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1.

Mateřská centra

 1.
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Duhový ráj

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 28331770

adresa                                           Okružní 1, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 724 344 364

e-mail                                                eliska@duhovyraj.cz

www stránky www.duhovyraj.cz

popis činnosti                       

Dětské a mateřské centrum – dětská herna, kavárna, zájmové 
kroužky pro děti: baby – masáže, znakování BabySigns, cviče-
ní s dětmi od 0–6 let, jazykové kurzy, výtvarné kurzy, keramika, 
tanec. Pro dospělé: cvičení pro těhotné, cvičení po porodu, 
orientální tanec, jazykové kurzy, výtvarné kurzy, pilates.  

cílová skupina budoucí maminky, rodiče dětí 0–8 let, děti…..vlastně kdokoliv

bezbariérový přístup ano

EPONA

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 69707332

adresa                                           Bratislavská 21, Brno-střed, 602 00
provoz koní v Hostěnicích

telefon / fax 604 244 852

e-mail                                                epona@hipoterapie.cz

www stránky www.epona.hipoterapie.cz

popis činnosti                       Mateřské centrum Koníček – aktivity s využitím koní jako 
komunikačním partnerem.

cílová skupina rodiny s malými dětmi

bezbariérový přístup ano

 1.
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Klub Pastelka

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 44992785

adresa                                           Nám. Karla IV.4, Brno-Líšeň, 628 00

telefon / fax  

e-mail                                                info@pastelka.net

www stránky www.pastelka.net

popis činnosti                       

Provozujeme rodinné centrum s celotýdenním provozem. V cent-
ru nabízíme dopolední programy pro  děti do 3 let s doprovodem 
se zaměřením na pohybovou, výtvarnou, ekologickou, logopedic-
kou a hudební činnost. Odpolední programy jsou využívány dětmi 
bez doprovodu rodičů s jazykovým, hudebním a pohybovým za-
měřením. Večerní programy pohybového a výtvarného charakte-
ru a výuka angličtiny jsou vyhrazeny rodičům. Pořádáme odborné 
přednášky o efektivním rodičovství a poradny z oblasti péče o dítě. 
Organizujeme jednorázové akce a oslavy, několikadenní rekreační 
pobyty pro rodiče s dětmi v Jeseníkách a příměstské tábory.

cílová skupina rodiče, prarodiče, děti od 0 do 7 let, nastávající rodiče, těhotné

bezbariérový přístup ne

Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27001636

adresa                                           Oblá 51, Brno-Nový Lískovec, 634 00

telefon / fax 773 907 909

e-mail                                                mcsedmikraska@volny.cz, sedmikraska.brno@seznam.cz

www stránky www.mcsedmikraskabrno.cz

popis činnosti                       

MC Sedmikráska je místem pro spokojenější rodiče a šťastněj-
ší děti. Nabízí volnočasové aktivity pro celou rodinu na principu 
spolupráce přímo s rodiči a dětmi samotnými. Nabízíme cvičení, 
tvoření, hudební programy a jazykové kurzy pro děti a dospělé.

cílová skupina rodiče s dětmi 0–15 let

bezbariérový přístup ano

 1.
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Rodinné centrum Matáta

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 65765338

adresa                                           Vážného 6, Brno-Řečkovice, 621 00

telefon / fax 605 243 249

e-mail                                                matata@matata.cz

www stránky www.matata.cz

popis činnosti                       

Rodinné centrum Matáta nabízí dopolední hernu s programem 
pro nejmenší (cvičení dětí, tvořeníčko, cvičení pro kojence), 
odpolední hernu a kroužky pro děti a řadu mimořádných akcí 
(sportovní dny, tvořivé dílny pro dospěláky, letní dovolenou, diva-
delní představení, vánoční jarmárek, atp.). Mimořádné akce jsou 
programově i časově nastaveny tak, aby vybízely k účasti celé 
rodiny – neizolovaly tatínky od světa maminek a dětí.

cílová skupina rodiny s dětmi

bezbariérový přístup do centra ano (lze najet s kočárkem, vozíčkem), do herny ne

Občanské sdružení Kuřátka

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 68730161

adresa                                           Poštovská 1, Brno-střed, 602 00

telefon / fax  

e-mail                                                kuratka@kuratka.com

www stránky www.kuratka.com

popis činnosti                       

Klubovna pro maminky, dětská herna a atelier pro tvořivé ručič-
ky je otevřen v samotném srdci Brna pro všechny, kteří se chtějí 
pobavit ve všední dny v dopoledních hodinách 9–12 hod. Mateř-
ské centrum Kuřátka dále připravuje nedělní akce celoměstské-
ho charakteru pro celé rodiny – Kočárkové a koloběžkové závo-
dy, Barevnější svět, Hledání pokladu, Šikuláda a další. Připravuje 
také akce na podporu a rozvoj talentů – soutěžní přehlídku ve 
zpěvu Lidový Skřivánek, projektovou soutěž Příroda a děti a také 
organizuje volnočasové aktivity pro děti v odpoledních hodinách – 
Dramatické studio, Přírodovědný kroužek, Hrátky s hrou atd.

cílová skupina rodiny s dětmi

bezbariérový přístup ne

 1.
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2.

Kluby maminek

 2.
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Sluníčko Šlapanice, o.s.
Klub maminek

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27020801

adresa                                           Nádražní 7, Šlapanice, 664 51

telefon / fax  

e-mail                                                slunicko@slunickoslapanice.cz

www stránky www.slunickoslapanice.cz

popis činnosti                       pravidelná setkávání maminek a osob pečujících o předškolní 
děti

cílová skupina rodiče s dětmi od 0 do školní docházky

bezbariérový přístup ne

Sbor Církve bratrské v Brně
Klub maminek

právní subjektivita církevní právnická osoba

IČ 65760735

adresa Kounicova 272/15, Brno-Veveří, 602 00

telefon / fax 530 342 302

e-mail                                                brno.kounicova@cb.cz

www stránky www.cb.cz/brno

popis činnosti                       Přednášky pro maminky týkající se výchovy dětí, manželství, 
víry, rukodělná činnost.

cílová skupina maminky na mateřské dovolené s dětmi

bezbariérový přístup ne

 2.
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Soběšice dětem
Klub maminek Klubíčko

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27008061

adresa                                           Klarisky 13, Brno-Soběšice,  644 00

telefon / fax 737 966 378

e-mail                                                info@sobesicedetem.cz

www stránky www.sobesicedetem.cz

popis činnosti                       

Klub maminek Klubíčko – je pravidelnou aktivitou o. s., probí-
há vždy ve středu. Všechny body programu – říkadla, pohybové 
aktivity, zpívání, divadlo i výtvarná dílna – jsou tematicky spoje-
ny s aktuálním ročním obdobím a tradicemi.

cílová skupina rodiče s dětmi do 10 let

bezbariérový přístup ne

Klub maminek Kaštánek

právní subjektivita

IČ

adresa                                           Odbojářská 2, Brno-Bystrc, 635 00
(Společenské centrum)

telefon / fax  

e-mail                                                kastanekbystrc@seznam.cz

www stránky www.Kastanek.org

popis činnosti                       Hry, pohybové aktivity, výtvarná činnost pro děti.

cílová skupina maminky na MD s dětmi 1–4 roky

bezbariérový přístup ano

 2.
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Klub maminek Krteček

právní subjektivita  
IČ  

adresa                                           Katolický dům, Křivánkovo náměstí 35, Brno-Žebětín, 641 00   
(z Mendlova nám. bus č. 52)         

telefon / fax 723 913 272,  603 527 669

e-mail                                                pilnam@seznam.cz

www stránky  

popis činnosti                       

Nabízíme: – SPOLEČNÉ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – střídá-
me jednotlivé cviky s říkadly, písničky, hry. Rozvíjíme jemnou 
a hrubou motoriku a spolupráci mezi matkou a dítětem. Sna-
žíme se o souhru výtvarného, rytmického a slovního projevu, 
děti se seznamují ve Vv s různými materiály, kreslí a společně 
tvoří z papíru, modelovacích hmot, přírodnin, keramiky atd. – 
CVIČENÍ NA OVERBALLECH – MASÁŽE DĚTÍ I MAMINEK – 
RELAXAČNÍ TECHNIKY – CVIČENÍ NA NÁŘADÍ – to vše 
s přihlédnutím k možnostem dětí. Setkání provází maňásek. 
PŘEDNÁŠKY A BESEDY NA RŮZNÁ TÉMATA – SPOLEČNÉ 
VÝLETY – ZAPŮJČENÍ LITERATURY.

cílová skupina od 1 roku do 7 roku

bezbariérový přístup ne

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Klub maminek Klubko

právní subjektivita školská právnická osoba

IČ 65348702

adresa Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky, 616 00

telefon / fax 541 213 110 

e-mail zuzana101@volny.cz, stredisko@brno.sdb.cz

www stránky www.brno.sdb.cz

popis činnosti                       Aktivity výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací.

cílová skupina maminky s dětmi

bezbariérový přístup ano

 2.
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JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   
Klub maminek Paleta

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Touškova 9, Brno-Židenice, 615 00

telefon / fax 539 085 764,  777 893 212

e-mail                                                paleta@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       Aktivity pro rodiče a děti, cvičení rodičů s dětmi, herní kluby pro 
děti, jazykové kurzy….

