeťami páchateľov trestných činov a závažného  násilia 
mladých. Ako jedna zo 70 miestnych organizácií, ktoré sa 
zúčastnili Toho Najlepšieho Leta v Newcastle, mali obrovský 
úspech v spolupráci s mladými ľuďmi prostredníctvom svojho 
mobilného hudobného štúdia, ktoré poskytovalo aktivity na 
východe Newcastle. Štúdio vzniklo v
darovanom mobilnom nákladnom vozidle pre mladých ľudí, ale 
prostredníctvom rozhovorov s mladými ľuďmi v priebehu 
lockdown sa tím Edge dozvedel, že mnohí z nich sa venujú 
hudbe, a keďže nahrávacie štúdiá a kluby zatvorili svoje obvyklé 
predajné miesta, neboli k dispozícii. S použitím peňazí 
zabezpečených z Jednotky na Zníženie Násilia premenili 
nákladné auto na mobilné štúdio s nástrojmi a 
záznamovým zariadením a zaobstarali dvoch 
hudobných producentov (jeden starší, jeden 
mladší), ktorí pomáhajú mladým ľuďom učiť 
sa, vytvárať a rozvíjať ich talent. Boli 
pozvaní mladí ľudia pomôcť ozdobiť 
vonkajšiu stranu nákladného vozidla.

Citát: Collette, členka tímu 
Edge povedala,:

“Hudobné štúdio práve dokončilo svoj prvý 
mesiac a skutočne sme sa silno zapojili s mladými 
ľuďmi. Milujú vytváranie a počúvanie hudby a môžu ísť 
niekde kde je to naozaj bezpečné, a to im pomáha. Dôvera, ktorú 
projekt vybudoval, nám dala šancu poskytnúť skutočnú podporu 
mladým ľuďom, ktorí by sa možno nemali kam obrátiť. Štyria 
požiadali o štúdium na vysokej škole, jeden požiadal o podporu 
právnika, pár nás požiadal o pomoc pri hľadaní poradenstva. Teší 
nás, ako mladí ľudia majú zo seba radosť, a je dobré vidieť, ako 
objavujú svoj talent. ”



Ponuky Knižníc v Newcastle  
– Hrdinovia Divokého Sveta
Buďte divoký toto leto. Zbaľte si kufre, 
máme namierené do Wilderville!! 

Je to celkom super miesto, ale je tu veľa 
vecí, ktoré môžu Hrdinovia Divokého 
Sveta urobiť, aby bolo ich mesto ešte 
lepšie pre ľudí a zvieratá, ktoré tam žijú. 

Téma tohto roku 2021 bude v spolupráci 
s WWF inšpirovať deti aby preskúmali 
spôsoby, ako pomôcť zachrániť planétu. 
Pridajte sa k Hrdinom Divokého Sveta v rámci Letnej Výzvy 
Čítania a objavte ako aj vy tiež môžete zmeniť životné prostredie.

Pozrite si video upútavku na http://bit.ly/wild-world-heroes-
youtube.Výzvu tento rok podporuje aj celý rad partnerov. 
Spoločnosť Sky VIP sa spojila s agentúrou The Reading Agency, 
aby ponúkla tisícom VIP zákazníkov šancu vyhrať kópiu Nebo od 
Shark Seas od moderátora a veľvyslanca Výzvy Letného Čítania, 
Steva Backshalla. Tu v Knižniciach v Newcastle, sme pripravení 
byť divokými celé leto so vzrušujúcimi knihami a dobrodružnými 
udalosťami  a nevieme sa dočkať, kedy sa ku nám pripojíš. 
Zaregistrujte sa a získajte balíček výzvy Letného Čítania a 
popritom zbierajte stimuly.

Budú sa robiť zábavné veci! Vrátane online udalostí Divoká 
Streda, Piatkových zábavných faktov, popoludní ručných prác a 
oveľa viac. Navštívte stránku a zistite, ako sa zapojiť 
www.newcastle.gov.uk/libraries

Alebo navštívte jednu z Knižníc v 
Newcastle a zapojte sa do výzvy!

TNLvN 2021 – 
Girls Edition
Inšpirácia pre dievčatá a mladé ženy z Newcastlu, aby sa zapojili 
toto leto. Vypočujte si, čo hovoria niektorí z našich 
predchádzajúcich účastníkov:

“Vďaka tomu, že som sa spolu s mojimi priateľkami zúčastnila 
týchto aktivít, moje leto bolo zábavné a vzrušujúce!” – Sarah, vek 
16

“Nemôžem sa dočkať, až sa opäť zúčastním tohto Najlepšieho 
Leta v Newcastle! “– Mel, vek 11

“Páčilo sa mi chutné jedlo, ktoré nám bolo poskytnuté, a veľa 
druhov ponúkaných aktivít, najmä tanec, umelecké remeslá a 
nohejbal”– Farah, vek 14

Zhromaždite svoje dievčenské jednotky a zapojte sa do zábavy! 
Sledujte a buďte naladení na našej facebookovej stránke Toho 
Najlepšieho Leta v Newcastle pre naše nadchádzajúce ponuky 
iba pre dievčatá!



