
INFORMACE Z TIŠNOVSKA
ІНФОРМАЦІЯ З 
ТИШКІВСЬКОЇ

MAS Brána Vysočiny



MAS Brána Vysočiny i další organizace pomáhají Ukrajině 

Мас брана Вісочіна та інші організації допомагають 
Україні

Dotazník pro Ukrajince, jejich vzdělání, povolání, trávení volného času, prosíme vyplňte na mobilech nebo 

na počítačích (lze vyplnit v knihovně či v informačním centru v Tišnově) – prosím co nejdříve!

Odkaz: https://forms.office.com/r/mu8SHcdRis

Анкета для українців, їхня освіта, професія, як проводите вільний час. Прошу заповнити в телефоні 

чи комп’ютері, ( можна заповнити в бібліотеці чи інформаційному центрі). Прошу заповнити 

щонайшвише!

Сторінки:  https://forms.office.com/r/mu8SHcdRis
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Kurzy výuky českého jazyka

Курси навчання чеської мови.

◦ Kurzy výuky českého jazyka pro dospělé – pondělí - Radniční 14, středa Středisko - volného času 
Inspiro – obsazeno

◦ Kurzy výuky českého jazyka pro děti a mládež 12-18 let – pondělí (od 15.00) a čtvrtek (od 14.00) 
Gymnázium Tišnov – zde ještě volná místa

◦ Nový kurz pro dospělé bude každé pondělí od 24.4. od 15.00 (10 osob) a od 15.45 (10 osob) 
v Rodinném centrum Studánka (Riegrova 318) – zde ještě volná místa

◦ Курси навчання чеської мови длч дорослих - понеділок вул.Раднічні 14, середа центр 
вільного часу Інспіро - заповнений

◦ Курси навчання чеської мови для дітей та молоді 12 - 18 років - понеділок ( від 15:00 ) та 
четвер (від 14:00) - Гімназія Тішнова - тут ще є вільні місця.

◦ Новий курс для дорослих буде кожного понеділка від 24.4 квітня від 15:00 ( 10осіб), та від 
15:45 (10 осіб) - в сімейному цетрі Студанка, вул. Ріеґрова 318 - тут є вільні місця.
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Adaptační skupiny s výukou českého jazyka

Адаптаційні групи з вивченням чеської мови

◦ Děti nepřijaté do mateřských škol (do 30.6.2022) adaptační skupina od 19.4.2022 
na faře v Tišnově (Kostelní 16) pro 12-15 dětí ve věku 3-6 let. Povede Češka a 
Ukrajinka. Celodenní docházka pro zaměstnané rodiče včetně jídla zdarma do 
26.8.2022.

◦ Zápis do skupinky 3-6 let proběhne v pondělí 11.4. v 10.00 na Radniční 14 
v Tišnově.

◦ Діти яких не прийняли до дитячих садочків  (до 30.6.2022) адаптаційна група від 
19.4.2022 в парафії Тішнова (вул.Костелні16) для 12-15 дітей віком від 3-6 років. 
Вихователь буде чешка та українка. Група повного дня для дітей працюючих батьків, 
включно безкоштовного харчування до 26.8.2022.

◦ Запис до групи віком від 3-6 років проводитимется в понеділок 11.4.2022 о 10:00  вул. 
Раднічні 14 в Тішнові.
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Adaptační skupiny s výukou českého jazyka

Адаптаційні групи з вивченням чеської мови

◦ Děti nepřijaté do základních škol (do 30.6.2022) adaptační skupina od 19.4.2022 na 
Středisku volného času Inspiro v Tišnově (Riegrova 312) pro 15 dětí ve věku 6-15 let. 
Povede Češka a Ukrajinka. Půldenní docházka včetně oběda do 30.6.2022. V létě je pak 
možná celodenní docházka včetně oběda od 1.7.2022 do 26.8.2022 v prostorách Základní 
školy Zahrada (Riegrova 312).

◦ Zápis do skupinky 6-15 let proběhne v pondělí 11.4. v 15.00 na Radniční 14 v Tišnově.

◦ Дітей яких не прийняли до середніх шкіл (до 30.6.2022) адаптаційна група від 
19.4.2022. В центрі вільного часу Інспіро в Тішнові вул. Ріеґрова 312, для 15 дітей 
віком від 6 - 15 років. Вихователь буде чешка та українка. Група не повного дня 
включно обіду до 30.6.2022. В літку можливо відвідувати повний день включно обіду 
від 1.7.2022 до 26.8.2022 в приміщенні середньої школи Заграда (вул. Ріеґрова 312).

◦ Запис до групи віком від 6 - 15 років проводитимется в понеділок 11.4.2022 о 15:00 
на вул. Раднічні 14 в Тішнові.
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Aktivity z Tišnovska 
Вільночасові розваги в Тішнові та околицях

◦ Soupis  lékařů Tišnovska, co ošetřují Ukrajince (dospělé i děti)

◦ Список лікаріів які обсліджують українців ( дорослих та дітей)

• Aktivity z Tišnovska  // Вільночасові розваги в Тішнові та околицях

◦ sepsány jednom dokumentu (nabídky spolků i dalších organizací pro trávení 
volného času) – aktualizováno každý týden na facebooku Ukrajinci na 
Tišnovsku

◦ Розписані в одному документі ( пропозиції  вільного часу організацій 
Тішнова та околиць), актуалізовані кожного тиждня на сторінках у 
фейспуці (група українці в Тішнові та околицях).
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Díky za pozornot

PhDr. Libuše Beranová

E-mail: beranova@masbranavysociny.cz

Telefon: 777 706 722


