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Příloha č. 1. Dotazník pro rozšíření informací o skupinových volnočasových aktivitách

(odesláno e-mailem)

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku do mé bakalářské práce.

Jsem  studentka  3.  ročníku  oboru  Ergoterapie  na  1.  lékařské  fakultě  Univerzity  Karlovy 

a v rámci  bakalářské práce  vytvářím seznam organizací,  které  nabízí  volnočasové aktivity 

v rámci Prahy. Cílem této práce je zjistit, jaké existují možnosti trávení volného času v Praze 

pro osoby po získaném poškození mozku. Osoby po získaném poškození mozku mohou mít 

obtíže jako jsou například problémy s ovládáním jedné horní končetiny, poruchy paměti nebo 

obtíže  s  vyjadřováním,  někteří  lidé  jsou  na  vozíku.  Abych  zjistila,  zdali  je  volnočasová 

aktivita vhodná i pro osobu po získaném poškození mozku, posílám dotazník shrnující moje 

otázky.

Srdečně Vám děkuji za vyplnění dotazníku. S pozdravem, Veronika Bayerová

Jaký je název Vaší organizace?

_______________________________________________________________

Jakou volnočasovou aktivitu Vaše organizace nabízí?

_______________________________________________________________

Přijímáte aktuálně nové členy?

 Ano
 Ne
 Jiná odpověď: (Otevřená odpověď)

Jsou Vaše nabízené aktivity nějak věkově omezeny?

_______________________________________________________________

Kde probíhají nabízené volnočasové aktivity?

_______________________________________________________________

Je vaše organizace ochotná přijmout osoby s následujícím typem disability? (Možnost výběru 

více odpovědí)

 Osoby s fyzickou disabilitou (na vozíku, s berlemi)
 Osoby s poruchami zraku či sluchu
 Osoby s kognitivním deficitem (zhoršená paměť, pozornost)
 Osoby s poruchami řeči (zpomalená řeč, porucha výbavnosti slov)
 Ne, nikoho z výše jmenovaných



Je místo, kde je provozována volnočasová aktivita, bezbariérové?

 Ano
 Ne
 Nevím

Máte nějaký časový rozvrh, kdy se volnočasové aktivity konají? Který den v týdnu/měsíci 

probíhají a jak dlouho v daný den trvají?

_______________________________________________________________

Jsou nabízené volnočasové aktivity nějak zpoplatněny? Pokud ano, kolik se za ně platí?

_______________________________________________________________

Je  třeba  k  provozování  nabízené  volnočasové  aktivity  nějaké  speciální  vybavení,  které 

si klient musí zakoupit? Kolik takové vybavení přibližně stojí?

_______________________________________________________________

Je  možné,  aby  měl  klient,  navštěvující  Vaši  volnočasovou  aktivitu,  s  sebou  doprovod? 

(Rodinného příslušníka, asistenta)

 Ano
 Ne
 Nevím

Co mají případní zájemci o Vaše nabízené volnočasové aktivity udělat,  aby se jich 

mohli účastnit? Na koho a jak se mají obrátit (e-mail, telefon, webové stránky...)?

_______________________________________________________________



Příloha  2 –  Dotazník  pro  rozšíření  informací  o  muzeích  dostupných  pro  osoby 

s disabilitou

(odesláno e-mailem)

Dobrý den,  jsem studentka  oboru  Ergoterapie  na  1.  lékařské  fakultě  Univerzity  Karlovy. 

Pro svou bakalářskou práci zjišťuji, jaké volnočasové aktivity v Praze mohou využít osoby 

s disabilitou. Ráda bych se Vás zeptala, zdali:

 Je Vaše muzeum bezbariérové (vč. bezbariérových toalet)?

_______________________________________________________________

 Je možné uplatnit slevu s průkazem ZTP (ZTP/P)?

_______________________________________________________________

Srdečně děkuji za Vaši odpověď. 

S pozdravem

Veronika Bayerová



Příloha  3 –  Dotazník  pro  rozšíření  informací  o  nadacích  poskytující  příspěvky 

na volnočasové aktivity

(odesláno e-mailem)

Dobrý den,

jsem studentka bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě, vytvářím bakalářskou 

práci  o  zájmech  pro  osoby  po  získaném  poškození  mozku.  Jednou  z  řešených  kapitol 

je finanční náročnost některých volnočasových aktivit nebo pomůcek k těmto aktivitám. Mám 

na Vás dvě otázky: 

 Je Vaše nadace ochotná poskytnou příspěvek na pomůcku k volnočasovým 

aktivitám (Např. speciální sportovní vozík)? Případně poskytnout příspěvek 

i na jiné výdaje týkající se volnočasových aktivit (jako třeba platba za 

rekreační pobyt)?

_________________________________________________________________________

 Jaký je celý postup žádání o příspěvek skrz Vaši nadaci? Jaké dokumenty 

je třeba dokládat?

__________________________________________________________________________

Zároveň Vás tímto mailem chci požádat o svolení zveřejnění Vaší odpovědi ve své bakalářské 

práci.

Velice Vám děkuji za Váš čas.

S přáním hezkého dne

Veronika Bayerová



Příloha 4 - Dotazy k rozhovoru s koordinátorkou volnočasového centra Remozka 

Tyto  dotazy  byly  položeny  ve  formě  e-mailu,  proběhla  i  předchozí  komunikace 

s představením. Odpověď na tento email je uvedena v diskuzi této práce

Odeslaný email: 

Vážená paní magistro,

Pro  upřesnění  obsahu  mé  bakalářské  práce  –  cílem  praktické  části  je  získat  seznam 

skupinových  volnočasových  aktivit,  které  mohou  osoby  se  získaným poškozením mozku 

(v produktivním věku) dělat. Práce se týká pouze oblasti Prahy.

O komunitním centru Remozka jsem věděla již ze své praxe v Ergoaktivu,

 byla Remozka spoluprací organizací Cerebrum a Ergoaktiv?

 Také bych se ráda zeptala, na ukončení činnosti Remozky, vím, že její zánik 
souvisí se zánikem grantu EU. Zkoušeli jste o grant znovu žádat? 

 Na Remozku byly samé pozitivní ohlasy. Vidím, že jste nabízely velké 
množství aktivit, kdo tyto aktivity vedl – myslím profesně? (Např. speciální 
pedagogové, ergoterapeuti?)

 Jaké vidíte výhody toho, že se schází lidé, kteří prošli podobnou životní 
zkušeností (poškozením mozku) ve volnočasových aktivitách? Jaké naopak 
nevýhody (jestli jsou?)

 Dokážete odhadnout, kolik návštěvníků za dobu svého fungování Remozka 
měla? Upřesněte mi prosím, i dobu fungování. 

 Na závěr bych se ráda zeptala, zdali ještě máte zájem toto komunitní centrum 
provozovat, jestli jsou třeba v úvaze nějaké možnosti, jak ho obnovit 
a podobně.

Srdečně Vám děkuji za Vaši odpověď. 

Přeji Vám krásný den

Veronika Bayerová

 



Příloha 5 - Seznam nadací přispívající na volnočasové aktivity a náklady s nimi spojené

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: 

Nadace přispívající převážně na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

http://www.vdv.cz/, kontakt: vdv@vdv.cz

Podpora volnočasových aktivit: Ano, ale pouze v případě, že dárce nadaci chce 

volnočasové aktivity podpořit.