cílová skupina maminky s dětmi na mateřské/ rodičovské dovolené

bezbariérový přístup ne

Klub maminek Ořešín

právní subjektivita  

IČ  

adresa                                           Klimešova ul., sportovní areál, Brno-Ořešín, 621 00

telefon / fax 736 673 320 Gabriela Peringerová

e-mail                                                kmoresin@centrum.cz

www stránky www.brno-oresin.cz

popis činnosti                       

Klub maminek v Ořešíně je otevřen jednou týdně – v úterý od 
9 do 12 hodin. Pro děti je na každý týden připravena v klubu jiná 
výtvarná činnost, pro maminky pořádáme jednou až dvakrát do 
měsíce přednášky s různými tématy: předškolní zralost, homeo-
patie, léčivá kosmetika. Klub maminek také v Ořešíně pořádá 
akce pro děti a rodiče – například Noc s Andersenem v klubu, 
loutkové divadlo na hřišti u klubu, malování na obličej. Pořádá-
me také půldenní a jednodenní výlety do okolí. Vstupné do klu-
bu je 30 korun. 

cílová skupina rodiče na mateřské dovolené, děti od 1/2 roku do pěti let

bezbariérový přístup ano

 2.
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JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   
Klub maminek Sluníčko

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Tuháčkova 39, Brno-Komárov,  617 00

telefon / fax 775 739 803

e-mail                                                slunicko@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       Výtvarná činnost, angličtina, cvičení, keramika.

cílová skupina maminky s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené

bezbariérový přístup ano

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, Brno
Klub maminek Pírko

právní subjektivita Školské zařízení pro environmentální vzdělávání

IČ 44993447

adresa                                           Lipka, Pracoviště Rozmarýnek, Klub maminek Pírko, 
Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov, 637 00

telefon / fax 541 220 208, 777 872 473

e-mail                                                rozmarynek@lipka.cz 

www stránky www.lipka.cz/rozmarynek 

popis činnosti                       

Podpora správného psychomotorického vývoje dětí ve věku 
do 4 let pomocí her, cvičení, pobytu v přírodě přímo ve vlastní 
zahradě Rozmarýnku s mnoha prvky ekologické výchovy, výtvar-
ných činností, hudby a čtení pohádek. Dále vytváření sociálních 
kontaktů mezi rodiči na rodičovské dovolené formou výměny 
zkušeností s výchovou dětí a možnostmi seberealizace a debat 
s odborníky na tato témata a také výtvarné činnosti pro rodiče.

cílová skupina děti ve věku od narození do 4 let a jejich rodiče nebo jiní příbuzní

bezbariérový přístup ne

 2.
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Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady,
příspěvková organizace  Klub maminek při pobočce Domeček

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00400912

adresa                                           Valtická 23, Brno-Vinohrady, 628 00

telefon / fax 544 216 684

e-mail                                                domecek@vinohrady.brno.cz     
kvic@vinohrady.brno.cz

www stránky www.kvicvinohradybrno.cz

popis činnosti                       Klub maminek – činnost dopoledne 1x týdně – dílny, cvičení, 
besedy.

cílová skupina děti od 6 měsíců – dospělí

bezbariérový přístup ano

Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno
Klub maminek při CVČ Legato

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CVČ Legato, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice, 623 00

telefon / fax 739 214 558

e-mail                                                legato@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Výměna zkušeností s výchovou dítěte, výtvarné programy, 
cvičení, zpívání, vyprávění a dramatizace pohádek. Tvorba 
programu je společným dílem maminek. Klubovna je vybave-
na hračkami, sportovním nářadím i náčiním a výtvarnými potře-
bami.

cílová skupina maminky s dětmi na mateřské dovolené

bezbariérový přístup ano

 2.
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Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže Brno-Líšeň
Klub rodičů a dětí

právní subjektivita školská právnická osoba

IČ 65348699

adresa                                           Kotlanova 13, Brno-Líšeň, 628 00

telefon / fax 544 232 641

e-mail                                                info@salesko.cz

www stránky www.salesko.cz

popis činnosti

Salíček – hry a cvičení dětí a rodičů
Tvořivá dílna pro dospělé
Besedy s různými hosty 
Barvínek – tvoření dětí i rodičů 
Kondiční cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Všeználek – miniškolka
KEfíR
Kurz efektivní rodičovství obsahuje 9 setkání, kde se rodiče 
dozví, jak lépe rozumět svému dítěti, jak lépe komunikovat, jak 
efektivně reagovat na dětský negativismus i co děti potřebují.
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

cílová skupina děti a mládež, maminky s dětmi, široká veřejnost

bezbariérový přístup ano

 2.
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3.

Centra pro rodinu

 3.
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Centrum pro rodinu a sociální péči

právní subjektivita církevní právnická osoba

IČ 44991584

adresa                                           Josefská 1, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 542 217 464, 731 402 731

e-mail                                                crsp.brno@centrum.cz

www stránky www.crsp.cz

popis činnosti                       

Kurzy efektivního rodičovství, předporodní kurzy, cvičení po po-
rodu a cvičení rodičů s dětmi, programy pro osamělé rodiče, ne-
úplné rodiny a rodiče hyperaktivních dětí, příměstské tábory, 
kurzy slaďování rodiny a zaměstnání včetně PC kurzů, akredi-
tované vzdělávání pedagogů a pracovníků  rodinných organiza-
cí, příprava na manželství, seniorské programy – trénink paměti, 
PC kurzy pro seniory, mezigenerační setkávání, kluby aktivních 
seniorů.

cílová skupina rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

bezbariérový přístup ano

Centrum naděje a pomoci o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 60553626

adresa                                           Vodní 13, Brno-Staré Brno, 602 00

telefon / fax 543 331 470-2 / 543 254 891

e-mail                                                cenap@cenap.cz

www stránky www.cenap.cz

popis činnosti                       

Sdružení CENAP (Centrum naděje a pomoci) je občanské sdru-
žení s ústředím v Brně a celorepublikovou působností. Zabývá 
se  podporou psychického, fyzického, sociálního zdraví rodiny 
jako celku i jednotlivců a problematikou s tím související.

cílová skupina rodina, tj. narozené i nenarozené děti, rodiče, dospívající, 
mládež, nastávající rodiče, prarodiče

bezbariérový přístup ano

 3.



17

Národní centrum pro rodinu

právní subjektivita veřejná církevní právnická osoba

IČ 65349296

adresa                                           Průchodní 377/2, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 542 214 865

e-mail                                                ncpr@volny.cz

www stránky www.rodiny.cz

popis činnosti                       

Monitorování situace a postavení rodiny ve společnosti u nás 
i v zahraničí, orientace v odborných otázkách týkajících se 
rodiny: opatření na podporu fungující rodiny,  tvorba koncepcí 
rodinné politiky na všech úrovních, tvorba a realizace vzdělá-
vacích programů, vytváření celorepublikové sítě Center pro ro-
dinu a informační a koordinační činnost, spolupráce s podobně 
zaměřenými organizacemi u nás, spolupráce s médii, vydávání 
odborných článků v tisku a vyjadřování se k aktuálním tématům 
týkajícím se rodiny. 

cílová skupina rodiny, pracovníci prorodinných organizací, center pro rodinu, 
odborná veřejnost, přestavitelé státní správy a političtí činitelé

bezbariérový přístup ne

 3.
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4.

Family Pointy

 4.
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Služba Family Point nabízí: 

•  místo pro nakrmení 
a přebalení dětí

• dětský koutek pro relaxaci

• informace pro rodiny

Family Point s kontaktní pracovnicí 
Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno-střed 

Po–Pá           8.30–17.30

MMB, Odbor správních činností, Husova 5, Brno-střed
1. patro 

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  8.00–12.00
Středa 8.00–17.00
Čtvrtek 8.00–12.00
Pátek 8.00–12.00

MMB, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno-střed
Pondělí 8.00–17.00
Středa 8.00–17.00
Pátek 8.00–12.00

ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3
Pondělí 8.00–17.30
Úterý 8.00–14.00
Středa 8.00–17.30
Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek 8.00–14.00

ÚMČ Komín, Vavřinecká 15
Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–12.00
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  8.00–12.00
Pátek  8.00–12.00

 4.



20

ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75

Pondělí 8.00–17.00
Středa  8.00–17.00

ÚMČ Židenice, Gajdošova 7
4. patro

Pondělí 8.00–17.00
Středa  8.00–17.00

Fakultní nemocnice Brno, pavilon X, 
Jihlavská 20, Brno-Bohunice
1. nadzemní podlaží 

Po – Ne NON STOP

Fakultní nemocnice Brno, pavilon L, 
Jihlavská 20, Brno-Bohunice
3. nadzemní podlaží

Po – Ne 5.00–19.00

Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, pavilon G, 
Černopolní 9

Po – Ne NON STOP

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
Kobližná 4, Brno-střed *

Po – Pá 10.00–19.00
Sobota 10.00–14.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
pobočka Brno-Bystrc, Vondrákova 15 *

Pondělí   9.00–12.00    13.00–18.00
Úterý 13.00–18.00
Středa   9.00–12.00    13.00–18.00
Čtvrtek 13.00–18.00

 4.
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Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
pobočka Brno-Židenice, Stará Osada 15 *

Pondělí 13.00–18.00
Úterý    9.00–12.00   13.00–18.00
Čtvrtek  13.00–18.00
Pátek    9.00–15.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
pobočka Brno-Maloměřice, Selská 16 *

Pondělí  13.00–18.00
Středa    9.00–12.00   13.00–18.00
Pátek    9.00–12.00   13.00–15.00

Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno-střed *

Po – Pá  8.00–21.00
So, Ne a letní prázdniny dle programu

Lužánky – středisko volného času, pobočka Lány, 
Lány 3, Brno-Bohunice *

Po – Pá   9.00–18.00

Lužánky – středisko volného času, pobočka Lata, 
Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky *

Po –Čt  8.30–16.30
Pá   8.30–12.30

Lužánky – středisko volného času, pobočka Linka, 
Kosmonautů 4, 1. patro, Brno-Starý Lískovec *

Po –Čt 8.00–17.00
Pátek 8.00–14.00

 4.
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Lužánky – středisko volného času, pobočka Louka, 
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady *

Pondělí   8.30–12.30    15.00–18.00
Úterý   8.30–12.30    15.00–18.00
Středa   8.30–12.30    16.30–18.00
Čtvrtek   8.30–12.30    15.00–18.00
Pátek   8.00–12.30

Mateřské centrum Sedmikráska Brno, o.s., 
Oblá 51, Brno-Nový Lískovec *

Po – Pá   8.00–13.30 Odpoledne dle programu
Pondělí   15.00–18.00

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
Brno-Žabovřesky, Foerstrova 2 *

Po – Pá       8.30–12.30   14.00–19.00

 * O letních prázdninách provoz omezen.

