
Місцеві організації Тішнова пропонують для українців
Кіно Свратка Тішнов, вул.Брнєнська 152, Тішнов hps://www.facebook.com/KinoSvratka
від 24.3.2022 кінопоказ українських фільмів 2 рази на тиждень, час та день буде вказано на сторінках у фейсбці
Контактна особа: Томаш Денеф,тел. 737 789 273,   kino@kulturasnov.cz

Інформаційний центр Тішнова, вул. Площа Миру 120, Тішнов, hps://www.csnow.cz/
Пропонуємо: безкоштовний інтернет, безкоштовне використання ;ютера, друк, копіювання,карта міста Тішнов, інформація про міський транспорт,
послуги та інше, поради послуги та інше, поради щодо прогулянок та подорожей в околицях, дитячий куточок з іграшками, суботні прогулянки з туристичним,
інформаційним центром в околицях (10 км), SWAP прийди, поміняй, віднеси 26.3
Графік роботи: понеділок, пятниця від 8-12.30 / від 13.00 до 18.00 годин,вівторок, середа та четвер 8-12.30 / від 13.00 до 15.30 годин
Контактна особа:  Барбора Петеркова, c@kulturasnov.cz; тел. 530 334 011,

Музей міста Тішнов, вул. Юнгманова 80, Тішнов   hps://www.facebook.com/muzeummestasnova, hps://www.mekssnov.cz/muzeum
Пропонуємо: для дітей - театр тіней з історією та легендами Тішнова та околиць,( украінською ), Коли: квітень, для більше інформацій слідкуйте
ГГрафік роботи музея: середа - неділя від 10.00 до 17.00, Контактна особа: Ваврова Ева,  muzeum@kulturasnov.cz ,тел. 739 341 698  

Бібліотека Тішнов, вул. Брнєнська 475 Тішнов  hps://www.mksnov.cz/
Пропонуємо: простір для проведення вільного часу, ілюстровані книги , книги украінських письменників (чеською ), іграшки, ігри для багатьох
робочі листи для дітей (українською), художній куточок, інтернет, книги німецькою, англійською та французькою
Графік роботи:, понеділок, середа та п́ятниця 8:00 до 18:00 (відділення для дорослих), понеділок, середа та п́ятниця 12:00 до 18:00 (дитяче відділення)
БіБібліотека є вільно доступною. Контактна особа: Копжівова Дагмар, knihovna@kulturasnov.cz ,тел. 530 334 012  

Обласна благодійна організвція Тішнов hps://snov.charita.cz/nase-sluzby/kkub-cas
Клуб Час для всіх віком від 9 - 26 років - будні дні від 12:00 до 18:00, Ломніце, площа Палацкего 16 - понеділок, вівторок та четвер, Тішнов вул. Рабоньова 116,
вівторок - ятниця, Кужім вул. Юнгманова 950/28 - понеділок, четвер, п'ятниця
Контактна особа: Учньова Зузана,тел. 739 247 942, zuzana.ucnova@ snov.charita.cz 

Родинний центр Студанка, вул. Ріеґрова 318, Тішнов   hps://www.studanka-snov.cz/rezervace/
Простір ігрових кімнПростір ігрових кімнат для батьків з дошкільнятами - вівторок - п’ятниця 9.00 - 12.00,можна і після обіду по попередній домовленості..Гуртки для батьків
з дітками до 4 років, попередня регістрація обов’язкова на, Контактна особа: Громчікова Катерина, тел. 777 706 723,   studanka.snov@gmail.com

Freedom Art, Недведіце 247 https://www.freedomart.cz/akce/keramika/
Ігрові кімнати - до обіду , гуртки в п'тняцю - кервміка 14:00 - 15:30, від 5 років

За самовпевнений Тішнов, Ломнічка 101 http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=klubik-kaluznicku
2 вільні місця для дітей віком до 5 та 7 років 
Клуб Калюжник - кожен вівторок від 9:30 до 13:00 для мам з дітками від народження до 6 років 
Контактна особаКонтактна особа: Нешпорова Адела, nesporova.adela@gmail.com,  тел. 607 088 593   