Jak zažádat o příspěvek: Podat ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z 

PROGRAMU CESTY K INTEGRACI 

na webových stránkách 

http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/ 

pro jednotlivce (případně pro organizaci).
Jaké dokumenty je třeba dokládat: Všechny  dokumenty  jsou  uvedeny  v  žádosti 

o příspěvek,  jedná  se o  kopie  lékařské  zprávy, 

dokládající potřebu pomůcky/služby, rozpis ceny 

pomůcky/služby  od  dodavatele,  kopie  dokladů 

potvrzujících uvedené příjmy.
Kam žádost poslat: Na  adresu  uvedenou  na  webových  stránkách 

http://www.vdv.cz/kontakty/ -  P.  O.  Box  240, 

111 21 Praha 1.

Zdroj: Emailová komunikace se zástupkyní Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

http://www.vdv.cz/kontakty/
http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/
mailto:%20vdv@vdv.cz
http://www.vdv.cz/


Nadace konto bariéry

Nadace podporující projekty Sport bez bariér, Pomáhej s humorem, Stipendium bariéry, Nový 

start a další.

https://www.kontobariery.cz/nadace.aspx, kontakt: nadace77@bariery.cz

Podpora volnočasových aktivit: Ano,  včetně  nákupu  sportovních  pomůcek 

a úhrady  sportovních  volnočasových  aktivit 

včetně  ubytování,  startovného  a  cestovních 

nákladů.
Jak zažádat o příspěvek: Vyplněním  potřebných  dokumentů  z  webové 

stránky 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-

Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx

Jaké dokumenty je třeba dokládat: Jsou  uvedeny  v  odkazu,  jedná  se  o  čestné 

prohlášení  o  výši  příjmů,  souhlas 

se zpracováním  osobních  údajů,  podrobný 

rozpočet nákladů na předmět žádosti se sdělením 

výše  úhrady  zdravotní  pojišťovny  (pokud 

přispívá),  fotokopie  občanského  průkazu; 

fotokopie  průkazu  ZTP/P;  ZTP;  aktuální 

lékařská  zpráva,  doporučení  lékaře  k  pořízení 

pomůcky  (u  elektrických  vozíků  doporučení 

o způsobilosti  ovládat  pomůcku)  či  doporučení 

jiného  subjektu  (stacionář,  speciální 

pedagogické centrum...);

Kam žádost poslat: Nadace  Charty  77,  Melantrichova  5,  Praha  1, 

110 00

Zdroj: Emailová komunikace s zástupkyní Nadace konta bariéry

Poznámka:  Nadace  přijímá  i  žádosti  na  bezbariérové  přestavby  –  více  informací 

na https://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
mailto:nadace77@bariery.cz
https://www.kontobariery.cz/nadace.aspx


Nadace Jedličkova ústavu

Poskytuje  příspěvky  na  vzdělávání,  sociální  a  pracovní  rehabilitaci,  léčebné  terapie, 

bezbariérovou dopravou, osobní asistenci i volnočasových aktivity,

https://nadaceju.cz, kontakt: info@nadaceju.cz

Podpora volnočasových aktivit: Ano,  včetně  sportovních  pomůcek,  zájmových 

kroužků, platba za kurzy, letní tábory, sportovní 

soustředění a další.
Jak zažádat o příspěvek: Stáhnout  si  na  webových  stránkách 

https://nadaceju.cz/potrebuji-pomoci/pomoc-

pro-jednotlivce/ formulář,  vyplnit  jej  včetně 

povinných dokumentů.
Jaké dokumenty je třeba dokládat: 1) Čestné prohlášení o výši hlavních i vedlejších 

příjmů všech členů společné domácnosti.

2)Doporučení lékaře, ergoterapeuta, 

fyzioterapeuta.

3)V případě žádosti o příspěvek na vzdělávání, 

potvrzení o studiu.

4)V případě žádosti o příspěvek na 

bezbariérovost, podrobný rozpočet projektu 

včetně seznamu dodavatelů.

5)Další informace, které žadatel považuje za 

relevantní pro kladné vyřízení jeho požadavku.

6)Vyjádření sociálního pracovníka – pouze je-li 

klient současně v Jedličkově ústavu

7)Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kam žádost poslat: Nadace Jedličkova ústavu, Na Topolce 1713/1a, 

140 00 Praha 4

Poznámka: Nadace přijímá i žádosti na bezbariérové přestavby

Zdroj: Emailová komunikace s ředitelkou Nadace Jedličkova ústavu

https://nadaceju.cz/potrebuji-pomoci/pomoc-pro-jednotlivce/
https://nadaceju.cz/potrebuji-pomoci/pomoc-pro-jednotlivce/
mailto:info@nadaceju.cz
https://nadaceju.cz/


Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond podporující vzdělávací aktivity např: stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové 

kurzy nebo příspěvky na získání řidičského průkazu.

http://nadacnifondklausovych.cz/, kontakt: info@nadacnifondklausovych.cz

Podpora volnočasových aktivit: Ano – příspěvky na kroužky,  kurzovné,  cílová 

skupina jsou převážně děti, mladí lidé a senioři.

Jak zažádat o příspěvek: Podat  individuální  žádost  z  webových  stránek 

http://nadacnifondklausovych.cz/Individualni-

zadosti/
Jaké dokumenty je třeba dokládat: 1) Doložení sociálního hlediska žádosti (např. 

potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele, 

kopie rozhodnutí sociálního odboru, informace 

o dávkách sociální podpory,

2)Doložení případného zdravotního hlediska 

žádosti)

Kam žádost poslat: Nadační  fond  manželů  Livie  a  Václava 

Klausových, 119 08 Praha 1 – Hrad

Zdroj:  Emailová  komunikace  se  zástupkyní  Nadačního  fondu  manželů  Livie  a  Václava 

Klausových

http://nadacnifondklausovych.cz/Individualni-zadosti/
http://nadacnifondklausovych.cz/Individualni-zadosti/
mailto:info@nadacnifondklausovych.cz
http://nadacnifondklausovych.cz/


Nadace Agrofert

Nadace se širokou škálou projektů – např. Příspěvky na rehabilitace pro osoby po poškození 

mozku, stipendijní programy, ale i individuální žádosti pro jednotlivce i organizace.

https://www.nadace-agrofert.cz/, kontakt: info@nadaceagrofert.cz

Podpora volnočasových aktivit: Ano,  1x  ročně  se  otvírá  fond  Sport 
Hendikepovaných,  přes  který  lze  žádat 
o sportovní  pomůcky.  Není  otevřen  celoročně! 
Celoročně lze žádat o rehabilitace v rámci fondu 
Rehabilitace.

