
Місто Валашське Мезіржічі 

 

Розваги, в тому числі інші пропозиції для громадян 

України від некомерційних організацій 

(інформація станом на 14.03.2022 р.) 

 

• актуальну інформацію в одному місці можна знайти за адресою 

https://www.mekvalmez.cz/pomoc-ukrajine/ 

• Ви також можете знайти іншу пропозицію на сайті окремих 

організацій 

• Телефонний код Чеської Республіки 00420 (+420) 

 
Міська бібліотека м. Валашське Мезіржічі (центр громади) 

Адреса: Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: відділ для дорослих, читальний зал, Інтернет: понеділок 9:00 - 18:00, 

вівторок 12:00 - 17:00, середа 9:00 - 18:00, четвер 12:00 - 17:00, п'ятниця 9:00 - 18 : 00, 

субота 8:00 - 11:00, дитяче відділення: понеділок 12:00 - 18:00, вівторок 12:00 - 17:00, 

середа 12:00 - 18:00, четвер 12:00 - 17:00 , п'ятниця 12:00 - 18:00, субота 8:00 - 11:00 

Бібліотека є у вільному доступі, посвідчення не потрібно. Бібліотека надає 

громадськості доступ до Інтернету. Є комп'ютери з безкоштовним підключенням до 

Інтернету або wifi, а також ксерокс, принтер, сканер, кирилична клавіатура. У дитячому 

відділенні є невелика ігрова кімната для самих маленьких. Бібліотекар допоможе вам, 

надає більше інформації, знайде контакти, зв’яже вас з іншими необхідними закладами. 

Тут можна домовитися про зустріч, приміщення вільне. Бібліотека пропонує послуги 

класичного абонементу, організовує розважальні та освітні програми для дітей та 

дорослих. За інтересами ми розглядаємо можливість відкриття клубу з неформальним 

викладанням чеської мови. 

Вхід: Вхід вільний, для реєстрації в бібліотеці потрібен закордонний паспорт, 

репрографічні послуги згідно прейскуранту. 

Контакт: web: www.mekvalmez.cz | tel. 571 621 589 | e-mail: sluzby@mekvalmez.cz 

 

Центр дозвілля Домечек 

Адреса: Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: Family point - Пн-Пт 8:00 -12:00, 14:00 -18:00 – для мам з дітьми 

(іграшки, басейн з повітряними кульками, застілля, приготування чаю та кави) приємна 

обстановка. 

За бажання є можливість створення клубу для підлітків – гра в настільні ігри, 

приставки (PS4, Nintendo Switch), більярд, футбол, застілля, можливість творчого 

куточка (все під наглядом волонтерів). Клуб буде відкритий у середу з 15:00 до 18:00, у 

п’ятницю з 15:00 до 18:00. 

За інтересами ми можемо запропонувати ранкові чи денні прогулянки містом з 

кінологічними собаками, де є що в місті, де купити і де щось оформити, де пограти та 

відпочити. 

Вхід: Вхід вільний. 

Контакт: web: www.domecekvalmez.cz | телефон: 770 113 188 

www.domecekvalmez.cz , тел. 770 113 188 

 

Вртуле – світ ігор та пізнання 

Адреса: Masarykova 90/6, Valašské Meziříčí 

Години роботи: вівторок - неділя з 14:00 до 18:00 

https://www.mekvalmez.cz/pomoc-ukrajine/
http://www.mekvalmez.cz/
mailto:sluzby@mekvalmez.cz
http://www.domecekvalmez.cz/


У прекрасній будівлі епохи Відродження у Валашському Мезіржічі ви знайдете Вртуле 

– місце для допитливих дітей та дорослих. Триповерховий ігровий будинок забезпечує 

тло для приємного та корисного часу, проведеного за грою, створенням та вивченням 

досвіду. Тут вас чекає грайлива виставка, присвячена оптичним і зоровим ілюзіям, 

великі інтерактивні ігри, що наближають наш континент, весела та пізнавальна 

виставка про бджіл, кротовий лабіринт із дерев’яних кубиків, великі ігри-

спостереження, настільні ігри, головоломки. 

Вхід: Вхід вільний. 

Контакти: web: zlatesipy.tomici.cz/vrtule/ | 

Facebook: https://www.facebook.com/Vrtule.svetherapoznani | телефон: 732 413 813 |  

e-mail: skocena@centrum.cz 

 

Сімейний, громадський та освітній центр Емцечко 
Адреса: Sokolská 593, Valašské Meziříčí 

Години роботи: понеділок 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, вівторок 8.00 - 12.00, середа 8.00 - 

12.00, 13.00 - 17.00, четвер 8.00 - 12.00, п'ятниця 8.00 - 12.00. 

Ми пропонуємо ігрову кімнату для батьків з дітьми, творчість та тренування батьків з 

дітьми, можливість приготувати каву та чай. 

Вхід: 20 крон/сім'я/день. 

Контакт: Facebook: https://www.facebook.com/materske.centrum/ 

 

Обсерваторія Валашське Мезіржічі 
Адреса: Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: за попередньою домовленістю в будь-який час 

Щоденна екскурсія, вечірні спостереження. Ми можемо провести екскурсію 

англійською мовою, у випадку українською лише з перекладачем. 

Вхід: Вхід вільний. 

