
 

1. Aeroškola (Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.) 

Pravidelné kroužky, kurzy a workshopy animace, filmu, komiksu a příbuzných oborů pro děti, 

dospělé i seniory. 

http://www.aeroskola.cz 

2. Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. 

Dětský turistický oddíl pro kluky a holky od 1. třídy ZŠ. Oddílové schůzky, výpravy, letní 

tábor. Kamarádství, vztah k přírodě, zábava, dobrodružství. To vše najdeš v našem oddíle! 

http://www.tomstan.cz 

3. Ateliér Kroužek 

Pořádáme výtvarné kroužky a příměstské tábory pro děti od 4 let. Zaměřujeme se hlavně  

na kresbu a  malbu, ale tvoříme také grafiky, sochy i design.  

https://atelierkrouzek.cz  

4. Baletní škola BcA. Jána Nemce 

Výuka klasického baletu, baletní semináře, baletní soustředění, Letní škola tance. 

http://www.baletniskola.cz  

5. Boxing club Rebel z.s. 

Tréninky boxu pro děti již od 6 let, mládež i dospělé. 

http://www.bcrebel.cz/  

6. Club Sport Vítkov 

Sportovní beachvolejbalový klub, který nabízí tréninky pro děti i dospělé, a o letních a jarních 

prázdninách pořádá příměstské tábory. 

http://sportvitkov.cz 

 

7. Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 

Volnočasové zařízení pro všechny věkové kategorie, od batolat pro dospělé. Ulita je přístupná 

každému, kdo hledá tvořivou zábavu, aktivitu,  inspirující programy a lidi. 

Nejširší nabídku aktivit máme pro děti školního věku. Letos chystáme přibližně 200 kroužků 

nejen v prostorách Ulity, ale i na vybraných základních školách a sportovištích. Kroužky 

pokrývají celé spektrum zájmů: sport, tanec, hudbu, výtvarno, divadlo, techniku i vzdělávání. 

Oblíbené je i keramické studio.  
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Ke kroužkům se váže i projekt Na kroužky s Ulitou, který zajišťuje vyzvedávání dětí ve školách, 

doprovod na kroužky a členství v odpoledním U klubu, kde se o děti postaráme až do 18. 

hodiny.  

Kromě kroužků pořádáme letní tábory výjezdové i příměstské, festivaly, kurzy pro dospělé, 

workshopy i akce pro školy. Vymýšlíme i únikové hry pro rodiny a dětské kolektivy. Z velkých 

akcí je oblíbený podzimní Horor v Ulitě, pálení čarodějnic, Ulitafest i Den dětí. Vše se koná  

v prostorách Ulity na Balkáně a v přilehlé zahradě. 

Na všechny aktivity se můžete přihlašovat online. Kroužky se plní, proto neváhejte a přihlaste 

se včas. 

https://www.ulita.cz  

 

8. Cheer Academy z. s. 

Taneční a gymnastická škola pro děti, roztleskávačky. 

http://cheeracademy.cz  

 

9. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 

Činnost vodních skautů, sportovní lakrosový kroužek, včelařský kroužek Žihadlo. 

https://4pvs.nipax.cz 

 

10. Klub národní házené Spoje Praha 

Oddíl národní házené nabízí dětem sportovní přípravu v ryze českém sportu. Míčová 

technika, atletické dovednosti, zábava, a to vše v prima kolektivu dětí a dospělých. 

http://www.knhspojepraha.cz  

 

11. KROUŽKY A PROUŽKY s.r.o. 

Pořádáme příměstské tábory, organizujeme narozeninové oslavy pro děti i dospělé a 

zajišťujeme výtvarné kurzy a workshopy. 

http://www.krouzkyaprouzky.cz  

 

12. Kung - Fu škola Petry Lorenzové 

Tradiční čínské Kung - Fu, tréninky 2x týdně probíhají v menších skupinkách kolem 10 dětí. 

Dále čínský box qinda (lehký kontakt) - údery, kopy, shazování. 

http://www.kungfu-praha.com  
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13. My.Aktivity o.p.s. 

Nabízíme pravidelné volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi; každoročně otevíráme cyklus 

kroužků různého zaměření pro děti předškolního a školního věku a pro maminky s dětmi; 

pořádáme také pravidelné akce pro rodiny s dětmi i pro seniory. 

http://www.myaktivity.cz  

 

14. NOVÁ TROJKA, z.s. 

Kurzy pohybové, výtvarné, hudební, kombinované (pro rodiče s dětmi, pro děti od 3 let výše, 

pro dospělé). 

http://www.nova-trojka.cz  

 

15. Pionýr, z.s. – 117. pionýrská skupina Kalich 

Celoroční činnost dětského oddílu; hodně času s dětmi trávíme v přírodě, kde hrajeme 

spoustu her a snažíme se vést děti k samostatnosti. 

http://www.117.cz  

 

16. Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 

Nabízíme pravidelné oddílové schůzky každý týden – během nich se věnujeme zážitkovým 

hrám, rukodělným činnostem, luštění šifer, rozvíjení sociálních dovedností, v létě chodíme do 

parku a v zimě do tělocvičny 

Během roku pořádáme čtyři víkendové akce pokaždé s jinou tématikou (např. pevnost 

Boyard, Zaklínač, Cirkus, Stopařův průvodce po Galaxii). 

V létě pořádáme výjezdní třítýdenní tábor, kde s pomocí stroje času navštěvujeme různá 

historická období a postavy, řešíme záhady a zachraňujeme svět. 

Na konci prázdnin pořádáme týdenní příměstský tábor s výlety po Praze a blízkém okolí 

(např. lomy Amerika, sázavské štoly, Mirakulum, aquapark, hrady a zámky). 

http://www.147.cz  

 

17. „Rodinné a komunitní centrum Paleček“ 

Volnočasové aktivity pro děti, vzdělávací aktivity pro rodiče a odborníky, letní příměstské 

tábory, příměstské soboty, příprava dětí na školní docházku, herna pro děti, poradenství pro 

rodiče, logopedie pro děti. 

http://www.rcpalecek.cz  
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18. Sportovní klub ZŠ Jeseniova z.s. 

Atletický klub se zaměřením na práci s dětmi od 5 let a mládeží; pravidelně pořádáme pro 

děti soutěže, sportovní akce pro rodiny, příměstské tábory. 

http://www.jeseniova.cz  

 

19. Šikovné děti, z.s. 

Polytechnické vzdělávání dětí ve školách, volnočasový kroužek Kutil Junior, pravidelné lekce 

dílen, jednorázové řemeslné workshopy pro školy, řemeslné příměstské tábory, jednorázové 

řemeslné workshopy pro rodiče s dětmi, řemeslné workshopy pro seniory. 

http://kutiljunior.cz  

 

20. Yogadana, z.s. (studio Třetí oko) 

Tanec a jóga pro děti, teen jóga, jóga pro budoucí maminky i maminky s miminky, zdravotní 

cvičení. 

http://www.treti-oko.cz  

 

21. 36. středisko skauta ABS Praha 3 Gatagéwa 

Volnočasové aktivity pro děti 5-15 let; skautská činnost: výpravy, táboření, výtvarné  

a rukodělné činnosti, … 

http://www.skautabs.cz/gatagewa  
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