Jak zažádat o příspěvek: Podat  individuální  žádost  (která  není  určena 
na sportovní  pomůcky),  ke  stažení 
na https://www.nadace-
agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti

Jaké dokumenty je třeba dokládat: 1) vlastnoručně podepsaný souhlas se 
zpracováním osobních údajů, kopie lékařské 
zprávy (zdravotní dokumentace s popisem 
aktuálního zdravotního stavu s podrobným 
rozpisem všech trvalých diagnóz)
2) kopie platného průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P 
(jste-li držitelem)
3) kopie potvrzení/rozhodnutí o přiznání všech 
sociálních dávek, které pobíráte (tj. příspěvek 
na péči, příspěvek na mobilitu, 
mateřský/rodičovský příspěvek, odměna 
pěstouna, přídavky na děti, příspěvek/doplatek 
na bydlení, příspěvek na živobytí atd.),
4) kopie potvrzení/rozhodnutí o výši 
invalidního/starobního/sirotčího/vdovského 
důchodu (pobíráte-li), cenová nabídka vytvořená 
na jméno žadatele (nejsou akceptovány obecné 
ceníky stažené z internetu, informační letáky 
apod.
5)vyjádření Úřadu práce ČR o 
schválení/zamítnutí finančního příspěvku na 
Vámi požadovanou pomůcku/službu (lze-li na 
požadovanou pomůcku/službu požádat ÚP ČR 
o finanční příspěvek).

Kam žádost poslat: Nadace  AGROFERT, Pyšelská 2327/2,  149 00 
Praha 4

Zdroj: Emailová komunikace se zástupkyní Nadace Agrofert

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti
https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti
mailto:info@nadaceagrofert.cz
https://www.nadace-agrofert.cz/


Spolek Dobrý skutek

Spolek  na  podporu  osob ve  složité  životní  situaci,  žádosti  jsou  posuzovány individuálně, 

podpora  je  realizována  prostřednictvím  finančních  sbírek,  které  jsou  zveřejňovány 

na webových stránkách spolku Dobrý skutek.

http://www.dobryskutek.cz/o-nas, kontakt: info@dobryskutek.cz

Podpora volnočasových aktivit: Ano,  na  základě  žádostí  bylo  již  přispěno 

na sportovní pomůcky a rekreační pobyty.

Jak zažádat o příspěvek: Elektronicky  na  webových  stránkách 

http://www.dobryskutek.cz/informace-pro-

zadatele-1, nebo poštou, formulář je ke stažení 

na stejné webové stránce.
Jaké dokumenty je třeba dokládat: 1) kopii lékařské zprávy

2) doklad o ceně předmětu žádosti (zdravotní 

pomůcky, služby...), popř. kalkulaci stavebních 

úprav

3) kopii rozhodnutí o příspěvku z odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví příslušného 

magistrátu odůvodnění žádosti a popis životní 

situace (stručný příběh v psané podobě)

4)rodinnou nebo žadatelovu fotografii

5)souhlas s uveřejněním žádosti, kontaktního 

telefonu a místa bydliště na webových stránkách 

z.s. Dobrý skutek

Kam žádost poslat: Elektronická žádost se tisknout a posílat nemusí, 

písemná žádost se posílá na:

Dobrý skutek, z.s. Jiráskovo náměstí 2, 326 00 

Plzeň

Zdroj: Emailová komunikace se zástupcem spolku Dobrý skutek

http://www.dobryskutek.cz/informace-pro-zadatele-1
http://www.dobryskutek.cz/informace-pro-zadatele-1
mailto:info@dobryskutek.cz
http://www.dobryskutek.cz/o-nas


Příloha 6 – Dotazník zájmů – aktualizovaná verze vytvořená v rámci bakalářské práce

DOTAZNÍK ZÁJMŮ
Dělal/a 
jsem to.

Dělám 
to.

Chci to 
zkusit.

Jak moc to 
chci zkusit 
na škále 
od 1 (trochu) 
do 10 
(nejvíc)?

Jsem v aktivitě 
nějak omezen/a?

Lehká fyzická zátěž:
sporty: 
rybaření      
práce s počítačem a jinými technologiemi: 
tvorba web. stránek/blogu     
tvorba mobilních aplikací     
tvorba videí     
tvorba počítačová animace     
focení     
ruční činnosti:
tvoření z korálků     
šití     
kreslení/malování     
modelářství     
pletení     
čtení:
čtení knih     
čtení časopisů, komiksů     
seberozvoj a cvičení mozku: 
luštění sudoku, křížovek     

hraní deskových her, šachů     
učení se cizích jazyků     
herectví     
psaní (povídky, básně)     
hra na hudební nástroj     
zpěv     



DOTAZNÍK ZÁJMŮ
Dělal/a 
jsem to.

Dělám 
to.

Chci to 
zkusit.

Jak moc to 
chci zkusit 
na škále 
od 1 (trochu) 
do 10 
(nejvíc)?

Jsem v aktivitě 
nějak omezen/a?

Kultura
návštěva muzea
návštěva kina
návštěva výstavy, galerie
příprava pochutin: 
pečení     
vaření     
grilování     
pasivní činnosti:

sledování filmů/televize     
hraní her na telefonu     
hraní her na počítači
řízení auta/motorky     
ostatní:
sběratelství     
Střední fyzická zátěž:
sporty:
turistika, procházky     
lukostřelba     
bowling     
golf     
jízda na koni     
plavání     
tanec     
stolní tenis/ping-pong     
ruční činnosti:
práce kolem domu     
zahradničení     



DOTAZNÍK ZÁJMŮ
Dělal/a 
jsem to.

Dělám 
to.

Chci to 
zkusit.

Jak moc to 
chci zkusit 
na škále 
od 1 (trochu) 
do 10 
(nejvíc)?

Jsem v aktivitě 
nějak omezen/a?

seberozvoj a cvičení mozku:
dobrovolnictví
cestování do zahraničí
Vysoká fyzická zátěž:
sporty individuální: 
jízda na kole     
potápění     
lezení po skalách     
běhání     
lyžování     
jízda na snowboardu     
vzpírání     
sporty skupinové:
basketball     
šermování     
fotbal     
tenis     
voleyball     
další aktivity:

    
POZNÁMKY:

Zdroj nápadů na aktivity: „The Big Book of Hobby Ideas“ (2013), autor D. J. Gelner



Příloha 7: Seznam bezbariérových muzeí dostupných pro osoby s disabilitou

Muzea v Praze dostupná pro osoby s poruchami chůze a rovnováhy

Název: Illusion Art Museum Prague

Adresa: Staroměstské nám. 480/24, 110 00 Prague-
Josefov

Popis „Muzeum  iluzí  v  Praze  (IAM  Prague) 
je první  muzeum  v  České  republice 
zaměřené na iluze a trick art.“
Převzato z: https://iamprague.eu/cs/

Bezbariérovost částečná,  dvě  patra  ze  tří,  bezbariérová 
toaleta v přízemí

Vstupné/Cena pro ZTP 250,-/ zdarma vč. doprovodu
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

Název: Film Legends Museum Praha

Adresa: Sokolovská 1207/226
190 00 Praha 9 – Libeň

Popis „Muzeum filmových  legend –  Zveme Vás 
na prohlídku soch, figurek a replik, jejichž 
úroveň detailů Vám vezme dech.“
Převzato z: http://filmlegendsmuzeum.cz/

Bezbariérovost Částečně  –  vstup  a  spodní  patro 
je bezbariérové,  horní  expozice  a  toalety 
bezbariérové nejsou

