
Městská knihovna Nymburk (Міська 
бібліотека Німбурка)
Адреса: Palackého třída 1749, понеділок 8:00 - 18:00, вівторок + четвер + п‘ятниця 
8:00 - 17:00, середа вихідний
Доступний безкоштовний wifi, комп‘ютери, зарядка телефону, місце для зустрічей, 
навчання та відпочинку.

Dům dětí a mládeže (Молодіжний центр)
Адреса: 2 травня 968/16
Пообідній клуб - кожен будній день з 12.30 до 16.30.
У клубі завжди є педагогічний нагляд, є настільні ігри, комп’ютери з підключенням 
до Інтернету, ігрові приставки, основні художні приладдя. Є парти, на яких можна 
писати завдання.

34. přední hlídka Royal Rangers (34-
й фронтовий патруль королівських 
рейнджерів)
Адреса: Komenského 1254, Nymburk.
Четвер з 16.30 до 17.30 – чергові зустрічі
Royal Rangers – міжнародна організація, яка працює з дітьми та молоддю. Його 
цінності засновані на християнських принципах, які він прагне застосувати до всіх 
чотирьох основних сфер життя: фізичної, розумової, духовної та соціальної.

Skautské středisko Krahujec Nymburk 
(Скаутський центр Крагуєць Німбурк)
Центр пропонує українським дітям від 10 років можливість проводити дозвілля в 
рамках наших скаутських загонів та їх зустрічей (п’ятниця 16-18 год).
Хлопчики - скаутський клуб у Веслаку з 25 березня - 
www.krahujec.cz/klubovny-a-taboriste/klubovna-veslak/
Дівчата - з 1.4. скаутський дім Тиршова - 
www.krahujec.cz/klubovny-a-taboriste/skautsky-dum-tyrsova/
Контакт: Павло Котиза, pavelkotyza@skaut.cz, тел. 604 384 462.

SKP Nymburk PLAVÁNÍ (СКП 
Німбурк ПЛАВАННЯ)
Вільні місця в секції плавання. Для плавців, які хочуть продовжити навчання або 
тренувальні місця для повних новачків 4-9 років. Купальники та все спорядження 
в змозі забезпечити.
Контактна особа: Ivana Rychetská, plavaniskp@gmail.com, телефон 606 650 508

SKP Nymburk MAŽORETKY (СКП Німбурк 
МАЖОРЕТКИ)
Розміщення дітей у групах 3-15 років
Контактна особа: Aneta Brynychová, aneta.brynychova@seznam.cz, тел. 721 389 157

SKP  Nymburk Atletika (СКП Німбурк Легка 
атлетика)
Необхідно узгодити час відповідно до віку на e-mail: atletika.nymburk@seznam.cz

Kanoistika  (Веслування на каное)
Будні, окрім чт, 15-17 год. Верф на Веслаку для дітей 9+, які повинні вміти 
плавати. Зв‘яжіться з Йозефом Фуксою за тел. 603 824 021, електронна пошта 
tjloko.nb@worldonline.cz

Veslování (Веслування)
Тільки для дітей, які вже веслували - пн, ср, пт - 16-18 годин на верфі на Веслаку.
Контакти: Kateřina Vetešníková, телефон 605536322, vetesnikova.katerina@gmail.
com.

Římskokatolická fara (римо-католицька 
парафія)
Адреса: Kostelní náměstí 1751/9 - програма для дітей щочетверга 16.15-17.15

Herna v Centru pro všechny (Ігрова кімната 
в Центрі для всіх)
Kolínská 282, Німбурк
По вівторках і четвергах з 8:00 до 13:00 працює обладнана ігрова кімната 
для мам і дітей, яка ідеально підходить як місце зустрічі. Нагляд в ігровій 
кімнаті не передбачений.

Інші види 
дозвілля

Další aktualizované informace naleznete na webu města: www.mesto-nymburk.cz