 4.
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5.

Centra volného času
Domy dětí a mládeže

 5.
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“            
pobočka  Centrum volného času Botanka

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00101508

adresa                                           Centrum volného času Botanka, Botanická 13, Brno-střed, 602 00 

telefon / fax tel.: 541 238 664, mobil: 725 871 752

e-mail                                                info@botanka.cz

www stránky www.botanka.cz

popis činnosti                       

Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a hodně 
živým prostorem. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit 
všechny věkové kategorie – od mimin a (před)školáků přes stu-
denty a dospělé až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, 
výtvarné a jazykové kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, pro-
gramy pro rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí a příměstské 
tábory.

cílová skupina děti od 2 let, rodiče a prarodiče s dětmi, školní kolektivy, 
teenageři, studenti, dospělí, senioři

bezbariérový přístup ano

Centrum volného času Žebětín, o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27047458

adresa                                           Křivánkovo náměstí 15, Brno-Žebětín, 641 00

telefon / fax 776 364 320

e-mail                                                saxi@volny.cz

www stránky www.cvocek.navolno.cz

popis činnosti                       
Kroužky pro předškolní a školní děti, jednorázové akce (hry, 
tvořivé dílničky, vystoupení, sportovní akce), pobytové akce, 
příprava Stezky zdraví.

cílová skupina obyvatelé Žebětína i širšího okolí, zejména rodiny s dětmi

bezbariérový přístup do klubovny ne, na akce pořádané v plenéru většinou ano 
(sjízdnost pro kočárky se bere v úvahu)

 5.
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 Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
 Klub Rákosníček

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa                                           Helceletova 4, Brno, 602 00

telefon / fax 543 212 113

e-mail                                                klubrakosnicek@seznam.cz

www stránky www.ddmhelceletova.cz

popis činnosti                       
Odpolední kroužky pro předškoláky, kroužky pro školáky,
dospělé, pobytové akce a tábory.
Hlídání dětí v dopoledních hodinách.

cílová skupina děti předškolní, školní

bezbariérový přístup ne

 Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa                                           Helceletova 4, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 543 212 113

e-mail                                                ddm.helceletova@orgman.cz

www stránky www.ddmhelceletova.cz

popis činnosti                       
Volnočasové a vzdělávací aktivity, pobytové akce pro rodi-
če s dětmi, tábory, nepravidelné tématické a pravidelné akce 
(Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí), hlídání dětí.

cílová skupina děti a mládež (1–25 let), dospělí

bezbariérový přístup ne

 5.
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Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka CVČ Domino

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa                                           Kořískova 16, Brno-Řečkovice, 621 00

telefon / fax p. Podzemná: 608 644 313

e-mail                                                j.podzemna@email.cz

www stránky www.ddmhelceletova.cz

popis činnosti                       Kroužky výtvarné, keramické, Dívčí klub, Baby atelier – rodiče 
s dětmi, fl étna.

cílová skupina děti, rodiče s dětmi

bezbariérový přístup částečně

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka CVČ Bystrouška

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa                                           pobočka CVČ Bystrouška, 
Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc, 635 00

telefon / fax 546 215 652

e-mail                                                misa.bystrouska@seznam.cz

www stránky ddmhelceletova.cz

popis činnosti                       
Volnočasové a vzdělávací aktivity, pobytové akce pro rodiče 
s dětmi, tábory, nepravidelné tématické a pravidelné akce 
(Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí).

cílová skupina děti a mládež (1–25 let), dospělí

bezbariérový přístup ano

 5.
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Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka CVČ Jabloňka

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa pobočka CVČ Jabloňka, Kroftova 64, Brno-Žabovřesky,  616 00

telefon / fax 549 216 248

e-mail cvcjablonka@centrum.cz

www stránky www.ddmhelceletova.cz

popis činnosti 
Volnočasové a vzdělávací aktivity, pobytové akce pro rodi-
če s dětmi, tábory, nepravidelné tématické a pravidelné akce 
(Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí), hlídání dětí.

cílová skupina děti a mládež (1–25 let), dospělí

bezbariérový přístup ne

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka DDM Kominíček

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa v prostorách ZŠ Pastviny 70, Brno-Komín, 624 00

telefon / fax p. Lokajová: 541 223 639, 606 110 970

e-mail  

www stránky www.ddmhelceletova.cz

popis činnosti
Kroužky výtvarné, keramické, pohybové, rodiče s dětmi, sbore-
ček, mažoretky, logopedický, modelářství, mineralogický…. 
Pro dospělé: joga, cvičení, orientální tance, výtvarný kroužek.

cílová skupina děti, rodiče s dětmi, dospělí

bezbariérový přístup ne

 5.
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JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Dornych 2, Brno, 602 00

telefon / fax 543 211 599; 608 964 695

e-mail                                                info@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       

Široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky, kurzy, tábory, dal-
ší vzdělávání pedagogických pracovníků, akce pro veřejnost…), 
kroužky z oblasti  keramiky, tělovýchovy, jazykové a hudební 
výchovy, vědy a techniky, modelářství, robotiky….

cílová skupina děti a mládež, rodiče a děti, dospělí

bezbariérový přístup ne

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka CVČ Mateřídouška

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa                                           pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, 
Brno-Řečkovice, 621 00

telefon / fax 541 214 305, 603 277 961

e-mail                                                cvcmateridouska@seznam.cz

www stránky ddmhelceletova.cz

popis činnosti                       
Volnočasové a vzdělávací aktivity, pobytové akce pro rodiče 
s dětmi, tábory, nepravidelné tématické a pravidelné akce 
(Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí), hlídání dětí.

cílová skupina děti a mládež (1–25 let), dospělí

bezbariérový přístup částečně (do dvou pater)

 5.



29

JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   
pobočka Paleta

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Touškova 9, Brno-Židenice, 615 00

telefon / fax 539 085 764

e-mail                                                paleta@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       

Široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky, kurzy, příměst-
ské tábory, pobytové akce, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků akreditované MŠMT, akce pro veřejnost, tvořivé 
dílny, výukové programy pro školy. Kroužky z oblastí výtvarné 
výchovy a keramiky, hudební výchovy + taneční aktivity, tělo-
výchovné zájmové útvary. Cvičení rodičů s dětmi + aktivity pro 
rodiče a děti, herní kluby pro děti, jazykové kurzy.

cílová skupina děti a mládež, rodiče a děti, dospělí

bezbariérový přístup ne

JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   
pobočka Fantázie

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Tilhonova 49, Brno-Slatina,  627 00

telefon / fax 539 085 766

e-mail                                                fantazie@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       

Široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky, kurzy, tábory, dal-
ší vzdělávání pedagogických pracovníků, akce pro veřejnost…), 
pravidelná zájmová činnost v kroužcích a kurzech zaměřených 
na sport, hudební a výtvarnou výchovu, keramiku rukodělní čin-
nosti, rozvoj logického myšlení formou klubů deskových her aj. 
pro všechny věkové kategorie. Příležitostná činnost, pobytové 
a příměstské tábory, výukové programy pro základní školy.  

cílová skupina děti a mládež, rodiče a děti, dospělí

bezbariérový přístup ne

 5.
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JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   
pobočka Sluníčko

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Tuháčkova 39, Brno-Komárov, 617 00

telefon / fax 775 739 803

e-mail                                                slunicko@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       

Široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky, kurzy, tábory, 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, výukových progra-
mů, akce pro veřejnost…), kroužky z oblasti výtvarné, hudební 
a sportovní.

cílová skupina děti, mládež a rodiče s dětmi

bezbariérový přístup ano

JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2
pobočka Přírodovědná stanice Kamenáčky

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Kamenáčky 4a, Brno-Židenice, 636 00

telefon / fax 539 085 763

e-mail                                                kamenacky@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       

Činnost tematicky a odborně zaměřená na přírodovědu, zoo-
logii, chovatelství (specializace na chov obojživelníků a plazů) 
a ochranu přírody. Zájmové kroužky, výukové programy pro ZŠ, 
gymnázia i MŠ. Kurzy DVPP. Exkurze, akce, výjezdy, příměst-
ské tábory.

cílová skupina děti a mládež, rodiče a děti, dospělí

bezbariérový přístup ne

 5.
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JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   
pobočka Vranováček