Vstupné/Cena pro ZTP 280,-/ 150, -( doprovod 50,-)
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

http://filmlegendsmuzeum.cz/
https://iamprague.eu/cs/


Muzea v Praze dostupná pro osoby s poruchami chůze a rovnováhy

Název: Muzeum čokolády
Adresa: Celetná 15, 110 00 Praha 1
Popis „Muzeum čokolády  Choco-Story  je  v  Praze 

od  roku  2008.  Patří  do  rodiny  muzeí 
s pobočkami v Belgii, Francii a Mexiku. Svojí 
unikátní  soukromou  sbírkou  je  naprosto 
jedinečné a nemá v České republice obdoby.“
Převzato z: http://www.choco-story-praha.cz/

Bezbariérovost Ano

Vstupné/Cena pro ZTP 390,-/ 310,- (doprovod 0,-)

Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

Název: Království železnic – modelová železnice
Adresa: Stroupežnického 3181/23

150 00 Praha-Smíchov
Popis „Naskytne  se  vám  jedinečný  pohled 

na modelovou  krajinu  protkanou  železniční 
sítí  s  mnoha  vychytávkami.  Naše  modely 
jezdí,  svítí,  auta  zastavují  na  červenou 
na semaforech,  kolejiště  reagují  na  střídání 
denního a nočního cyklu a některé vlaky jsou 
nastaveny tak, abyste je mohli sami ovládat!“
Převzato z: http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/

Bezbariérovost Ano

Vstupné/Cena pro ZTP 260,-/ 160,- (doprovod zdarma)

Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/
http://www.choco-story-praha.cz/


Muzea v Praze dostupná pro osoby s poruchami chůze a rovnováhy

Název: Národní technické muzeum

Adresa: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Popis „Staletí  technického  důvtipu  již 
v 15 unikátních  expozicích.  Nově  jsou 
otevřeny  expozice  Hornictví,  Hutnictví, 
Interkamera  a Technika  hrou,  Cukr 
a čokoláda.  Atraktivní  součástí  expozice 
Hornictví  je veřejností  dlouho  očekávaný 
uhelný a rudný důl.“ 
Převzato z: http://www.ntm.cz/

Bezbariérovost Ano, částečná, bezbariérový vstup je pravo 
od  hlavního  vstupu,  některé  expozice  jsou 
omezeny, ale většina je dostupná

Vstupné/Cena pro ZTP 220,-/ 100,- (ZTP/P zdarma i s průvodcem)
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

Název: České muzeum hudby

Adresa: Karmelitská 2/4, 118 00 Malá Strana

Popis „České muzeum hudby schraňuje materiály 
s hudební tématikou ve sbírkách Národního 
muzea. Ve svých fondech uchovává na 700 
000  dokladů  hudební  historie  –  rozsáhlý 
notový  archiv,  fonotéku,  sbírku  hudebních 
nástrojů.
Převzato  z:  https://www.nm.cz/navstivte-
nas/objekty/ceske-muzeum-hudby

Bezbariérovost Ano
Vstupné/Cena pro ZTP 120,-/0,- (Pro ZTP, ZTP/P i doprovod)
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/ceske-muzeum-hudby
https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/ceske-muzeum-hudby
http://www.ntm.cz/


Muzea v Praze dostupná pro osoby s poruchami chůze a rovnováhy

Název: Muzeum Karla Zemana

Adresa: Saská 80/1, 118 00 Malá Strana

Popis „Muzeum  Karla  Zemana  představuje 
celoživotní  dílo  světově  uznávaného 
filmového  tvůrce  Karla  Zemana  a  jeho 
filmové  triky,  kterými  proslavil  českou 
kinematografii 20. století. Expozice mapuje 
Zemanovu  tvorbu  od  prvních  animací 
a loutkových  filmů  ve  čtyřicátých  letech 
minulého století až po díla z jeho posledního 
tvůrčího období. „
Převzato z: 
https://muzeumkarlazemana.cz/muzeum-
karla-zemana/expozice/

Bezbariérovost Ano
Vstupné/Cena pro ZTP 250,-/160,- (ZTP/P má doprovod zdarma)
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

Název: Czech  RepuBRICK  –  Zážitková  LEGO 
výstava

Adresa: Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1, součást 
hračkářství Hamleys

Popis „Největší český lego svět nabízí stavby 
propracované do nejmenších detailů. 
Okouzlí vás dechberoucí modely 
na ovládání a záplava lega na hraní
Převzato z: 
https://www.czechrepubrick.cz/cs/uvod

Bezbariérovost Ano
Vstupné/Cena pro ZTP 290,-/ 210,- (doprovod 0,-)
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

https://www.czechrepubrick.cz/cs/uvod
https://muzeumkarlazemana.cz/muzeum-karla-zemana/expozice
https://muzeumkarlazemana.cz/muzeum-karla-zemana/expozice


Muzea v Praze dostupná pro osoby s poruchami chůze a rovnováhy

Název: Muzeum Franze Kafky

Adresa: Cihelná 635/2b, 118 00 Malá Strana

Popis „Dlouhodobá expozice nabízí pohled 
do světa slavného pražského rodáka Franze 
Kafky (1883–1924), jedné z 
nejvýznamnějších postav světové literatury 
20. století“
Převzato z: https://kafkamuseum.cz/

Bezbariérovost Ano

Vstupné/Cena pro ZTP 200,-/ 120,- (doprovod 120,-)

Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

Název: Muzeum Policie

Adresa: Ke Karlovu 453/1, Praha 2

Popis „Expozice  muzea  obsahově  vychází 
z existence,  činnosti  a  vývoje 
bezpečnostních  sborů  a  složek  na  území 
našeho státu od jeho vzniku do současnosti 
tedy  nejméně  od  roku  1785.  Je  založena 
na prezentaci  objektivních  dokumentů 
a faktů,  podložených  více  než  jedním 
tisícem exponátů“
Převzato z: https://www.muzeumpolicie.cz//

Bezbariérovost Ano,  přízemí  je  plně  bezbariérové,  první 
patro  je  po  schodech,  ale  muzeum  má 
schodolez. Toalety bezbariérové nejsou.

Vstupné/Cena pro ZTP 50,-/ 20,- (doprovod 0,-)
Zdroj: emailová komunikace se zástupcem muzea

https://kafkamuseum.cz/
https://kafkamuseum.cz/


Příloha 8: 

 Přehled aktuální nabídky volnočasových aktivit vhodných pro osoby s disabilitou

Poznámka:  kolonka  „typ  disability“  označuje  disabilitu,  která  dle  lektora  aktivity  není 

překážkou v provádění činnosti a je ochotný osobu s touto disabilitou přijmout

Bodystyling – cvičení pro ženy

Skupinové aktivity

Kategorie: Sportovní aktivity

„Posilovací  cvičení  pro zpevnění  těla.  Posilovací  cvičení  zaměřené  na tvarování  postavy 

ve středním  tempu  za použití  činek,  gumiček,  overballů  apod.  a je doplněno  o zklidnění  

a strečink.“

Převzato z: https://www.ddmp6.cz/krouzky/?id=2713

Název pořádající organizace Domov dětí a mládeže Praha 6
Místo konání Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 – Řepy