TNLvN 2021 Pop-Up
Rodinné Festivaly
Pripojte sa k Tomu Najlepšiemu Letu v Newcastle s Rodinnými 
Pop-Up Festivalmi! Plný zábavných aktivít a hier, ktoré 
si môžete vyskúšať so svojou rodinou a priateľmi.

Rodinné Festivaly sa konajú v:
Westerhope Community Association, Hillead 
Rd, Newcastle upon Tyne NE5 1NE. 
Dátum: 04/08 Čas:12.00-16.00. 

Red House Farm, Kingston Park Rd 
Newcastle upon Tyne NE3 2HY. Dátum: 18/08 
Čas:12.00-16.00

Festivaly boli potvrdené pred tlačou, ale to sa môže 
krátko pred tým zmeniť. Prosím kontaktujte Marguerite Fisher 
ohľadom ďalších informácií marguerite.fisher@newcastle.gov.uk

Ponuky na voľný čas
Nasledujúce miesta na trávenie voľného času budú počas leta 
poskytovať Piatkovú ponuku. Aktivity prebiehajúce medzi 09.00 - 
15:30. Prosím kontaktujte jednotlivé miesta ohľadom ďalších 
detailov. 

Newcastle Trampoline Park and Gym
Zavolajte na 07483017593

Jesmond Pool
Zavolajte na 01912812482

East End Pool
Zavolajte na 07483018726

Eagles Basketball
Zavolajte na 01912453880

Tyneside Badminton Centre
Zavolajte na 01912415385

Kenton Park Sports Centre
Zavolajte na 07592363131

West Denton Gym
Zavolajte na 07483016278

Newburn Activity Centre
Zavolajte na 01912640014

Walker Activity Dome
Zavolajte na 07800813584

Elswick Pool
Zavolajte na 01914814101

Ingrediencie:
Na dresing v štýle Pesto:
Veľká hrsť čerstvej bazalky (asi 15 g)
2 Strúčiky cesnaku, najemno nakrájané 
alebo nastrúhané 
30g mletých mandlí 
30g syru parmezán
Šťava z jedného citróna
4 lyžice olivového oleja

Cestoviny: 
½ plechovka hrášku, scedený (alebo 200g 
mrazený hrášok) malá cuketa(okolo 150g) 
postrúhané cestoviny 300g (ľubovoľný druh)

Možnosti:
Varené mäso vmiešajte do cestovinového 
šalátu.

Ÿ Premiešajte cícer z plechovky s cuketou.
Ÿ Pridajte viac farieb a sezónne ovocie a 

zeleninu (napríklad cherry paradajky!).
Ÿ Vytvorte veľkú dávku a uchovajte v 

chladničke na obedy v strede týždňa.

Najprv, na dresing v štýle Pesto
1. Oberte listy z bazalky zo stopiek, zrolujte 
    do valca a jemne nakrájajte, aby ste 
    získali skutočne tenké prúžky bazalky.
2. Bazalku zmiešajte v miske so zvyškom 
    surovín a odložte na neskôr, alebo urobte 
    veľkú dávku a odložte do nádoby v 
    chladničke až na 1 týždeň. 

Metóda 1 pre cestoviny (Varenie na varnej 
doske)
1. Uvarte vodu v hrnci, pridajte cestoviny a 
    povarte ich 10 minút.
2. Pridajte hrášok a povarte ho ešte 1 
    minútu, potom vypustite vodu a vložte 
    cestoviny / hrášok späť do prázdnej formy.
3. Primiešajte nastrúhanú cuketu a zálievku z 
    pesta, prípadne ju trochu postriekajte 
    vodou, ak ju chcete trochu stiahnuť.

Metóda 1 pre cestoviny (Varenie v 
mikrovlnnej rúre)
1. Vložte cestoviny do veľkej misy vhodnej 
    do mikrovlnnej rúry a pridajte dosť vody do 
    približne 2 cm nad cestovinami. Varíme pri 
    vysokej teplote 10 minút.
2. Pridajte hrášok k cestovinám a opäť dajte 
    na 2 minúty do mikrovlnnej rúry.
3. Opatrne vyberte z mikrovlnnej rúry a 
    vypustite vodu. Cuketu a pesto dresing 
    zmiešajte s cestovinami a máte hotovo.

Cestovinový šalát Pesto 
Miska zelenej dobroty ako stvorená na letné pikniky a zdravé 
obedy.

Recept od Food Nation UK

Ďalšie fantastické recepty nájdete na týchto YouTube kanáloch 
Food Nation UK: http://bit.ly/food-nation-uk-youtube Healthworks Newcastle: 
http://bit.ly/healthworks-ncl-youtube
Pre fyzickú aktivitu a videá o blahu, navštívte Active Newcastle's na YouTube 
kanáli: https://bit.ly/active-newcastle-youtube

Občianske poradenstvo Newcastle je tu na pomoc
Všetky naše rady sú bezplatné, dôverné a nezávislé. Linka poradenstva: 0808 
278 7823 (Linka zdarma) 10.00 – 16.00 Pon-Pia (okrem štátnych sviatkov). 
Email: citycab@newcastlecab.org.uk
Webový chat: www.citizensadvice.org.uk 



Využite to najlepšie z vášho 
leta 2021 s Tým Najlepším 
Letom v Newcastle!