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993439

adresa                                           Vranovská 17, Brno 614 00

telefon / fax 776 346 834 

e-mail                                                vranovacek@junior.cz

www stránky www.junior.cz

popis činnosti                       

Široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky, kurzy, tábory, 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, akce pro veřej-
nost…), modelářské kroužky (plastikoví, papíroví….), paličková-
ní (i pro dospělé), fotbal, fl orbal, výpočetní technika a robotika, 
kluby: dívčí, zlatá vařečka, mladých fotografů a důchodců.

cílová skupina děti a mládež, rodiče a děti, dospělí

bezbariérový přístup ne

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50            
pobočka LABYRINT

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           SDV Labyrint, Švermova 19, Brno-Bohunice, 625 00

telefon / fax 547 354 383, 604 919 120

e-mail                                                labyrint@luzanky.cz; tom@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Kroužky pro děti a mládež (včetně předškoláků), pobytové 
akce, tábory i příměstské – specifi cké zaměření na divadlo, fi lm 
a tanec, kulturně společenské akce – divadelní představení, 
přehlídky a dílny.

cílová skupina děti a mládež od 4 do 18 let, dospělí

bezbariérový přístup ano

 5.
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LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 
pobočka LÁNY

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CVČ Lány, Lány 3, Brno-Bohunice, 625 00

telefon / fax 547 240 937

e-mail                                                lany@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Baby klub – pro maminky s dětmi od 0,5 do 3 let, Maceška – 
dopolední program pro děti bez doprovodu rodičů, dopolední 
a odpolední volné herny pro maminky s dětmi, odpolední herna – 
program pro děti bez rodičů. Kroužky pro děti a mládež. Pobyto-
vé akce a tábory (i příměstské).

cílová skupina maminky s dětmi, děti 1–15 let, dospělí

bezbariérový přístup ne

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
pobočka LAMPA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CHA Lampa, Kyjevská 2, Brno-Starý Lískovec, 625 00

telefon / fax 603 194 024

e-mail                                                frodo@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       
Volnočasové aktivity – kroužky pro děti a zejména mládež, 
zaměřené na hudbu. Příměstské tábory, letní tábory a pobyto-
vé akce.

cílová skupina děti a mládež od 10 let

bezbariérový přístup ano

 5.



33

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 
pobočka LÁVKA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa Studio Lávka, Kraví hora 5, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 541 213 993

e-mail lavka@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti 

Tvůrčí projekty s mládeží v oblasti – fi lm, video, foto, hudba. 
Práce kroužků a pravidelná činnost. Individuální průprava 
a realizace osobních projektů. Výukové programy pro základní 
a střední školy z oblasti mediální výchovy.

cílová skupina mládež 12–23 let

bezbariérový přístup ne

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
pobočka LATA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CRA Lata, Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky, 616 00

telefon / fax 549 216 949, 602 751 385

e-mail                                                lata@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Nabízíme rodičům aktivity, které omezí možnou sociální izolaci 
a poskytnou celé rodině možnost kvalitního a poučeného pro-
žití raného rodičovství. Kurzy a přednáškovou činnost. Pro-
gram kroužků pro rodiče s dětmi je strukturován podle věku dětí. 
Pro kroužky větších dětí s rodiči je pak lekce půlená na společné 
cvičení rodičů s dětmi a výtvarnou část, největší děti už obvykle 
volí specializovaný kroužek výtvarný, hudební, pohádkový, spor-
tovní nebo řemeslný. Kromě pravidelných aktivit nabízíme i pří-
ležitostné akce pro veřejnost. Dalšími aktivitami jsou pobytové 
akce a tábory i příměstské. Nabízíme také Macešku – dopolední 
hlídání dětí s výchovným a výukovým programem.

cílová skupina děti od narození až dospělí

bezbariérový přístup ano
 

 5.
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LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50            
pobočka LESNÁ

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CVČ Lesná, Milénova 13, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 545 222 070

e-mail                                                lesna@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Nabízíme kroužky pohybového, výtvarného, hudebního i příro-
dovědného zaměření. Poskytujeme Macešku – dopolední hlí-
dání dětí s výchovným a výukovým programem. Nabízíme také 
Lanové centrum – netradiční sportovní areál pro děti, mládež 
i dospělé.

cílová skupina děti od 2 let až dospělí

bezbariérový přístup ano

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 
pobočka LEGATO

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa CVČ Legato, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice, 623 00

telefon / fax 547 250 248

e-mail legato@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti 

Nabízíme kroužky pro děti a mládež po celý rok. Dále také 
kulturní akce pro mládež a dospělé – divadelní představení, 
přehlídky a festivaly, koncerty mladých hudebních kapel, fi lmo-
vý festival, pouliční divadlo atd., funguje u nás otevřený klub 
pro mládež a Cirkus LeGrando. Najdete u nás také nabídku 
prázdninových táborů, příměstských táborů a pobytových akcí. 

cílová skupina děti od 2 let až dospělí

bezbariérový přístup ano

 5.
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LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
pobočka LIDICKÁ

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CVČ Lidická, Lidická 50, Brno-střed, 658 12

telefon / fax 549 524 111

e-mail                                                lidicka@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Kroužky pro děti a mládež od 3 let. Pobytové akce a tábory 
(i příměstské). Neorganizované setkávání maminek, FP, kroužek 
pro rodiče s dětmi (Tvoříme spolu), víkendové a tradiční akce 
pro veřejnost (vánoční a velikonoční dílny, mikulášské besídky, 
čarodějnice, výstavy.

cílová skupina děti 7–13 let, předškolní děti, studenti, dospělí 

bezbariérový přístup ano

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 
pobočka LINKA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CVČ Linka, Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec, 625 00

telefon / fax 547 223 074

e-mail                                                linka@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       
Nabízíme kroužky pro děti a mládež po celý rok. Dále také kul-
turní akce pro mládež a dospělé. Najdete u nás také nabídku 
prázdninových táborů, příměstských táborů a pobytových akcí.

cílová skupina děti od 2 let až dospělí

bezbariérový přístup ne

 5.
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LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 
pobočka LYSKA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa CVČ Lyska, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec, 634 00

telefon / fax 547 351 031

e-mail lyska@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti 

Nabízíme kroužky pro děti a mládež po celý rok. Dále také kul-
turní akce pro mládež a dospělé. Najdete u nás také nabídku 
prázdninových táborů, příměstských táborů a pobytových akcí. 
Maceška – dopolední program pro děti bez doprovodu rodičů. 

cílová skupina děti od 2 let až dospělí

bezbariérový přístup ano

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 
pobočka LOUKA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           CVČ Louka, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, 628 00

telefon / fax 776 030 758

e-mail                                                louka@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Hlídání dětí v miniškolce Maceška, Family Point, kroužky pro 
děti od 1 roku až pro dospělé (výtvarné oddělení, oddělení spor-
tu a tance, předškolní děti a rodiče, jazykové kurzy, cvičení pro 
maminky s hlídáním dětí), akce pro veřejnost pořádané během 
roku. Příměstské tábory, letní tábory, zimní pobyty pro rodiče 
s dětmi s lyžováním.

cílová skupina děti od 1 roku až dospělí

bezbariérový přístup ano

 5.
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
Brno-Líšeň

právní subjektivita školská právnická osoba

IČ 65348699

adresa                                           Kotlanova 13, 628 00 Brno

telefon / fax 544 232 641

e-mail                                                info@salesko.cz

www stránky www.salesko.cz

popis činnosti                       

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Salíček – hry a cvičení dětí a rodičů
Tvořivá dílna pro dospělé                                          
Besedy s různými hosty 
Barvínek – tvoření dětí i rodičů 
Kondiční cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Všeználek – miniškolka
KEfíR – Kurz efektivní rodičovství obsahuje 9 setkání, kde se ro-
diče dozví, jak lépe rozumět svému dítěti, jak lépe komunikovat, 
jak efektivně reagovat na dětský negativismus i co děti potřebují.
Předškoláček – pohybové a tvořivé aktivity pro děti 4–6 let bez 
účasti rodičů.  Hrajeme si a sportujeme  v tělocvičně nebo no-
vém sportovním sále. A vždy si něco zajímavého vyrobíme nebo 
namalujeme.
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Klub VeSPOD – otevřený klub pro mládež do 26 let
Kroužky sportovní, tvořivé, hudební
pobytové akce, tábory, jednorázové akce

cílová skupina děti a mládež, maminky s dětmi, široká veřejnost

bezbariérový přístup ano

 5.
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Další organizace, které nabízejí možnost aktivního strávení 
volného času v rámci svých různorodých aktivit (např. vzdělávání, 
kulturní, pobytové a jiné akce), naleznete v těchto kapitolách:

 1.  Mateřská centra

 2.  Kluby maminek

 3. Centra pro rodinu

 6. Další prorodinné organizace

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
Brno-Žabovřesky

právní subjektivita školská právnická osoba

IČ 65348702

adresa                                           Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky, 616 00

telefon / fax 541 213 110

e-mail                                                stredisko@brno.sdb.cz

www stránky www.brno.sdb.cz

popis činnosti                       

Kroužky zájmového vzdělávání (výtvarné, hudební, sportovní, 
vzdělávací), Klub maminek (aktivity výtvarné, hudební, po-
hybové, vzdělávací), otevřený klub (volnočasové aktivity pro 
neorganizovanou mládež), letní pobytové akce (tábory) a pří-
ležitostné akce během roku, Radovánek (dopolední hlídání 
předškolních dětí).

cílová skupina děti a mládež ve věku 6–26 let, předškolní děti a rodiče s dětmi

bezbariérový přístup ano

 5.
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6.