Věkové rozmezí 16–99 let

Typ disability kognitivní deficit, poruchy zraku a sluchu

Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Podložka na cvičení, cena cca 150-300 Kč

Účastnický poplatek 1000,- / pololetí, 2000,- / rok

Den a čas konání Středa 19:00 – 20:00

Způsob přihlášení Přes webovou stránku www.ddmp6.cz, kde je možnost přihlásit 

se online, nebo kontaktovat p. Gabrielu Lasíkovou (235 323 

333), gabriela.lasikova@ddmp6.cz
Poznámka Ve školním roce 2018/19 bude cvičení probíhat na ZŠ Laudova 

v malé tělocvičně, vchod z boku školy (u hřiště) 

Platnost údajů do červenec 2019

Čas sběru dat leden 2019

mailto:gabriela.lasikova@ddmp6.cz
https://www.ddmp6.cz/krouzky/?id=2713


Angličtina pro dospělé – začátečníci

Skupinové aktivity

Kategorie: Jazyky a vzdělávání

„Náplní kroužku je výuka gramatiky, slovíček, poslechu a čtení anglické literatury a následné  

konverzaci v angličtině.“

Převzato z: http://www.ddm-ph2.cz/krouzky/6811-anglictina-pro-dospele-zacatecnici

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 2
Místo konání Slezská 21/920, Praha 2, 120 00

Věkové rozmezí 18–99 let

Typ disability fyzická disabilita včetně uživatele vozíku, expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1100,- / pololetí, 2000,- / rok

Den a čas konání Pondělí   9:00 - 10:30

Způsob přihlášení Přes webovou stránku http://www.ddm-ph2.cz/krouzky/6811-

anglictina-pro-dospele-zacatecnici, kde je možnost přihlásit 

se online, nebo kontaktovat Kristýnu Moulisovou  

na kristyna.moulisova@ddm-ph2.cz (724 811 818)
Poznámka „Je možné přijmout osobu i s kognitivním deficitem, poruchami 

zraku či sluchu, ale bude to pro ni obtížnější. Je možné se 

připojit kdykoli v průběhu roku, pokud si zájemce dostuduje 

učivo. Kroužek je určen pro úplné začátečníky, ale i 

pro tzv. věčné začátečníky, kteří si chtějí oprášit své znalosti.“
Platnost údajů do červen 2019
Čas sběru dat leden 2019

file:///C:%5CUsers%5Cslavo%5CDesktop%5C%20http%5Cwww.ddm-ph2.cz%5Ckrouzky%5C6811-anglictina-pro-dospele-zacatecnici


Country taneční skupina Miš Maž

Skupinové aktivity

Kategorie: Tanec

„CTS MišMaž se věnuje klasickému a modernímu country tanci.“

Převzato z: https://www.ddmp6.cz/krouzky/?id=2635

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 6
Místo konání Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 – Řepy

Věkové rozmezí 15–50 let

Typ disability Expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ne

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1000,-/ pololetí, 1800,- / rok

Den a čas konání Čtvrtek 18:00 - 20:00

Způsob přihlášení Přes webovou stránku https://www.ddmp6.cz/krouzky/?

id=2635, kde je možnost přihlásit se online, nebo kontaktovat 

Karolínu Dudovou na karolina.dudova@ddmp6.cz (235 323 

333)
Poznámka „Máte-li chuť si přijít zatancovat, pobavit se nebo se jenom 

podívat, jste samozřejmě vítáni. Před Vaší návštěvou napište 

nebo zavolejte, abychom o Vás věděli a mohli se na Vás 

připravit ;-) Tréninky se konají v ZŠ Laudova, Laudova 1024, 

Praha 17 - Řepy v malé tělocvičně (vstup bočním vchodem ze 

hřiště).“
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

mailto:karolina.dudova@ddmp6.cz
https://www.ddmp6.cz/krouzky/?id=2635


Kondiční cvičení pro dospělé

Skupinové aktivity

Kategorie: Sportovní aktivity

„Cvičení určené (nejen) seniorům. Pod vedením zkušené lektorky Hanky Králové.“

Převzato z: http://www.ddmpraha8.cz/?page=krouzek&id=4018

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Místo konání Dolákova 26, 181 00 Praha 8

Věkové rozmezí 18–99 let

Typ disability Fyzická disabilita, expresivní dysfázie, poruchy sluchu a zraku, 

kognitivní deficit
Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1000,-/pololetí, 2000,- /rok

Den a čas konání Středa 9:00 – 10:30

Způsob přihlášení Přes webovou stránku http://www.ddmpraha8.cz/?

page=krouzek&id=4018 kde je možnost přihlásit se online, 

nebo kontaktovat p. Hanu Královou, kralova@ddmpraha8.cz
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

mailto:kralova@ddmpraha8.cz
http://www.ddmpraha8.cz/?page=krouzek&id=4018


Dramatická výchova – kroužek Natruc

Skupinové aktivity

Kategorie: Dramatická výchova

„V  kroužcích  umožňujeme  prostřednictvím  tvořivých  činností  (pohybových  a  mluvních  

hereckých,  slovesných,  dramaturgických,  hudebních,  výtvarných,  prací  s  loutkářskými  

prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává  

se  tak  významným  nástrojem  rozvoje  sociability  žáků  (schopnosti  vnímat  druhé,  vnímat  

motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich  

emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.“

Převzato z: http://www.ddmpraha7.cz/krouzky/?key=5&cat=46&id=natruc-2253

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 7
Místo konání Divadlo Radar, Pplk. Sochora 1387/9, 170 00 Praha 7

Věkové rozmezí 16–23 let, lze udělat výjimky

Typ disability Fyzická disabilita, expresivní dysfázie, poruchy sluchu a zraku, 

kognitivní deficit
Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1300,-/ pololetí, 2600,- / rok

Den a čas konání Středa 18:00 – 20:00

Způsob přihlášení Přes webovou stránku http://www.ddmpraha7.cz/krouzky/?

key=5&cat=46&id=natruc-2253 kde je možnost přihlásit se 

online, nebo kontaktovat p. Magdalénu Gracerovou Chrzovou 

(724350601) m.gracerova@ddmpraha7.cz
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

mailto:m.gracerova@ddmpraha7.cz
http://www.ddmpraha7.cz/krouzky/?key=5&cat=46&id=natruc-2253


Otevřená keramika

Skupinové aktivity

Kategorie: Výtvarné a kreativní techniky

„Keramická  dílna  otevřená  všem  dospělým  zájemcům,  kteří  rádi  tvoří  z  keramické  hlíny  

anebo by se rádi s touto činností seznámili. Přijďte k nám strávit příjemné dopoledne plné  

tvoření něčeho krásného. Pod vedením zkušené lektorky se vám to jistě podaří.“

Převzato z: http://www.ddmpraha8.cz/?page=krouzek&id=4085

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 8
Místo konání Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Věkové rozmezí 6–99 let

Typ disability Fyzická  disabilita  (včetně  uživatele  vozíku),  expresivní 

dysfázie, kognitivní deficit
Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 150,- / 1 vstup

Den a čas konání Pondělí 10:00 – 11:30

Způsob přihlášení Přes webovou stránku http://www.ddmpraha8.cz/?

