Ласкаво просимо
до Лібчице (Libčice)!
Лібчице-над-Влтавою знаходиться в 20 кілометрах на
північ від Праги, в 25 хвилинах їзди потягом від Праги.

Інші початкові школи є знаходяться в Кралупах-над-Влтавою та Празі.

В Лібчице проживає 3.5 тисячі людей. Тут ви знайдете
продуктові магазини, банкомат, дві церкви, школу, дитсадок, лікарів та ветеринарів. А також різноманітні заходи, де ви можете зустрітися з нами.

Найближчі середні школи, куди зазвичай їздять діти з міста:

Адміністративна інтеграція:
Регіон: Середня Богемія
Район: Прага-захід
Що ви знайдете в Лібчице:

Основні контакти

• Ратуша (міської ради)
Адреса: Náměstí Svobody 90, https://www.libcice.cz/
• Пошта
Адреса: Letecká 91, надаються поштові та банківські
послуги
• Поліція
Адреса: Hřbitovní 735, тел. 974 866 400, 602 306 515

Школи

• Дитячий садок
для дітей від 3 до 6 років (Chýnovská 367)
Контакти: Телефон: 727 813 875, електронна пошта:
skolka@libcice.cz
Директор Зденка Франтова
https://skolka.libcice.cz/
• Початкова школа (5. května 68) - 1.-9. клас
Контакти: Телефон: 233 930 826,
bahensky@skola.libcice.cz
Директор Франтішек Багенськи
https://skola.libcice.cz/
У школі навчається кілька українських дітей, і вони
будуть раді зустріти інших українців.
• Початкова художня школа (Letecká 441)
Навчання дітей та дорослих музиці (гра на інструментах), танцю, мистецтва та літературн
-драматичної творчості.
Контакти: тел. 777 685 624, info@zuslibcice.cz
Директор Володимир Климент
https://www.zuslibcice.cz/
• Приватний (лісовий) дитячий садок
Лісовий клуб Кулісек: http://kuliseklibcice.netluk.cz/
Pod Hájem 710, Ева Вішкова, evycce@seznam.cz,
телефон 739 496 264

• Восьмирічна та чотирирічна гімназія в Кралупах-над-Влтавою: https://www.dgkralupy.cz/,
Dvořákovo nám. 800, Кралупи-над-Влтавою
Директор: Андрей Плехачек,
тел. 315 727 311, 603 877 126,
info@dgkralupy.cz
• Інші середні школи всіх спеціальностей знаходяться
в Празі.

Куди звернутися до лікаря?

• Лікар для дорослих Йозеф Блеха, Letecká 111,
тел.: 233 930 735, blecha@lekar-libcice.cz
• Лікар для дітей Мирослава Куглерова, K sídlišti 744,
тел. 233 313 044, 775 728 800, info@terapiedeti.cz

Сім’ям з України лікар пропонує безкоштовне лікування
до отримання візи та медичного страхування.
• Гінекологія Міхал Квапіл, Dělnická 728,
тел. 233 931 249
• Ветеринарний лікар Юліус Пунка, Letecká 98,
тел.: 739 883 093
• Інші медичні спеціалізації знаходяться у сусідніх
містах – Кралупи, Прага, Розтоки, Кладно, Слани…
• Найближча невідкладна медична допомога
– лікарня Motol, лікарня Kladno, інші лікарні Праги
• Аптека – Letecká 302 - зараз тимчасово закрита
• Найближчі аптеки: Кралупи, Прага.
Щоб залишитися в Чехії, необхідно мати медичну
страховку. Якщо ви отримуєте візу, отрмуєте разом з нею і державну медичну страховку. Якщо у вас
немає візи, ви повинні оплачувати медичне страхування самостійно. Якщо ви ще не встигли отримати візу, деякі лікарі можуть прийняти вас без неї.
http://www.lekariproukrajinu.cz/
Додаткова інформацію ви
можете знайти за телефоном +420 226 201 221 - лінія № 8.: (https://www.mzcr.
cz/zakladni-informace-proobcany-ukrajiny-v- oblastip osk y tovani -zdravotnich sluzeb/)

Транспорт
Потяг

Місто розташоване на залізничній лінії Прага - Кралупи-над-Влтавою. Є дві зупинки поїзда: Libčice nad Vltavou
(Лібчице-над-Влтавоу) і Libčice nad Vltavou-Letky (Лібчице-над-Влтавоу - Летки). Потяги між Прагою курсують
протягом всього дня з півгодинним інтервалом, за винятком перерви з півночі до 4 години ранку. Дорога до
Праги займає 20-30 хвилин. Поїзд від Лібчиць-над-Влатавоу до Кралуп-над-Влтавою займає 7 хвилин.
Розклад поїздів: https://www.cd.cz/
Для регулярних поїздок вигідно придбати проїздний
квиток: https://pidlitacka.cz/
У нинішній ситуації громадяни України мають безкоштовний проїзд у межах міста Прага та Словаччини
– в PID (Pražská integrovaná doprava=Празька об‘єднана
транспортна система) а також поїздами ČD (České
dráhy=Чеська залізниця) по всій Чехії. Тому ви можете безкоштовно подорожувати громадським транспортом
у Празі та Середньочеському краї (Лібчице-над-Влтавою
не Прага, вона належить до Середньочеського краю),
а також на всіх потягах Чеської залізниці по всій Чехії.
В автобуси за межами Праги слід входити через перші
двері, і показувати водієві квиток. У вашому випадку, відповідно, слід показувати паспорт.

připravil:

Місцеві пропозиції допомоги

Комунальний офіс - тел. 233 101 654, podatelna@libcice.cz
• Основна інформація, варіанти проживання
Асоціація LOS (Libčický občanský spolek = Лібчицька
громадська асоціація) - info@libcickekrizovatky.cz,
tel. 603 946 501
Посередництво попиту / пропозиції в наступних пунктах:
• пропозиції проживання (короткострокові, довгострокові)
• пропозиції матеріальної допомоги (меблі, побутовий
інвентар, одяг, іграшки,
• інші пропозиції допомоги (перевезення предметів і
осіб, переклади, супровід до органів влади, навчання
чеської мови…)
• контакти з місцевими громадянами, які розмовляють
українською та готові перекладати, допомагати у
спілкуванні з владою…
Громадський центр Фара + Центр Маліна
Телефон: 605 866 609, http://www.mcmalina.cz/,
centrum-malina@seznam.cz,
• зустріч новоприбулих
• короткострокове проживання