Další prorodinné
organizace

 6.
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
Agentura Kávéeska

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00101508

adresa                                           
agentura Kávéeska – zážitky malé i velké, Nerudova 14, 
Brno-střed, 602 00  (pouze kanceláře)
– program probíhá jinde – viz. níže

telefon / fax tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 597 

e-mail                                                produkce@kaveeska.cz

www stránky www.zazitkymaleivelke.cz

popis činnosti                       

Agentura pořádá množství aktivit pro rodiny, a to ve Spole-
čenském centru radnice Brno-střed (Dominikánská 2, Brno, 
Brno-střed), v parcích (Moravské nám., park u Polikliniky Za-
hradníkova, Lužánky, Kraví hora, Obilní trh) a na náměstích 
(nám. Svobody, Zelný trh). Jedná se například o akce: Dětský 
karneval na radnici, Vítání jara, Kuličkiáda, Ježibabí slet a ča-
rodějný rej, Cyklohrátky na Kraví hoře, Dětský den, Zvířátkiáda, 
Den radnice, Drakiáda, Lampioňák či Mikulášoviny na radnici. 
Dále organizuje programy pro veřejnost, slavnosti, trhy a festiva-
ly (např. Velikonoční slavnosti, Slavnosti regionů apod.).

cílová skupina rodiče a prarodiče s dětmi, studenti, dospělí, senioři

bezbariérový přístup dle místa konání, většinou však ano

Mgr. Iva Zdražilová
Active time

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 76568156

adresa                                           působiště je výhradně na mateřských a základních školách 
v Brně   (kontaktní adresa: Luleč 46, 683 03 Luleč)                                                         

telefon / fax 604 750 714

e-mail                                                info@active-time.cz

www stránky www.active-time.cz

popis činnosti                       
Volnočasové aktivity dětí a mládeže, dětské tábory příměstské 
a pobytové, doučování (na zkoušky, písemky apod.), jazyková 
výuka, doprovod a hlídání dětí.

cílová skupina děti a mládež od 3 let (v případě hlídání věk nerozhoduje)

bezbariérový přístup ano 6.
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Animáček o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 22820809

adresa                                           Masarova 11, Brno-Líšeň, 628 00

telefon / fax 733 383 831

e-mail                                                pavca@animacek.cz

www stránky www.animacek.cz

popis činnosti                       
Rodinné centrum, cvičení, tvoření, plavání, hlídání dětí, 
animační programy, veškeré volnočasové aktivity pro děti, 
dospělé i seniory.

cílová skupina děti od 1 roku, dospělí, senioři

bezbariérový přístup ne

 Agentura Větrník, s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 25592441

adresa                                           Nerudova 7, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 541 552 211;  606 837 536

e-mail                                                agentura.vetrnik@centrum.cz

www stránky www.agenturavetrnik.cz

popis činnosti                       

Centrum pro matku a dítě se zaměřením na péči o těhotnou 
ženu, rodičku na porodním sále, šestinedělku, novorozence 
a kojence, laktační poradenství a plavání v těhotenství.  Pracuje-
me se ženami a jejich rodinnými příslušníky ve skupinách nebo 
individuálně. 

cílová skupina těhotná žena, rodička, šestinedělka, novorozenec, kojenec, 
batole, rodinní příslušníci – partner, manžel, budoucí prarodiče 

bezbariérový přístup ne 

 6.
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Dětský svět Kvítek – Výtvarné cvičeníčko

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 70497681

adresa                                           Kubíčkova 8, Brno-Bystrc, 635 00

telefon / fax 604 840 740, 605 387 456

e-mail                                                sedlacek.helena@seznam.cz

www stránky www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti                       Veselé cvičeníčko s říkankami, písničkami a společným výtvar-
ným tvořením pro rodiče a děti.

cílová skupina rodiče s dětmi od 1 roku

bezbariérový přístup ano

BébéStudio, Mgr. Bc. Ivana Procházková

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 74859536

adresa                                           Rotalova 93, Brno-Husovice, 614 00

telefon / fax 723 367 829

e-mail                                                iproch@volny.cz

www stránky www.ivanaprochazkova.webnode.cz

popis činnosti                       

Kurzy a semináře pro rodiče a děti (0–6 let). Znaková řeč 
pro slyšící batolata programu Baby Signs, programy Go Kids! 
(semináře o emoční itneligenci dětí, angličtina pro děti 0–3 
(s využitím znakování), angličtina pro děti 3–6 (s prvky Monte-
ssori pedagogiky), Montessori dílničky. Francouzština pro děti 
i dospělé.

cílová skupina rodiče a děti (0–6 let)

bezbariérový přístup ne

 6.
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Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady,
příspěvková organizace pobočka Domeček

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00400912

adresa                                           Valtická 23, Brno-Vinohrady, 628 00

telefon / fax 544 216 684

e-mail                                                domecek@vinohrady.brno.cz     kvic@vinohrady.brno.cz

www stránky www.kvicvinohradybrno.cz

popis činnosti                       

Klub matek – činnost dopoledne 1x týdně – dílny, cvičení, 
besedy.
Výtvarné, pohybové a hudební kroužky pro děti a dospělé.          
Letní tábory, výlety, divadelní představení pro nejmenší, výsta-
vy, víkendové výtvarné dílny, karneval, akce na zahájení a konec 
školního roku pro celou rodinu.

cílová skupina děti od 6 měsíců – dospělí

bezbariérový přístup ano

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
Divadlo Polárka

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00101508

adresa                                           Pobočka: Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno-střed, 602 00 

telefon / fax tel.: 541 212 912, mobil: 724 042 852

e-mail                                                info@divadlopolarka.cz

www stránky www.divadlopolarka.cz

popis činnosti                       

Divadlo Polárka hraje během dne pro děti a mládež (kromě škol-
ních kolektivů mohou i ve všední dny přijít rodiče či prarodiče 
s dětmi), večer pro studenty a dospělé. Víkendová představe-
ní pro rodiny jsou doplněna zábavnými dílničkami z divadelní-
ho prostředí. Polárka pro nejmenší hledá neznámé a zajímavě 
zpracovává známé pohádky, větším a velkým nabízí především 
dramatizace a adaptace významných děl české i světové litera-
tury. Sází na autorskou tvorbu a na spojení činoherního, hudeb-
ního a tanečního divadla s výraznou výtvarnou stylizací. 

cílová skupina rodiče a prarodiče s dětmi, školní kolektivy, teenageři, studenti, 
dospělí

bezbariérový přístup ano

 6.
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
Klub Leitnerova

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00101508

adresa                                           Pobočka: Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno-střed, 602 00 

telefon / fax tel.: 543 213 693, mobil: 602 522 048

e-mail                                                info@leitnerka.cz

www stránky www.leitnerka.cz

popis činnosti                       

Klub Leitnerova je multifunkčním a otevřeným kulturním prosto-
rem. Dominantu jeho činnosti tvoří hudební a literární pořady 
pro studenty a dospělé. Ve všední dny v dopoledních a odpoled-
ních hodinách pořádá divadelní představení malých brněnských 
pro školky a školy, které mohou navštívit i rodiče či prarodiče 
s dětmi.

cílová skupina všední dny dopoledne a odpoledne školní kolektivy a rodiče 
či prarodiče s dětmi, večer studenti a dospělí

bezbariérový přístup ano

Klíč pro rodinu

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 22832696

adresa                                           Minoritská 1, Brno-střed, 602 00  

telefon / fax 774 826 250

e-mail                                                zdenka.dohnalova@klicprorodinu.cz

www stránky www.klicprorodinu.cz

popis činnosti                       

Námi poskytované činnosti jsou zaměřeny na podporu sou-
držnosti rodiny. Zaměřujeme se především na aktivity vedou-
cí k upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi. Pořádáme tvořivé 
dílničky, realizujeme klub pro rodiče a děti, volnočasové aktivity 
a pořádáme společné výlety s rodiči a dětmi. Vycházíme z my-
šlenky, že společné tvoření a hry upevňují vztahy mezi rodiči 
a dětmi a napomáhají překonávat úskalí rodičovství. Mimo tyto 
aktivity poskytujeme také asistenci do rodin a vzdělávání. 

cílová skupina rodiče a prarodiče s dětmi, dobrovolníci, odborná veřejnost

bezbariérový přístup ne

 6.
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Klubíčko

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 65765699

adresa                                           Tilhonova 49, Brno-Slatina, 627 00                                                                                

telefon / fax 608 369 993

e-mail                                                osklubicko@seznam.cz 

www stránky www.fantoska.org

popis činnosti                       

Tělovýchovné aktivity – cvičení pro maminky s dětmi od 1– 6 let. 
Klubová činnost – hry, písničky, divadlo, tvoření pro maminky 
s dětmi 1– 4 roky. Příležitostné akce: Táta na sobotu, tvořivé díl-
ny, výlety, letní a zimní tábory, sportovní víkendy, jarní a podzim-
ní burza sportovních potřeb a oblečení.

cílová skupina děti 0,5– 6 let a rodiče 

bezbariérový přístup ne

Klub přátel rodiny

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26533286

adresa                                           Josefská 1, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 542 217 464

e-mail                                                patikova@klubpratelrodiny.cz

www stránky www.klubpratelrodiny.cz

popis činnosti                       

Organizace týdenních a víkendových pobytů, které nabízí řadu 
aktivit – jako jsou vzdělávací programy pro rodiče zaměřené 
na pozitivní rodičovství a další aktuální témata ve výchově dětí 
a rodinném životě, dále společné výlety, sportovní aktivity, hry, 
různé výtvarné a rukodělné dílny, pohádky a zpívání pro děti. 
Organizace tvořivých dílen pro děti, které probíhají formou pří-
městského tábora v době pololetních, jarních a podzimních 
prázdnin.