page=krouzek&id=4085 kde je možné přihlásit se online, nebo 

kontaktovat jezkova@ddmpraha8.cz pro více informací
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

http://www.ddmpraha8.cz/?page=krouzek&id=4085


Posilovací a rehabilitační cvičení pro dospělé

Skupinové aktivity

Kategorie: Sportovní aktivity

„Posilovací, protahovací a zdravotní cvičení s náčiním i bez.“

Převzato z: http://www.ddm-ph2.cz/krouzky/6605-rehabilitacne-posilovaci-cviceni-1

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 2
Místo konání Slezská 21, 120 00 Praha 2

Věkové rozmezí 35-70 let

Typ disability Poruchy zraku a sluchu, Kognitivní deficit, Expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1100,-/ pololetí 2000,-/rok

Den a čas konání Úterý 17:15 – 18:15

Způsob přihlášení Přes webovou stránku http://www.ddm-ph2.cz/krouzky/6605-

rehabilitacne-posilovaci-cviceni-1 kde je možné přihlásit se 

online, nebo kontaktovat Miladu Mudrochovou 

(mudrochova@ddm-ph2.cz) pro více informací
Poznámka Kroužek  je  aktuálně  obsazený,  ale  na  stránkách  lze  sledovat 

počet volných míst.

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

http://www.ddm-ph2.cz/krouzky/6605-rehabilitacne-posilovaci-cviceni-1


Klub kresba, malba, grafika

Skupinové aktivity

Kategorie: Výtvarné a kreativní techniky

„Vždy jste rádi tvořili a chybí Vám odborné vedení? - tento kroužek je to pravé – odborné  

vysvětlení technik kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby, studijní kresba podle modelu.“ 

Převzato z: http://www.ddmpraha8.cz/?page=krouzek&id=4089

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Místo konání Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Věkové rozmezí 18–99 let

Typ disability Fyzická disabilita, Poruchy zraku a sluchu, Kognitivní deficit, 

Expresivní afázie
Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1650,-/pololetí, 3300,-/rok

Den a čas konání Pondělí, čtvrtek 17:00 – 19:00

Způsob přihlášení Přes webovou stránku http://www.ddmpraha8.cz/?

page=krouzek&id=4089 kde je možné přihlásit se online, nebo 

kontaktovat p. Burianovou pro více informací - 

burianova@ddmpraha8.cz, 720 070 795
Poznámka „Poznámka k věku –  kroužek je  primárně  určen pro  dospělé 

a dospívající.  V letošním  roce  chodí  pouze  2  dospělé  osoby 

a 8 zhruba  13letých.  Přizpůsobujeme  se  poptávce  zájemců.“ 

(lektorka)
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

http://www.ddmpraha8.cz/?page=krouzek&id=4089


Divadelní kroužek DěS

Skupinové aktivity

Kategorie: Dramatická výchova

„Prostřednictvím dramatické výchovy,  jejich metod a technik,  formujeme zejména sociální  

dovednosti a sebepoznávání se zřetelem k uměleckému cíli – k divadelnímu představení.“

Převzato z: https://www.ddmjm.cz/krouzky/7/detail/1931

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město

Místo konání Šalounova 2024/3, 149 00 Praha 11-Chodov - Technická dílna

Věkové rozmezí 15-18 let

Typ disability Kognitivní deficit

Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ne

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1250,-/pololetí, 2500,-/rok

Den a čas konání Čtvrtek 17:30 – 19:00

Způsob přihlášení Osobně  na  recepci  DDM  Jižní  Město  nebo  kontaktovat 

ruzkova@ddmjm.cz pro přihlášení

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

https://www.ddmjm.cz/krouzky/7/detail/1931


Taoistická cvičení

Skupinové aktivity

Kategorie: Sportovní aktivity

„Pomalé  uvolňující  cvičení  doprovázené  hudbou,  základ pro tai-chi,  meditace.  Cvičení  je  

vhodné pro všechny dospělé bez ohledu na fyzickou zdatnost či předchozí zkušenosti. Kurz  

vede akademický sochař Pavel Míka, lektor s dlouholetými zkušenostmi.“

Převzato z: https://ddmpraha.cz/klamovka/Krouzky/?seo=7614

Název pořádající organizace Klub Klamovka – Dům dětí a mládeže

Místo konání Podbělohorská 154/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Věkové rozmezí 15–99 let

Typ disability Poruchy zraku a sluchu, Kognitivní deficit, Expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1850,-/pololetí, 3250,-/rok

Den a čas konání Pondělí 17:45-19:15

Způsob přihlášení Přes webovou stránku https://ddmpraha.cz/klamovka/Krouzky/?

seo=7614 kde je možné přihlásit se online, nebo kontaktovat 

Ivetu Novou nova@ddmpraha.cz pro přihlášení
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

https://ddmpraha.cz/klamovka/Krouzky/?seo=7614


Výtvarný ateliér

Skupinové aktivity

Kategorie: Výtvarné a kreativní techniky

„Výtvarný ateliér je určen pro všechny, kdo si chtějí osvojit náročnější výtvarné a kreativní  

techniky.  V  průběhu  roku  se  budeme  kromě  kresby  a  malby  věnovat  také  práci  s  méně  

tradičními materiály,  jako je hedvábí, korálky,  FIMO hmota, plsť, textil a mnoho dalších.  

Náročnost technik bude přizpůsobena schopnostem a přáním účastníků, velký prostor bude  

mít také tvorba dle vlastní fantazie.“

Převzato z: http://www.dumum.cz/krouzky/5478-vytvarny-atelier-ii

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Místo konání Starokolínská 2300, 190 16 Újezd nad Lesy

Věkové rozmezí 8-99 let

Typ disability Fyzická  disabilita  včetně  uživatele  vozíku,  poruchy  zraku 

a sluchu, expresivní afázie
Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1300,- /pololetí, 1900,-/ rok

Den a čas konání Čtvrtek 17:00 - 18:30

Způsob přihlášení Přes  webovou  stránku  http://www.dumum.cz/krouzky/5478-

vytvarny-atelier-ii kde je možné se přihlásit online

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

http://www.dumum.cz/krouzky/5478-vytvarny-atelier-ii


Fotoklub Líheň – zaměření na tvůrčí (uměleckou) fotografii

Skupinové aktivity

Kategorie: Fotografování

„Zaměření  na tvůrčí  fotografii  (krajina,  portrét,  zátiší,  nefigurativní  fotografie,  inscenace,  

subjektivní dokument,  intermediální přesahy). Práce s  tradičními i  stylizačními formami v  

rámci technologie digitální i analogové. Ateliérová cvičení, PC editory, fotolaboratoř, teorie  

a  historie  fotografie  (včetně  širších  souvislostí),  konzultace.  Vedení  k  autorské  tvorbě  a  

prezentaci.“

Převzato z: https://ddmpraha.cz/stanice-techniku//krouzky?seo=7661

Název pořádající organizace Stanice techniků

Místo konání Pod Juliskou 1589/2, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Věkové rozmezí 15–26 let

Typ disability Expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Fotoaparát dle vlastní volby, od 1000 Kč (za bazar) po 20 000 

Kč (za nový střední kategorie) (lektor)
Účastnický poplatek 2100,- / pololetí, 3800,-/rok

