Volnočasové
aktivity
Městská knihovna Nymburk

Adresa: Palackého třída 1749,
pondělí 8 -18 hod., úterý + čtvrtek + pátek 8 - 17 hod., středa zavřeno
K dispozici wifi zdarma, výpočetní technika, možnost nabití telefonu, místo pro
setkávání, studium a relaxaci

Dům dětí a mládeže Nymburk

Adresa: 2. května 968/16
Odpolední klub - každý všední den od 12.30 do 16.30 hod.
V klubu je vždy přítomen pedagogický dozor, jsou k dispozici stolní hry, počítače s
připojením na internet, herní konzole, základní výtvarné potřeby. Jsou tu stoly, u
nichž lze psát úkoly.

34. přední hlídka Royal Rangers

Adresa: Komenského 1254, Nymburk.
Čtvrtek od 16.30 do 17,30 hod. - pravidelné schůzky
Royal Rangers je mezinárodní organizace pro práci s dětmi a mládeží. Její hodnoty
jsou založeny na křesťanských principech, které se snaží aplikovat do všech čtyř
hlavních oblastí života: tělesné, duševní, duchovní a sociální.

Skautské středisko Krahujec Nymburk

Středisko nabízí ukrajinským dětem od 10 let možnost volnočasových aktivit v
rámci našich skautských oddílů a jejich schůzek (pátky 16 – 18h).
Chlapci – skautská klubovna na Vesláku od 25. 3. - https://www.krahujec.cz/klubovny-a-taboriste/klubovna-veslak/
Děvčata – od 1.4. skautský dům Tyršova - https://www.krahujec.cz/klubovny-a-taboriste/skautsky-dum-tyrsova/
Kontakt: Pavel Kotyza, pavelkotyza@skaut.cz, tel. 604 384 462

SKP Nymburk PLAVÁNÍ

Zdarma místa v plaveckém oddílu. Pro plavce, kteří chtějí pokračovat v tréninku nebo místa v přípravce pro úplné začátečníky 4–9 let.
Plavky a veškeré vybavení jsou schopni zajistit.
Kontakt: Ivana Rychetská, plavaniskp@gmail.com, tel. 606 650 508

SKP Nymburk MAŽORETKY

Zařazení dětí do skupin 3–15 let
Kontakt: Aneta Brynychová, aneta.brynychova@seznam.cz, tel. 721 389 157

SKP Nymburk Atletika

Nutno dohodnout čas podle věku na e-mailu: atletika.nymburk@seznam.cz

Kanoistika

Všední dny kromě čt 15-17 hodin loděnice na Vesláku pro děti 9+, které musí
umět plavat. Kontakt Josef Fuksa tel. 603 824 021, e-mail tjloko.nb@worldonline.cz

Veslování

Jen pro děti, které již veslovali – po,st, pá – 16-18 hodin loděnice na Vesláku.
Kontakt: Kateřina Vetešníková, tel. 605536322, vetesnikova.katerina@gmail.
com.

Římskokatolická fara

Kostelní náměstí 1751/9 – program pro děti každý čtvrtek 16.15-17.15 hod.

Herna v Centru pro všechny

Kolínská 282, Nymburk
Úterý a čtvrtek od 8 do 13 hodin je maminkám a dětem k dispozici vybavená
herna, která je ideální jako místo setkávání. V herně není zajištěn dozor.

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