cílová skupina rodiny, maminky s dětmi, osamělí rodiče, prarodiče s vnoučaty, 
senioři

bezbariérový přístup ano

 6.
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Montessori Morava

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26530554

adresa                                           Montessori – vzdělávací rodinné centrum, Pastviny 70, 
Brno-Komín, 624 00 

telefon / fax 732 859 257

e-mail                                                info@montessori-brno.cz

www stránky www.montessori-brno.cz

popis činnosti                 

Programy pro rodiče s dětmi 0–6 let, Školička pro děti 3–6 let, 
Poznávání světa hrou (děti 5–9 let), přednášky o přirozené 
výchově, akreditované prožitkové kurzy Montessori pedago-
giky, kurzy osobnostního rozvoje (angličtina a kreslení pravou 
hemisférou).

cílová skupina rodiče s dětmi 0–6 let, děti 3–9 let, rodiče, pedagogové

bezbariérový přístup ne

Komunitní centrum FAMILY

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27026663

adresa                                           Mazourova 2, Brno-Juliánov, 636 00

telefon / fax 548 210 720

e-mail                                                info@msfamily.cz

www stránky www.msfamily.cz

popis činnosti                       Nabídka aktivit pro děti a veřejnost – kroužky, baby klub, tvořivé 
dílny apod.

cílová skupina děti a dospělí

bezbariérový přístup ne

 6.
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OPEN FAMILY o.p.s.

právní subjektivita obecně prospěšná společnost

IČ 27734200

adresa                                           Mezírka 1, 602 00 Brno

telefon / fax 739 372 520

e-mail                                                manager@openfamily.cz

www stránky www.openfamily.cz

popis činnosti                       
Nabízíme odborné sociální poradenství rodinám s dětmi v pěs-
tounské péči a adopci s cílem podporovat přirozené rodinné 
prostředí pro vývoj dítěte.

cílová skupina

děti přijaté do rodiny,  rodičům s dětmi v pěstounské péči 
a adopci, rodinám, párům a jednotlivcům, kteří chtějí přijmout 
dítě, zájemcům o problematiku náhradní rodinné péče z řad ve-
řejnosti

bezbariérový přístup kancelář – ne, místnost na kluby – ano

Občanské sdružení Sluníčko dětem

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26606437

adresa                                           Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, 628 00

telefon / fax 776 025 009

e-mail                                                ms.slunicko1@volny.cz

www stránky www.slunickodetem.ic.cz

popis činnosti                       
Programy pro rodiče s dětmi, seznámení s Montessori pedago-
gikou, výtvarné  a pohybové  činnosti, angličtina pro děti. Pro 
rodiče pořádáme semináře a přednášky.

cílová skupina rodiče s dětmi ve věku od 1 roku, děti předškolního a škol-
ního věku

bezbariérový přístup ne
 6.
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Sluníčko Šlapanice, o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27020801

adresa                                           Nádražní 7, Šlapanice, 664 51

telefon / fax  

e-mail                                                slunicko@slunickoslapanice.cz

www stránky www.slunickoslapanice.cz

popis činnosti                       

Klub maminek a dětí (po, st, čt 9.30–11.30), v rámci klubu 
cvičeníčko s batolaty, výtvarné tvoření s mrňousky.
Kroužky pro předškolní děti (angličtina pro nejmenší, Kouzelná 
dílna).
Aktivity pro maminky (Večerní tvořivá dílna, odborné přednášky 
se zaměřením na děti).
Akce pro děti venku (Sportovní den, Odrážedlové závody, 
Strašidýlková cesta, Podzimní hrátky, Den otců, Drakiáda).

cílová skupina rodiče s dětmi od 0 do školní docházky

bezbariérový přístup ne

Sdružení pěstounských rodin

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 64326471

adresa                                           Anenská 10, Brno-střed, 602 00

telefon / fax tel.: 543 331 718, fax: 543 249 141

e-mail                                                info@pestouni.cz

www stránky www.pestouni.cz

popis činnosti                       

Sdružení pěstounských rodin pečuje především o rodiny s při-
jatými dětmi. V rámci prorodinných aktivit pravidelně připravuje 
zážitkové akce pro rodiče a děti. Organizuje týdenní dovolené, 
víkendové pobyty a jednodenní výlety s cílem upevnění rodin-
ných vazeb a společného využití času všemi členy rodiny. 

cílová skupina rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemci o náhradní 
rodinnou péči

bezbariérový přístup ne

 6.
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Studio Žabka, Mgr. et. Mgr. Lucie Grůzová

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 75370689

adresa                                           Charbulova 13, Brno-Černovice, 618 00 

telefon / fax 736 529  218

e-mail                                                luciegruzova@seznam.cz

www stránky www.studiozabka.cz

popis činnosti                       Semináře pro rodiče, hlídání dětí, kurzy znakování Baby Signs, 
kurzy angličtiny Go Kids! English.

cílová skupina rodiče a děti do tří let

bezbariérový přístup ano

Soběšice dětem

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27008061

adresa                                           Klarisky 13, Brno-Soběšice, 644 00

telefon / fax 737 966 378

e-mail                                                info@sobesicedetem.cz

www stránky www.sobesicedetem.cz

popis činnosti                       

Cílem občanského sdružení je podporovat rozvoj volnočasových 
aktivit na území Brno-Soběšice. Několikrát za rok pořádá hry 
pro rodiče s dětmi v okolí Soběšic; ve spolupráci s místní ZŠ 
každoročně na konci prázdnin organizuje akci Vítání prvňáčků; 
provozuje klub maminek Klubíčko.

cílová skupina rodiče s dětmi do 10 let

bezbariérový přístup ne

 6.
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Variace o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26644002

adresa                                           Tichého 21, Brno-Žabovřesky, 616 00

telefon / fax 724 211 264

e-mail                                                sdruzeni@variace.info

www stránky www.variace.info

popis činnosti                       

Posláním sdružení je vytvořit prostor pro všechny, kteří se chtějí 
aktivně zapojit do života kolem sebe a udělat něco navíc pro sebe 
i pro druhé. Pořádání klubových večerů, akcí pro rodiny s dět-
mi, kurzů, besed a mnoha projektů. Pořádání akcí pro veřejnost.

cílová skupina rodiny s dětmi, ženy na a po mateřské dovolené

bezbariérový přístup ano, na některých akcích

Tlapka, občanské sdružení

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 28557433

adresa                                           Klubovna: Souběžná 19, Brno-Juliánov, 636 00

telefon / fax mobil: 608 300 224, fax 548 219 792

e-mail                                                eliska@hraspo.cz

www stránky www.oz-tlapka.cz

popis činnosti                       

1. Canisterapie aneb hrajeme si s pejskem
Výukový program s aktivním kontaktem se psem je určen pro 
děti z mateřských škol a žáky základních škol 1.–2. třídy. Jed-
notlivá obsahová náplň je uzpůsobena dětem z mateřských škol 
a žákům základních škol 1.–2. tříd.   
2. Klub maminek
3. Šikovné tlapičky
Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 2 let. Cvičení v kolektivu 
s drobným nářadím, říkadly, písničkami, malováním…
4. Cvičení a hrátky s pejskem
Kroužek je určen pro rodiče a zdravé děti od 2 let. Cvičení  a hra 
se psem rozvíjí citové, rozumové a pohybové schopnosti dětí. 
Celým programem nás bude provázet pejsek. 
5. Kroužek pro rodiče a děti s canisfobií (strachem ze psů). 
Kroužky mají individuální program. Celým programem nás bude 
provázet pejsek.
6. Besedy na téma „Výběr štěněte, jeho výchova a výcvik“
7. Cvičení pro ženy 

cílová skupina děti z MŠ a ZŠ, rodiče s dětmi od 2–6 let, děti a rodiče s canis-
fobií, maminky na mateřské dovolené

bezbariérový přístup ano

 6.
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YMCA BRNO

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26529319

adresa                                           Kounicova 3, Brno-střed, 602 00 

telefon / fax 541 215 533

e-mail                                                brno@ymcabrno.cz

www stránky www.brno.ymca.cz

popis činnosti                       Tábory rodičů a dětí, víkendové akce pro celé rodiny, cvičení 
rodičů a dětí.

cílová skupina děti, mládež, rodiny

bezbariérový přístup ano

Vesněnka, denní centrum pro děti, o.p.s.

právní subjektivita obecně prospěšná společnost

IČ 27733998

adresa                                           Údolní 10, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 728 652 335, 734 384 388

e-mail                                                vesnenka@seznam.cz

www stránky www.vesnenka.eu

popis činnosti                       

Hlídání dětí od 1 do 5 let v denním pravidelném režimu dle po-
třeb rodičů ve školičce Vesněnka, pobyty pro celé rodiny v tu-
zemsku i zahraničí, přednášky a besedy pro rodiče, akce pro 
rodiny s dětmi celobrněnského charakteru, kroužky pro děti, kul-
turní akce pro děti i dospělé, soutěže, koncerty.