СВЧ Інспіро, вул. Ріеґрова 312, Тішнов  hps://www.svcinspiro.cz
Няня для дітей віком від 6 років, від понеділка до п'ятниці в СВЧ Інспіро від 8:00 до 17:00 години,
післяобідні гуртки для дітей від 6 до 15 років.  https://www.svcinspiro.cz/nabizime/krouzky-kurzy/deti-mladez/
Пропонуємо приміщення для зустрічей, навчання. Пропоновані послуги безкоштовні. Контактна особа: Кроутілова Івана, reditelka@svcinspiro.cz
Кераміка для українських дітей від 6 до 15 років -четвер 15.30 - 17.00 год. Регестрація
особисто в Інспіро, від понеділка по п’ятницю 9.00 - 11.00, або на електронну адресу, lazarova@svcinspiro.cz

1. 1. Брдьо Тішнов Ґінґо зустрічі в будові СВЧ Інспіро Тішнов
Одноразові заходи після обіду, наприклад післяобідні ігри та змагання 
Контактна особа: Брзобогата Зузана, zuzana.brzobohata@centrum.cz тел. 603 587 664, https://brdotisnov.cz/

Гніздо - навання спільнот 
Пропозиція гуртків - https://www.spolekhnizdo.cz/nase-krouzky/
Кожна субота - подорож по Тішнову ( неформальне навчання чеської мови, ігри знайомства та задоволення)
Відкриті медитації та танці миру (під керівництвом Лучкі Цвєтко)
Контактна особа: Контактна особа: Шкіжікова Зузана, lipovedrevo@gmail.com   тел. 606 600 671, https://www.spolekhnizdo.cz/

Середня школа мистецтв, вул. Двожачкова 316, Тішнов www.zustisnov.cz 
індивідуальна класифікація осіб до сформованих груп ( наприклад до художнього малювання) тільки по попередній домовленості. 
Контактна особа: Зоугар Томаш, reditel@zustisnov.cz, тел. 734 573 151
 Тіґал - гурток мандрівника, активність на свіжому повітрі Лендарт, Врбова Елішка, multimedia@zustisnov.cz, кожен четвер від 13:15 до 15:30

Сокол Тішнов, вул. Дрбалова 274 http://www.sokoltisnov.cz/
Відвідування годин фізкультури, вільні місця тут , пропонують вільні години у спортзалі. 
Контактна особаКонтактна особа: Павлічкова Сільвія, , tisnov@sokol.eu, 605 447 077

Спортивний Клуб Теніс Тішнов, вул. Островей 1897, Тішнов https://www.tenis-tisnov.cz/home
Можливість тренування дітей від 19 квітня, тренування у дворі ( тренер з України)
Контактна особа: Кунійкі Зденек, 777 245 244, info@tenis-tisnov.cz 

Баскетбол Тішнов www.basket-tisnov.cz
Можливість приєднатись до тренвання , Контактна особа: Владіміра Кнофлічкова, тел. 734 456 515, knoflickova.v@seznam.cz

Молодий чоловік - чеський скаут, центр Квєтніце Тішнов http://kvetnice.skauting.cz/
Можливість надання приміщення скаутського будинку для громадських зустрічей в робочі дні до обіду. Понеділок можна і після обіду.Можливість надання приміщення скаутського будинку для громадських зустрічей в робочі дні до обіду. Понеділок можна і після обіду.
Включення декількох дітей віком, 10+ на постійні зустрічі. Влітку декілька місць на літній лагерь. Індивідуальні чи групові тури містом та
найближчі околиці, поради щодо подорожей. Все це по попередній домовленостію Контактна особа: Бателка Марек, tisnov@skaut.cz, тел.605936552

Атлетичний клуб Тішнов https://www.aktisnov.cz 
Можливість тренування: 1. - 3. класи - четвер 15.00 - 16.00, 4. - 9. класи - вівторок та четвер 16.00 - 17.00
Контактна особа: Себера Мартін , тел. 608 080 590, martin.sebera@email.cz