Den a čas konání Několik  možností  výběru,  informace  na  webových  stránkách 

https://ddmpraha.cz/stanice-techniku?search=fotoklub
Způsob přihlášení Přes webovou stránku https://ddmpraha.cz/stanice-

techniku//krouzky?seo=7661 kde je možné přihlásit se online 

nebo kontaktovat pana Santlera (santler@ddmpraha.cz) pro více 

informací
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat únor 2019

file:///C:%5CUsers%5Cslavo%5CDesktop%5C%20https%5Cddmpraha.cz%5Cstanice-techniku%5Ckrouzky%3Fseo=7661


Keramika

Skupinové aktivity

Kategorie: Výtvarné a kreativní techniky

„Zvládnutí  základních  technik  práce  s  keramickou  hlínou  a  základních  dekorativních  

technik.“

Převzato z: https://www.ddmjm.cz/krouzky/2/detail/1855

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město

Místo konání Šalounova 2024/3, 149 00 Praha 11 – Chodov

Věkové rozmezí 18–99 let

Typ disability Fyzická  disabilita  včetně  uživatelů  vozíku,  poruchy  zraku 

a sluchu, expresivní afázie, kognitivní deficit
Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1700,-/ pololetí, 3400,-/ rok

Den a čas konání Čtvrtek 18:00 - 20:30

Způsob přihlášení Kontaktovat lektory: Jiřina Jindřišková, 778 490 539, 

jindriskova@ddmjm.cz

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat únor 2019

mailto:jindriskova@ddmjm.cz
https://www.ddmjm.cz/krouzky/2/detail/1855


Jóga pro dospělé

Skupinové aktivity

Kategorie: Sportovní

„Nenáročné jógové cvičení pro ty, kteří chtějí s jógou začít.  Koncentrace, zklidnění mysli,  

dech. Protažení, posílení a zpevnění svalů, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Správné  

držení těla a posílení jeho středu. Pomalu, nenásilně, dle svých možností a vědomě v souladu  

s dechem.“

Převzato z: https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?seo=7561

Název pořádající organizace Stanice techniků

Místo konání Pod Juliskou 2561/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6

Věkové rozmezí 18–99 let

Typ disability Poruchy zraku a sluchu, expresivní afázie, kognitivní deficit

Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 2100,-/ pololetí, 4200,-/rok

Den a čas konání Čtvrtek 18:00 -19:30

Způsob přihlášení Přes webovou stránku https://ddmpraha.cz/stanice-

techniku/Krouzky?seo=7561 nebo kontaktovat lektorku na 

plskova@ddmpraha.cz
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat únor 2019

mailto:plskova@ddmpraha.cz
https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?seo=7561
https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?seo=7561
https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?seo=7561


Klub autodráhových modelářů z Letné

Skupinové aktivity

Kategorie: Modelářství

„V našem kroužku si modeláři v průběhu činnosti “zhotoví” (upraví) podvozek pro kategorii  

PR/24 a rovněž si připraví vhodnou karoserii. Při stavbě si osvojí práci se základním nářadím  

a naučí se pájet.“

Převzato z: http://scrc7.wz.cz/krouzek.php

Název pořádající organizace Modelářský klub SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7

Místo konání Tusarova ul. 1216/49-51, Praha 7 – Holešovice

Věkové rozmezí 10-99 let

Typ disability Fyzická disabilita včetně uživatele vozíku, expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Vhodný dráhový model auta kategorie SRC, kolem 1500,-

Účastnický poplatek 1100,-/pololetí, 2200,-/ rok

Den a čas konání Čtvrtek 16:00 – 18:00

Způsob přihlášení Kontaktovat předsedu klubu Libora Putze na 774 960 242

Poznámka Webové stránky klubu www.SCRC7.wz.cz

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat únor 2019

http://scrc7.wz.cz/krouzek.php


Šachy – oddíl

Skupinové aktivity

Kategorie: Deskové hry

„Šachy neboli šach jsou desková hra pro dva hráče. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako  

způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou  

jednou z nejpopulárnějších her světa a hrají je miliony lidí.“

Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy

Název pořádající organizace Šachový svaz České republiky z.s.
Místo konání Záleží na vybraném oddílu, v Praze je 30 šachových oddílů

Věkové rozmezí Bez omezení

Typ disability Expresivní afázie (porozumění nutné), poruchy zraku a sluchu

Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek Záleží na vybraném oddílu, obvykle do 1000 Kč ročně

Den a čas konání Záleží na vybraném oddílu, v Praze je 30 šachových oddílů

Způsob přihlášení Na webové stránce https://www.chess.cz/chci-hrat-sachy/ lze 
získat informace k přihlášení, stačí si vybrat z oddílů  
https://www.chess.cz/vyhledavani-oddilu/?
oddilName=&kraj=11&city=&sortOddil=1 a kontaktovat jejich 
uvedeného zástupce, který poskytne více informací

Poznámka Tyto obecné informace jsou získány od Mgr. Ladislava Záruby, 
sportovního sekretáře Šachového svazu České republiky, pro 
konkrétní informace je nutné kontaktovat jednotlivé oddíly, pro 
která nemusí platit stejné informace, např. o typu disability

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat březen 2019

https://www.chess.cz/vyhledavani-oddilu/?oddilName=&kraj=11&city=&sortOddil=1
https://www.chess.cz/vyhledavani-oddilu/?oddilName=&kraj=11&city=&sortOddil=1
https://www.chess.cz/chci-hrat-sachy/


Kurz fotografování – skupinový

Skupinové aktivity – jednorázové

Kategorie: Fotografování

„Dvoudenní kurz fotografování s Martinem Valentem, 8 vyučovacích hodin po 60 minutách,  

základní teorie a následná praxe – focení v centrum Prahy a v pražské Zoo.“

Převzato  z:  https://www.slevomat.cz/akce/1422786-dvoudenni-kurz-foceni-v-centru-prahy-i-

v-zoo

Název pořádající organizace Jakfotit.info

Místo konání V rámci kurzu se zúčastnění pohybují po centru Prahy, začátek 

Praha – Těšnov 1163/5

110 00 Praha 1-Nové Město
Věkové rozmezí 10–99 let

Typ disability Expresivní afázie

Bezbariérový přístup Ne, v rámci kurzu se zúčastnění pohybují v centru Prahy

Možnost doprovodu/asistence Ano 

Potřebné vybavení a jeho cena Fotoaparát, rozmezí 1000 – 20 000 Kč dle volby

Účastnický poplatek 2590,- / kurz

Den a čas konání Dle domluvy, termíny si lze vybrat zde 

http://jakfotit.info/index.php/fotokurzy/rezervace 
Způsob přihlášení Na webové stránce  

http://jakfotit.info/index.php/fotokurzy/rezervace kde je možné 

přihlásit se online
Poznámka Kurz  je  určen  až  pro  12  osob.  Doprovod  je  zdarma.  Lektor 

Martin Valent
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat březen 2019

http://jakfotit.info/index.php/fotokurzy/rezervace
http://jakfotit.info/index.php/fotokurzy/rezervace
https://www.slevomat.cz/akce/1422786-dvoudenni-kurz-foceni-v-centru-prahy-i-v-zoo
https://www.slevomat.cz/akce/1422786-dvoudenni-kurz-foceni-v-centru-prahy-i-v-zoo