cílová skupina děti od 1 roku věku, rodiče, prarodiče

bezbariérový přístup ne

 6.
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Ženský vzdělávací spolek Vesna, o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 15529479

adresa                                           Údolní 10, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 733 506 684

e-mail                                                vesna@vesnaspolek.cz

www stránky www.vesnaspolek.cz

popis činnosti                       

Kroužky pro děti ve věku 1–3 roky; cvičení, hry, tvořivost. Sebe-
obrana pro nejmenší – od 3 let. Baletní a pohybová výchova 
od 3 let. Angličtina hravě – od  2 do 5 let. Hra na klavír, na ky-
taru, na fl étnu; keramika – děti od 1 roku s dospělým doprovo-
dem. Klubko aktivit: kurzy tréninku paměti, angličtiny, němčiny, 
jóga pro nestárnoucí, fi t cvičení, tematické pobyty v přírodě – 
střední a seniorský věk. Pohybové kurzy: jóga, cvičení na 
páteř, pilates, bodystyling, aerobic, sebeobrana, fi t balance, jóga 
– dospělí. Kouzlení s pamětí: výukové programy – Jak se hra-
vou formou naučit učit se; metody zapamatování si informací – 
žáci ZŠ, studenti SŠ. Akreditované kvalifi kační kurzy – rozšíření 
kvalifi kace pro lepší možnosti uplatnění se na trhu práce; zamě-
ření: 1) Péče o děti do 15 let; 2) Péče o seniory a handicapova-
né; 3) TOP hospodyně – dospělí. Hudební kurzy: klavír, kytara, 
fl étna – děti, dospělí. Cyklus Brněnské osobnosti: besedy se 
spisovateli, novináři, vědci,  hudebníky, výtvarníky, režiséry ap. – 
široká veřejnost. Výstavy na Vesně: prezentace profesionálních 
i amatérských výtvarníků, tvorba handicapovaných, výrobky 
ze soutěže Brněnský hrnek, velikonoční a vánoční výstavy – 
široká veřejnost.

cílová skupina široká veřejnost

bezbariérový přístup ne

 6.
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Ženy50, o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 27048047

adresa                                           Anenská 10, 602 00 Brno 

telefon / fax 728 740 449,  732 348 993  

e-mail                                                info@zeny50.cz

www stránky www.zeny50.cz

popis činnosti                       

Aktivní zralá žena – osobnostní rozvoj; PC kurzy pro začátečni-
ce, mírně pokročilé, PowerPoint, grafi cký program GIMP; před-
nášky, besedy → měkké dovednosti (sebedůvěra, komunikace, 
asertivita, trénink paměti apod.); zachování zdraví a pohody 
ve stáří; přednášky a besedy se zdravotní tématikou; cvičení 
tchai-ti, zdravotní cvičení; Nordic Walking; vycházky, sjíždění 
řek; budování prostředí vstřícného ke zralému věku; fotosoutěž 
Úhel pohledu (téma ženy 50+); koncert ke Dni matek; formou 
přednášek a besed se zamýšlet nad genderovými stereotypy; 
mediální zviditelnění žen 50+

cílová skupina ženy 50+

bezbariérový přístup ne

 6.
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7.

Zábavní parky 
pro celou rodinu

 7.
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OUTDOOR ACTIVE spol. s r.o.
Lanové centrum JUNGLE PARK

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 27723178

adresa                                           Bauerova 5, Brno-Pisárky, 602 00

telefon / fax 775 586 453

e-mail                                                info@junglepark.cz

www stránky www.junglepark.cz

popis činnosti                       

Lanové centrum Jungle Park se nachází v krásném prostředí 
lesa kolem řeky Svratky. Nabízí dobrodružství v korunách stro-
mů pro celou rodinu na 3 lezeckých trasách: základní trasa má 
33 překážek, je středně obtížná a obzvlášť kouzelná při nočním 
lezení (min. výška lezce 140 cm), Bálúova Junior trasa s 20 pře-
kážkami je lehká a zábavná, určená hlavně rodinám s menší-
mi dětmi (min. výška lezce 120 cm), pro nejmenší tarzánky je 
určená Mauglího dětská trasa s 10 překážkami a speciálním 
samojistícím systémem, zajišťujícím bezpečné lezení i takto 
malým dětem (výška lezce 100–140 cm). 

cílová skupina rodiny s dětmi, aktivní  a sportovně založení lidé

bezbariérový přístup ne

Dětská hřiště Mraveniště o.s.

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26579791

adresa                                           
provozovna: Přístavní, Brno-Bystrc, 635 00  
/zahrada s č. pozemku 3300/
sídlo fi rmy: Kšírova 120, Brno-Komárov, 619 00 

telefon / fax 777 606 127

e-mail weinsteinova@detske-hriste.eu

www stránky www.detske-hriste.eu

popis činnosti                       

Venkovní dětské hřiště se spoustou nafukovacích atrakcí, písko-
vištěm, lezeckou stěnou, hracím koutkem pro nejmenší, trampo-
línami a občerstvením. Pořádání různých dětských akcí. Provoz 
hřiště duben–září!

cílová skupina děti od 0 do cca 12 let v doprovodu dospělé osoby

bezbariérový přístup ano  7.
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KINDO s.r.o.
Rodinný zábavní park Bongo

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 28293991

adresa                                           provozovna: Pražákova 51, Brno-Heršpice, 619 00,                                   

telefon / fax 777 639 172, 773 639 192

e-mail                                                info@bongobrno.cz

www stránky www.bongobrno.cz

popis činnosti                       

Rodinný zábavní park umožní dětem i jejich rodičům prožít na 
spoustě atrakcí za každého počasí den plný zábavy, pohybu 
a nejrůznějších opičáren. Nabízíme také oslavy narozenin, 
příměstské tábory, noční opičárny pro děti, večery pro dospělé, 
fi remní akce.  

cílová skupina rodiny, děti od 1–18 let, dospělí

bezbariérový přístup ano

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50            
Lanové centrum PROUD Brno-Lesná

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           Bezbariérové centrum volného času Lesná, Milénova 13, 
Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 607 111 477 – pouze v pracovní  dny 8–17 hod.

e-mail                                                brno@lanovecentrum.cz

www stránky www.lanovecentrum.cz

popis činnosti                       Lanové centrum – netradiční sportovní areál pro děti, mládež 
i dospělé. 

cílová skupina děti od 2 let až dospělí

bezbariérový přístup ano

 7.
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8.

Dětská hřiště a jiné 
hrací plochy  8.
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 Bohunice
Uzbecká

Ukrajinská 19–35

Ukrajinská 3–9

Moldavská    včetně hřiště na malou kopanou

Gruzínská

Arménská hřiště na pétanque

Spodní proti č. 24

Spodní x Rolnická

Havelkova za č. 23

Souhrady

Švermova 2–8

Park Osová                                               2x hřiště, skate park, in-line hřiště

Okrouhlá 16

Okrouhlá 9–19

Vedlejší

Pod Nemocnicí 19–23

Pod Nemocnicí 7
  

Bosonohy
ul. Za Vodojemem

ul. Vzhledná

Bosonožské nám.

ul. Hoštická víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 
Bystrc
Pod Horkou 19 pískoviště 

Filipova 3 pískoviště

Opálkova 12 pískoviště

Vondrákova 17 pískoviště

Vondrákova 19   lezecká stěna

Vondrákova 23 pískoviště

Černého 39 pískoviště

Černého 5 mlatová úprava, oplocení, 2x branky na fotbal

Laštůvkova 55 asfaltový povrch, oplocení, 2x koš na basket, 
sloupky na volejbal

Laštůvkova 13 pískoviště

Laštůvkova 8 pískoviště

Větrná 3 pískoviště, asfaltový povrch, oplocení, 2x koš 
na basket, sloupky na tenis a volejbal

 8.
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Štouračova 2 pískoviště, asfaltový povrch, část. oplocení, 1x 
koš na streetball, 2x branky na fotbal

Štouračova u MŠ asfaltový povrch, mantinely, 2x branky na hokej

Ondrouškova 12 pískoviště

Centrální park – Fleischnerova 22 pískoviště

Centrální park – Kachlíkova  13 pískoviště

Fleischnerova za č.11 pískoviště

Fleischnerova 16 mlatová úprava, 2x koš na basketbal

Kuršova 1 pískoviště

Kuršova 2 asfaltový povrch, 2x koš na basket, sloupky na 
volejbal

Kuršova  8
1x asfaltový povrch, 1x mlatová úprava s ko-
šem na streetball,1 x travnatá plocha, 2x bran-
ka na fotbal 

Kuršova 12 asfaltový povrch, mantinely, 2x branky na hokej

Rerychova 14 pískoviště

Foltýnova 11 pískoviště

Foltýnova 5          asfaltový povrch, oplocení, 1x koš streetball, 
sloupky na volejbal

Teyschlova 29 pískoviště, asfaltový povrch, oplocení, 2x koše 
na basket, sloupky na volejbal

Teyschlova 1 pískoviště

Teyschlova 2 pískoviště

Teyschlova 36 pískoviště

Kachlíkova 2 pískoviště 

Kachlíkova 6 asfaltový povrch, mantinely, 1x koš na street-
ball, 2x branky na hokej

Valouškova 12 pískoviště, mlatová úprava, oplocení, 2x bran-
ky na fotbal

Píškova  2 pískoviště

Heyrovského 22  pískoviště

Kubíčkova (CP) asfaltový povrch, oplocení, 2x koš na basket

Ečerova  18 mlatová úprava, 2x koš na basketbal

Vejrostova 6 asfaltový povrch, koš na streetball

Píškova 2           asfaltový povrch, koš na streetball (součást 
oploc. hřiště s pískovištěm)

