Bezplatné volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny
ve Žďáře nad Sázavou
Knihovna Matěje Josefa Sychry
Havlíčkovo nám. 253
Bezplatná registrace – možnost zapůjčení knih, pohádkových CD a DVD, stolních her, obrázkových knih
www.knihzdar.cz
Základní umělecká škola Františka Drdly
Doležalovo nám. 974
Možnost zapojení se do zkoušek pěveckého souboru pro děti od 12 do 20 let. Pondělí a čtvrtek od 16 do
17.30. Nezpívá se jenom česky, ale i anglicky a latinsky. Přijďte přímo na zkoušku nebo dopředu zavolejte
na 725 949 609, nebo napište na zuszdarnsreditel@seznam.cz
www.zuszdar.cz
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou
Tvrz 8
Výstava Technická herna na cestách aneb Fyzika hrou – do konce března
Výstava Skupiny historického šermu Flamberk – od 10. dubna
Výstava Roky v baroku – od 6. června
www.muzeumzdar.cz
Active – středisko volného času
Dolní 3
Nabídka 30 zájmových kroužků pro děti od 3 do 17 let – kroužky technické, sportovní, taneční a pohybové,
výtvarné a estetické.
www.activezdar.cz
Muzeum nové generace
Zámek 8/8
Návštěva Muzea nové generace s audio průvodcem v 5 jazycích včetně ruštiny.
www.zamekzdar.cz
ESKO – nízkoprahové centrum
Okružní 1
Nabídka zázemí, podpory a pomoci dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci. Trávení volného času
(individuálně i v rámci komunity) pro klienty ve věku 6 až 20 let. Přístup na internet, společenské hry, fotbálek, ping-pong, šipky, tanec, relaxace i výtvarné činnosti. Pro mladší k dispozici dětský koutek. Každý den
kromě víkendů a státních svátků.
www.socsluzbyzdar.cz
Rodinné centrum Srdíčko
Studentská 4, budova polikliniky, 4. patro
Páteční odpolední setkávání pro rodiče s dětmi (od 0 do 6 let) od 15.00 do 17.30. Pro děti je k dispozici
herna, pro rodiče možnost poskytování informací o životě rodin ve Žďáře a okolí.
www.rcsrdicko.cz
Duha AZ
Ulice 1. máje 325/1
Volnočasová organizace se zaměřením na turistiku pro děti od 6 do 15 let. Účast na oddílových schůzkách
čtvrtek a pátek. Samostatný oddíl pro ukrajinské děti.
azduha.cz
Podpora rodičům a dětem
Poradenské centrum Kolping - poradenske.centrum@kolping.cz / + 420 725 737 808
www.zdarns.cz

Bezplatné volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny
ve Žďáře nad Sázavou
Orel jednota Žďár nad Sázavou
Libická 2295/1
Sportovní kroužky
Judo		
PO 16:00 – 17:15, ST 16:00 – 17:30, kluci i holky od pěti let
Stolní tenis ÚT 15:45 – 17:00, kluci i holky 5-14 let
Forbal		
ÚT 18:00 – 19:30, ČT 17:00 – 19:00, kluci i holky 7-15 let
		
Komenského 6 – zadní vchod)
		www.orlovna.cz

(tělocvična na 3. ZŠ,

BK VLCI Žďár nad Sázavou
Komenského 973/4
Nabízí možnost přidat se k tréninkům basketbalových týmů všech věkových kategorií. Je třeba se předem
dohodnout na časech tréninků (předseda klubu Tomáš Martinec, tel.: +420 777 492 267)
www.basketzdarns.cz
Unitop SKP Žďár nad Sázavou
Orientační běh pro děti ve věku 9 -18 let. Tréninky vždy ve středu 16.00 - 18.00. Zájemci se mohou ozvat
na mail pzr@orientacnibeh.cz.

Podpora rodičům a dětem
Poradenské centrum Kolping - poradenske.centrum@kolping.cz / + 420 725 737 808
www.zdarns.cz