Контакти: web: www.astrovm.cz | телефон: 571 611 928 | e-mail: info@astrovm.cz 

 

Спортивне товариство Сокол Валашське Мезіржічі 
Адреса: Sokolská 124/38, 757 01, Valašské Meziříčí 

Години роботи: понеділок 15:30 - 16:30 вправи для батьків і дітей, понеділок 16:30 - 

17:30 гімнастика для дітей дошкільного віку, понеділок 17:30 - 20:00 вправи для дітей 

шкільного віку, середа 15:30 - 16: 30 гімнастика для дітей дошкільного віку, четвер 

15:30 - 16:30 вправи для батьків і дітей, четвер 16:30 - 19:00 вправи для школярів 

Найстаріше спортивне товариство зі 160-річною історією – СОКОЛ – пропонує дітям 

можливість провести час з однолітками. Спорт допоможе подолати дитячі негаразди і 

дозволить виділити хвилинку для себе. Заняття ведуть тренери та викладачі з 

багаторічним досвідом. 

Вхід: Вхід вільний. 

Контакт: web: www.sokolvalmez.cz | телефон: 737 276 305 | e-mail: 

valasske_mezirici@sokol.eu 

 

Музей Валашького краю 

Адреса: Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: вівторок - неділя 9:00 -17:00 

Головною визначною пам’яткою відвідувачів є нова постійна експозиція “Людина та 

природа” – природа у людях, зосереджений на уявленні про взаємозв’язок людини та 

валашської природи від прибуття перших доісторичних мисливців у наш край до 

сьогодення. За домовленістю можемо підготувати дозвілля. 

Вхід: Вхід вільний. 

https://www.facebook.com/Vrtule.svetherapoznani
mailto:skocena@centrum.cz
https://www.facebook.com/materske.centrum/
http://www.astrovm.cz/
mailto:info@astrovm.cz
http://www.sokolvalmez.cz/
mailto:valasske_mezirici@sokol.eu


Контакти: web: www.muzeumvalassko.cz/objekt-zamek-kinskych-ve-valasskem-mezirici | 

телефон: 734 236 279 | e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz 

 

Юнак – чеський скаут, центр Валашське Мезіржічі 

Адреса: Muzejní a galerijní centrum, Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: 31.3.2022 з 16:00 - 18:00 

Організація рукоділля та настільних ігор для дітей, ігор у дворі (за сприятливої погоди). 

Готуємо поїздку в околиці Валашського Мезіржічі, поїздку в Зоопарк Лешна 

найближчими тижнями. Запрошуємо всіх дітей та їхніх батьків до вже відкритих 

клубів. 

Вхід: Вхід вільний. 

Контакти web: www.valmez.skauting.cz | e-mail: d.drapela@skaut.cz 

 

Критий басейн Валашське Мезіржічі 
Адреса: Kouty 803, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: згідно з графіком роботи на сайті 

https://www.bazenvm.cz/informace/provozni-doba або спливаючі сповіщення в сайті 

Спорт і розваги для будь-якого віку, 

Вхід: https://www.bazenvm.cz/informace/cenik 

Контакт web: www.bazenvm.cz | e-mail: kryty.bazen@stservis.cz | телефон: 571 610 740 

 

Р-Фітнес 

Адреса: RFitness, Palackého 594/1, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: щовівторка з 16:30 до 17:30 

Через гру діти навчатимуться основним положенням йоги, правильно дихатимуть, 

розслаблятимуться, відпрацьовуватимуть склепіння стопи, вивчатимуть декілька віршів 

та пісень, які будуть супроводжувати нас під час розминки йоги. Для дітей від 5 до 10 

років. Місткість 15 дітей - з-за обмеженої місткості необхідно зареєструватися 

заздалегідь. Дітям потрібен зручний спортивний одяг. 

Вхід: Вхід вільний. 

Контакти: web: www.rfitness.cz | телефон: рецепція: 571 611 798 

 

Благодійна організація Валашське Мезіржічі – Благодійний магазин 

Дарованек 

Адреса: Žerotínova 319/21 – пересувний будинок біля Благодійній організації 

Години роботи: понеділок, вівторок, середа 9:00 - 17:00 або за домовленістю 

У благодійному магазині ви можете вибрати необхідний одяг, аксесуари, іграшки, 

посуд. Після цього ви можете вибрані речі віднести безкоштовно. 

Контакти: web: www.diakonievm.cz, | телефон: 739 324 816, 739 244 810 | e-mail: 

hellerova@diakonievm.cz, venturova@diakonievm.cz 

 

ADRA Волонтерський центр Валашське Мезіржічі 

Адреса: Hřbitovní 1, 757 01 Valašské Meziříčí 

Години роботи: вівторок 11:00 - 12:30, 14:00 - 16:30, інакше в будь-який час за 

телефоном 

Ми пропонуємо допомогу в заходах з дітьми, особливо у другій половині дня. Дозвілля, 

прогулянки, догляд за дітьми. Також надаємо допомогу з переїздом тощо. Надаємо так 

звані вітальні пакети, до яких входять: плед, подушка, рушник, банний рушник, основні 

засоби гігієни та основні продукти харчування - шоколад, чай, печиво, варення. Інші за 

потребою та попитом у співпраці з іншими організаціями у Валашському Мезіржічі. 

Контакт: web: adravalasskemezirici.cz, | телефон: 731 489 410 | e-mail: dcvalmez@adra.cz 
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