БЕЗКОШТОВНЕ дозвілля для дітей з України
в Ждярі-над-Сазавою
Бібліотека Матія Йозефа Сихри
Havlíčkovo nám. 253
Безкоштовна реєстрація - можливість прокату книг, казкових CD та DVD, настільних ігор, книжок з
картинками
www.knihzdar.cz
Початкова школа мистецтв імені Францішка Дрдла
Doležalovo nám. 974
Можливість брати участь у репетиціях співочого ансамблю для дітей від 12 до 20 років. Понеділок
та четвер з 16:00 до 17:30 Співається не лише чеською, а й англійською та латинською мовами.
Приходьте безпосередньо на іспит або заздалегідь телефонуйте за номером 725 949 609 або пишіть
на zuszdarnsreditel@seznam.cz
www.zuszdar.cz
Регіональний музей Ждяр-над-Сазавоу
Tvrz 8
Виставка технічна ігрова кімната на дорозі або фізика через гру - до кінця березня
Виставка групи історичного фехтування Flamberk - з 10 квітня
Виставка Роки в бароко - з 6 червня
www.muzeumzdar.cz
Центр активного відпочинку
Dolní 3
Пропонуємо 30 гуртків для дітей від 3 до 17 років - технічні, спортивні, танцювально-рухливі,
художньо-естетичні гуртки.
www.activezdar.cz
Музей нового покоління
Zámek 8/8
Відвідайте музей нового покоління з аудіогідом 5 мовами, у тому числі російською.
www.zamekzdar.cz
ЕСКО - низькопороговий центр
Okružní 1
Пропонує підтримку та допомогу дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.
Проведення вільного часу (індивідуально та в межах спільноти) для клієнтів у віці від 6 до 20 років.
Доступ до Інтернету, вечірні ігри, футбол, пінг-понг, дартс, танці, релаксація та мистецькі заходи. Для
наймолодших працює дитячий куточок. Щодня, крім вихідних та святкових днів.
www.socsluzbyzdar.cz
Сімейний центр Srdíčko
Studentská 4, корпус поліклініки, 4 поверх
Зустріч у п’ятницю після обіду для батьків з дітьми (від 0 до 6 років) з 15.00 до 17.30. Для дітей є ігрова
кімната, для батьків – обмін інформацією про життя сімей у Ждарі та його околицях.
www.rcsrdicko.cz
Duha АZ
Ulice 1. máje 325/1
Організація дозвілля з орієнтацією на туризм для дітей від 6 до 15 років. Участь у засіданнях секцій у
четвер та п’ятницю. Окрема секція для українських дітей.
azduha.cz
Підтримка батьків та дітей
Консультаційний центр Kolping (Колпінг) - poradenske.centrum@kolping.cz / + 420 725 737 808
www.zdarns.cz

Безкоштовні дозвілля для дітей з України
в Ждярі-над-Сазавою
Orel jednota Žďár nad Sázavou
Libická 2295/1
Спортивні гуртки
Дзюдо
ПО 16:00 - 17:15, СР 16:00 - 17:30, юнаки та дівчата від 5 років
Настільний теніс
ВТ 15:45 - 17:00, юнаки та дівчата 5-14 років
Флорбол
ВТ 18:00 - 19:30, ЧТ 17:00 - 19:00, юнаки та дівчата 7-15 років
(спортивний зал 3-ї початкової школи, Komenského 6 - задній вхід)
www.orlovna.cz
БК VLCI Žďár nad Sázavou
Komenského 973/4
Клуб дає можливість приєднатися до тренувань баскетбольних команд різного віку. Час занять треба
узгодити наперед (голова клубу Tomáš Martinec, тел.: +420 777 492 267)
www.basketzdarns.cz
Unitop SKP Žďár nad Sázavou
Спортивне орієнтування для дітей 9-18 років. Тренування завжди в середу 16.00 - 18.00. Зацікавлені
можуть звертатися за поштою pzr@orientacnibeh.cz

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