Kurz fotografování – skupinový

Skupinové aktivity – jednorázové

Kategorie: Fotografování

 „Líbí  se  Vám večerní  fotografie  Prahy?  Nevíte,  jak  správně  nastavit  fotoaparát  a  jaká  

pravidla  dodržovat?  Rádi  Vám vše  vysvětlíme a předvedeme na teoretickém i  praktickém  

kurzu večerní a noční fotografie v centru Prahy.“

Převzato z: https://www.kotekfoto.cz/inpage/kurz-vecerni-a-nocni-fotografie/

Název pořádající organizace Miloš Kotek, www.kotekfoto.cz

Místo konání V  centru  Prahy,  pohyb  a  hledání  zajímavých  objektů 

k fotografování
Věkové rozmezí 12–99 let

Typ disability Kognitivní deficit, Fyzická disabilita*, Expresivní afázie

*v rámci kurzu je pohyb po centru Prahy, nutné také zvládnout 

udržet fotoaparát
Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Fotoaparát + stativ, cca 8000 Kč 

Účastnický poplatek 1299 Kč

Den a čas konání Nutné vybrat na webových stránkách 

https://www.kotekfoto.cz/inpage/kurz-vecerni-a-nocni-

fotografie/, obvykle 2–3 kurzy měsíčně
Způsob přihlášení Po výběru termínu (odkaz výše) kontaktovat lektora zde 

https://www.kotekfoto.cz/kontaktovat/ s vybraným termínem

Poznámka Doprovod je bezplatný

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat březen 2019

https://www.kotekfoto.cz/kontaktovat/
https://www.kotekfoto.cz/inpage/kurz-vecerni-a-nocni-fotografie/
https://www.kotekfoto.cz/inpage/kurz-vecerni-a-nocni-fotografie/
http://www.kotekfoto.cz/
file:///C:%5CUsers%5Cslavo%5CDesktop%5C%20https%5Cwww.kotekfoto.cz%5Cinpage%5Ckurz-vecerni-a-nocni-fotografie%5C


Hra na bicí – sólo

Individuální aktivity

Kategorie: Hudební

„Výuka hry na perkusivní nástroje (conga, bonga, cajon) + základy paličkové techniky (na  

trenažér). Lekce jsou určené pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.“

Převzato z: https://www.ddmp6.cz/krouzky/?id=2659

Název pořádající organizace Dům dětí a mládeže Praha 6
Místo konání Na Vypichu 1a, 169 00 Praha 6 – dopravní hřiště

Věkové rozmezí 7–99 let

Typ disability Fyzická disabilita včetně uživatele vozíku, expresivní dysfázie

Bezbariérový přístup Ano

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 1900,-/pololetí, 3600,-/rok

Den a čas konání Pondělí 14:00 - 16:00 nebo 16:00 - 18:00

Způsob přihlášení Přes webovou stránku www.ddmp6.cz, kde je možnost přihlásit 

se online, nebo kontaktovat p.Marcelu Lampart (235 323 333) 

marcela.lampart@ddmp6.cz
Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat leden 2019

mailto:marcela.lampart@ddmp6.cz
file:///C:%5CUsers%5Cslavo%5CDesktop%5Cwww.ddmp6.cz
file:///C:%5CUsers%5Cslavo%5CDesktop%5C%20https%5Cwww.ddmp6.cz%5Ckrouzky%5C%3Fid=2659


Vyhlídková plavba po Vltavě

Individuální aktivity – jednorázové

Kategorie: Odpočinek a relax

„Jedinečné panorama Prahy si nejlépe vychutnáte z hladiny řeky Vltavy. Pražské Benátky  

vám umožní nahlédnout na naše hlavní město z jiné perspektivy.“

Převzato z: http://www.prazskebenatky.cz/cz/vyhlidkove-plavby-historickym-privozem

Název pořádající organizace Pražské Benátky s.r.o.

Místo konání Křižovnické náměstí 3, Praha 1

Věkové rozmezí Bez omezení 

Typ disability Fyzická  disabilita,  vč.  osob  na  vozíku,  expresivní  afázie, 

s doprovodem kdokoli
Bezbariérový přístup Není, ale po předchozí domluvě lze zajistit, viz poznámka

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 340 Kč/ osoba

Den a čas konání Lodě  vyplouvají  každých  10  minut  z  Přístaviště  Judita  – 

Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Staré Město
Způsob přihlášení Není  potřeba  rezervace  ani  předchozího  přihlášení,  lístky 

zakoupíte na místě. 

Poznámka „Jsme  schopni  přijmout  osoby  na  mechanickém  vozíku  po 
přechozí rezervaci,  abychom zajistili  personál,  který osobu na 
vozíku pomůže snést dolů přístaviště a do lodi. Elektrický vozík 
je  bohužel  moc  široký  a  neprojde  schodištěm a  vchodem do 
lodi.“  (Pražské Benátky s.r.o.)  Cesta  trvá 45 minut,  konec na 
stejném místě, jako začátek. 

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat březen 2019

http://www.prazskebenatky.cz/cz/vyhlidkove-plavby-historickym-privozem


Let v profesionálním leteckém simulátoru

Individuální aktivity – jednorázové

Kategorie: Odpočinek a relax

„Proleťte se na simulátoru letounu L410, který je zaparkovaný v inAero v Jindřišské. Čeká  

vás  skutečně  realistický zážitek,  žádné náhražky a „hračičky“.  Simulátor  je  postavený  ze  

skutečného kokpitu LET L410 a naprostá většina přístrojového vybavení a ovládacích prvků  

jsou  originály.  Můžete  si  vyzkoušet,  jaké  je  být  kapitánem letadla  –  zkusíte  si  vzlétnout,  

vyzkoušíte horizontální let, základy vizuální navigace a přistání. Ovládání učí skuteční piloti.“

Převzato z: https://www.slevomat.cz/akce/1423220-simulator-letounu-pilotovani-i-romnticky-

let

Název pořádající organizace inAero s.r.o. - L410Simulator.cz
Místo konání Jindřišská 1759/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Věkové rozmezí 10–99 let

Typ disability Kognitivní  deficit,  zrakové  a  sluchové  poruchy,  expresivní 

afázie
Bezbariérový přístup Ne

Možnost doprovodu/asistence Ano

Potřebné vybavení a jeho cena Žádné

Účastnický poplatek 999–4900 Kč/ vstup

Den a čas konání Dle domluvy

Způsob přihlášení Zakoupit voucher:  https://l410simulator.cz/product/let-v-

simulatoru-l410/ a následně jej uplatnit – vybrat termín zde: 

https://inaero-s-r-o.reservio.com/
Poznámka Doprovod vstupné neplatí

Platnost údajů do červen 2019

Čas sběru dat březen 2019

https://l410simulator.cz/product/let-v-simulatoru-l410/
https://l410simulator.cz/product/let-v-simulatoru-l410/
https://www.slevomat.cz/akce/1423220-simulator-letounu-pilotovani-i-romnticky-let
https://www.slevomat.cz/akce/1423220-simulator-letounu-pilotovani-i-romnticky-let
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