
Nabídka pro Ukrajince od místních organizací na Tišnovsku
Kino Svratka Tišnov, Brněnská 152, Tišnov
od 24.3.2022 promítání 2 UK filmů týdně
(časy a dny budou upřesněny na facebooku hps://www.facebook.com/KinoSvratka, Kontakt: Tomáš Denéf, 737 789 273, kino@kulturasnov.cz 

Tišnovské informační centrum , nám. Míru 120, Tišnov 
free WiFi ,možnost využi PC zdarma, sk, kopírování, informace o dopravě, službách apod.,
mapa měmapa města Tišnova, py na procházky a výlety po okolí , dětský koutek s hračkami, sobotní procházky s TIC po okolí (cca 10 km)
SWAP 26.3. Otevírací doba: pondělí, pátek 8–12.30 / 13-18 hodin, úterý, středa, čtvrtek 8–12.30 / 13-15.30 hodin
Kontakt: Barbora Peterková, c@kulturasnov.cz; 530 334 011,hps://www.csnov.cz/

Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov hps://www.mekssnov.cz/muzeum
Odpoledne pro dě - snové divadlo s historií a pověstmi z Tišnova a okolí v UA
Kdy: od dubna (pro více info sledujte hps://www.facebook.com/muzeummestasnova 
Otevírací doba muzea: středa – neděle 10:00 – 17:00, Kontakt: Eva Vávrová, muzeum@kulturasnov.cz , 739 341 698

KKnihovna Tišnov, Brněnská 475, Tišnov hps://www.mksnov.cz/ 
prostor pro trávení času, obrázková leporela, knihy ukrajinských autorů (v češně), hračky, společenské hry, pracovní listy v ukrajinšně
výtvarný koutek, Wi-Fi, knihy v angličně, němčině i francouzšně
Otevírací doba: pondělí, středa a pátek 8–18 hodin (oddělení pro dospělé), pondělí, středa a pátek 12–18 hodin (dětské oddělení)
Knihovna je volně přístupná. Kontakt: Dagmar Kopřivová,  knihovna@kulturasnov.cz  530 334 012 

Oblastní charita Tišnov hps://snov.charita.cz/nase-sluzby/kkub-cas/ 
Klub Čas pro všechny ve věku 9-26 let  – všední dny v čase 12.00 -18.00 Lomnice, nám. Palackého 16  – pondělí, úterý a čtvrtek 
TišnTišnov, Ráboňova 116  - úterý až pátek, Kuřim,  Jungmannova 950/28 – pondělí, čtvrtek, pátek.
Kontakt: Zuzana Učňová, 739 247 942, zuzana.ucnova@ snov.charita.cz

Rodinné centrum Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Prostory herny pro rodiče s předškolními dětmi - út-pá 9:00 - 12:00, příp. i odpoledne po předchozí domluvě
Kroužky pro rodiče s dětmi do 4 let - registrace nutná předem na hps://www.studanka-snov.cz/rezervace/ 
Kontakt: Kateřina Hromčíková, 777 706 723, studanka.snov@gmail.com

Freedom Art, Nedvědice 247
PProstory herny – dopoledne 
kroužky pátek – keramika 14.00-15.30, od 5 let hps://www.freedomart.cz/akce/keramika/ 

Za sebevědomé Tišnovsko, Lomnička 101 hp://lesniklub.snovsko.eu/?file=klubik-kaluznicku 
2 volná místa pro dě do 5 a 7 letKlubík Kalužníček - každé úterý 9.30 až 13.00 pro matky s dětmi od 0 do 6 let (možné pro 4 rodiny)
Kontakt: Adéla Nešporová, nesporova.adela@gmail.com, 607 088 593

SVČ Inspiro, Riegrova 312, Tišnov
hlídání dě od 6 let po-pá v Inspiru od 8.00 do 17.00
odpolední kodpolední kroužky pro dě od 6 do 15 let. hps://www.svcinspiro.cz/nabizime/krouzky-kurzy/de-mladez/
Nabídka prostor pro setkávání, studium . Nabízené služby jsou zdarma. Kontakt: Ivana Kroulová, 737 331 437, reditelka@svcinspiro.cz
Keramika pro ukrajinské dě od 6 do 15 let – čtvrtek 15.30 – 17.00 hod. Přihlášky v Inspiru osobně pondělí až pátek 9.00 – 11.00, nebo emailem lazarova@svcinspiro.cz

1. BRĎO Tišnov GINGO – schůzky v budově SVČ Inspiro Tišnov
Jednorázové akce odpoledne, např. odpoledne her a soutěží
Kontakt: Zuzana Brzobohatá, 603 587 664, zuzana.brzobohata@centrum.cz hps://brdosnov.cz/ 

Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
NabídNabídka kroužků hps://www.spolekhnizdo.cz/nase-krouzky/
Každá sobota – výlet po Tišnovsku (neformální výuka češny, seznamovací a zážitkové hry)
otevřené meditace a mírové tance (pod vedením Lučky Cvjetko) 
Kontakt: Zuzana Škyříková, lipovedrevo@gmail.com, 606600671. hps://www.spolekhnizdo.cz/ 

ZUŠ, Dvořáčkova 316, Tišnov www.zussnov.cz 
individuální zařazení jednotlivců do stávající skupiny (např. do výtvarky) pouze po přechozí domluvě. 
Kontakt: Tomáš Zouhar, reditel@zussnov.cz, 734 573 151
TiTigal – kroužek Tuláci – venkovní akvita land art, Eliška Vrbová, mulmedia@zussnov.cz –každý čtvrtek od 13.15 do 15.30.

SOKOL Tišnov, Drbalova 274
Návštěva cvičebních hodin - obsazenost cvičení zde hp://www.sokolsnov.cz/.
volné hodiny v tělocvičně. Kontakt: Silvie Pavlíčková, snov@sokol.eu, 605 447 077, www.sokolsnov.cz 

SK Tenis Tišnov, Ostrovec 1897, Tišnov
Možnost tréninků pro dě od 19.4 na venkovních dvorcích. Trenérka  z Ukrajiny. Kontakt: Zdeněk Kunický, 777 245 244, info@tenis-snov.cz , hps://www.tenis-snov.cz/home

Basketbal Tišnov
MMožnost zapojit se do stávajících tréninků.,Kontakt: Knoflíčková Vladimíra, 734 456 515, knoflickova.v@seznam.cz,www.basket-snov.cz

Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.
Možnost poskytnu zázemí skautského domu na komunitní setkávání ve všední dny dopoledne. Pondělí i odpoledne. Začlenění několika dě ve věku 10+ na stávající schůzky.
V létě několik míst na letním táboře. Individuální nebo skupinové prohlídky města a nejbližšího okolí, py na výlety. 
Vše po předchozí domluvě. Kontakt: Marek Batelka, snov@skaut.cz , 605936552, hps://kvetnice.skaung.cz/ 

Atlecký klub Tišnov
MMožnos tréninků: 1. – 3. třída čtvrtek 15.00-16.00, 4. – 9. třída úterý a čtvrtek 16.00-17.00
Kontakt: Marn Sebera, 608 080 590, marn.sebera@email.cz, hps://www.aksnov.cz 