Vejrostova u ZŠ skate park

veřejně přístupná sportoviště na ZŠ 

ZŠ Laštůvkova – správce, který po doho-
dě zapůjčí sportovní vybavení (síť na vo-
lejbal a sloupky) nebo zpřístupní za  po-
platek oplocená  sportoviště

travnaté fotbalové hřiště, atletická dráha 
s umělým povrchem, tenisové kurty basket-
balové hřiště, víceúčelové travnaté hřiště

 8.
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ZŠ Heyrovského

basketbalové hřiště s umělým povrchem, 
asfaltové hřiště na volejbal, atletická drá-
ha s umělým povrchem 100m, víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem, asfaltové hřiště 
na basketbal 1x koš (streetball) 

ZŠ Vejrostova – správce, který po doho-
dě zapůjčí sportovní vybavení (síť na vo-
lejbal a sloupky) nebo zpřístupní za  po-
platek oplocená  sportoviště

oplocený tenisový kurt s umělým povrchem, 
oplocené hřiště na volejbal s umělým povr-
chem, víceúčelové hřiště s umělým povr-
chem na basketbal,volejbal a fl orball, hřiš-
tě pro rekreační fotbal s umělým povrchem, 
s lajnováním pro házenou a 3x volejbal, roz-
běžiště pro skok daleký, antuková atletická 
dráha, sektor pro skok vysoký a vrh koulí      

 
Černovice
Staré Černovice

Dvouřádky

Nové Černovice

Turgeněvova

Kovácká

El. Krásnohorské

Bolzanova

Kneslova

Krausova 1, 2, 3

Krausova 4, 5, 6

Krausova 10, 11, 12

Húskova

Řehořova Park třetí generace (s posilovacími prvky)
 
Chrlice
V Rejích

Nad Topoly

K Lázinkám

Jánošíkova

Šromova
 
Ivanovice
Mácova 3 – v zeleni vedle budovy ÚMČ lavičky, pískoviště, hrací sestavy

Mácova 3a – v obecním areálu             víceúčelové hřiště s povrchem umělá tráva 
+ betonové

hřiště Hatě 19 – před areálem MŠ park, víceúčelové hřiště, stůl na ping-pong

 8.
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Jehnice
nám. 3. května 5 (za ÚMČ)

Jih
Komárov

Sladkého p.č. 207, 208, 209, 210

Sídliště – Za školou, Schwaigrova 2,4,6, 
Schwaigrova 5, 7 – vnitroblok – p.č. 1769/1, 
1763/1, 1663/1, 1773/1
Černovická – sportovní areál – p.č. 156/6, 
158/4
Soutok –  u řeky z ul. Jeneweinova – 
p.č. 965, 969/7
Komárovské nábřeží (U náhonu) – 
p.č. 981/1

Horní Heršpice

Bednářova za školou – p.č. 1090/1, 1095/1, 
1093, 1094
Bednářova za kostelem – p.č. 2/1, 18, 
1082/3

Perunova – p.č. 121

Rajhradská – p.č. 1224/1

Hřiště Bohunická – p.č. 1363/1

Dolní Heršpice

Havránkova-Chleborádova – p.č. 92

Bernáčkova – p.č. 292, 293, 295, 296, 297

Jižní náměstí – p.č. 90/1, 90/2, 90/3, 90/4

Přízřenice

Jezerní – p.č. 115

Zelná – p.č. 255, 929

Hřiště Modřická – p.č. 127, 130

Jundrov
Nálepkova 47

Březová

Dubová

Sosnová

Jasanová 2 pískoviště, 2 dětské prvky

Dubová 21 1 pískoviště, 2 dětské prvky
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Kníničky
Horní dětské hřiště – u ulice Ambrožova

Malé dětské hřiště – u cukrárny Anička

Sportovní hřiště – u budovy školy Ondrova

Dolní dětské hřiště – u ulice Dolní louky 
 
Kohoutovice
Jírovcova 13 

Jírovcova 17–19

Pavlovská 19–23 – u lesa za domy

Libušina tř. 27 – zahrada u  objektu

Pavlovská 2–6 

MŠ Bellova  2 – před  objektem

Chopinova 4 

Chopinova 3–5

U Velké ceny 20

Stamicova 1

Glinkova 13–17 

Borodinova 7 

Libušino údolí 150 a 154

Žebětínská 3

Chalabalova 3

ÚMČ Bašného 36 – za objektem

Bellova 15–25

Chalabalova 1

Stamicova 5

Axmanova 12

Žebětínská 70 – zahrada u objektu
 
Komín
Vavřinecká 
ul. Čoupkových
Ulrychova
Vrbenského
Urbánkova 
Olbrachtovo nám.
Řezáčova 48
Řezáčova 8
Absolonova
Pastviny  + sportoviště
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Královo Pole
Slovanské náměstí  (naproti domu Slovanské 
nám.10) – v horní části parku pískoviště a průlezky

Sv. Čecha – Hradecká – Královopolská 
(za domem Svatopluka Čecha 110)

travnatá plocha s pískovištěm a herním za-
řízením

Sv. Čecha 99  (před domem Sv. Čecha 99) travnatá plocha s mobiliářem a houpačkami
Purkyňova „zahrada“ (za domem Purkyňova 15) 
– ve vnitrobloku za zahradou MŠ Purkyňova 
(prostor mezi ulicemi Purkyňova – Hradecká)

oplocené, pískoviště, herní zařízení

Park Šelepova 
(naproti objektu Šelepova 1a)

oplocené pískoviště a mlatová plocha s prů-
lezkami

Tábor – bloky 
(mezi domy č. Tábor 42, 44, 46 a 48)

5 ploch zeleně s možností využití pro míčové 
hry, stoly na stolní tenis

Kartouzská – park 
(naproti domu Kartouzská 14)

hřiště na košíkovou a hřiště na odbíjenou, 
oplocené dětské pískoviště, průlezky, mobiliář

Klatovská – plocha ve vnitrobloku Botanická – 
Hrnčířská – Klatovská 
(za domem Hrnčířská 14)

zábradlím ohraničené větší hřiště, pískoviš-
tě, skluzavka, průlezky, houpačky a další her-
ní zařízení

Botanická – Klatovská – Šumavská 
(za domem Šumavská 19) pískoviště, skluzavka

Chaloupeckého náměstí 
(za domem Ptašínského 14)

oplocené pískoviště v parku s dalším herním 
zařízením

Chodská – vnitroblok Tábor 43–63 
(za domem Tábor 47)

dětské hřiště se skluzavkou a průlezkami, 
pískoviště, hřiště na streetball

Chodská 19 – vojenské bloky (za domem 
Chodská 19a a 19f) 2x pískoviště, průlezky

Skácelova – vnitroblok Vodova, Purkyňova, 
Skácelova (za domem Skácelova 23)

oplocené, s pískovištěm, skluzavkou, průlez-
kami a houpačkou

Mánesova u VŠ kolejí 
(vedle objektu Mánesova 16) travnatá plocha s herním zařízením

Mánesova – vnitroblok k Palackého tř. 
(před domem Mánesova 13)

pískoviště , herní zařízení, hřiště pro street-
ball, herní prvky 

Vnitroblok Herčíkova 25–35 a Bystřinova  
(za domem Bystřinova 18)

oplocené dětské hřiště se skluzavkou, písko-
vištěm, houpačkou a lavičkami

Herčíkova 8  (před domem Herčíkova 8) oplocené dětské hřiště s pískovištěm

Herčíkova 18 (před domem Herčíkova 18) oplocené dětské pískoviště , průlezky
Herčíkova – plácek u fotbal. stadionu    
(naproti domu Herčíkova 18 směr fotbalový 
stadion Srbská)

četné herní prvky a víceúčelové sportovní 
hřiště

Galandauerova – vnitroblok 
(naproti domu  Galandauerova 16)

oplocené, s pískovištěm, průlezkami a pérá-
ky, hřiště pro míčové hry

Ramešova – Hlaváčkova – park 
(naproti domu Ramešova 6)

oplocený park s dětským hřištěm, písková 
plocha, průlezky, lezecká stěna, oplocené hři-
ště pro  míčové hry 

Červinkova – parčík (naproti domu Vodova 115) plocha s průlezkami
Božetěchův sad 
(park za domem Božetěchova 6)

oplocené s pískovištěm, plocha s herním zaří-
zením a hřiště na streetball
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před domy Božetěchova 99–101 pískovištěm a skluzavkou

Božetěchova 87 pískoviště, herní prvek-pérák

Božetěchova 67 travnatá plocha s průlezkami

Na Kopcích (vedle domu Hőgrova 29 
a za domem Hőgrova 14) oplocené hřiště pro míčové hry a pískoviště

Líšeň
Bačovského                          oplocené pískoviště + hrací sestava 

Za Kosíkovou                                                                 asfaltové hřiště

Za Kosíkovou oploceno + pískoviště

Pod Popelákovou                  oplocené pískoviště + hrací sestava

Jírova u č. 21                         oploceno + hrací prvky, pískoviště 

Hubrova                                  oploceno + pískoviště

Konrádova                                   oploceno + hrací prvky, pískoviště

Za Jírovou č. 3       sportovní prvky – hřiště mlat

Za Bednaříkovou                                        oploceno + hrací sestava, pískoviště

Hochmanova                        oploceno + hrací sestava, pískoviště

Molákova sportovní prvky – asfaltové hřiště

Horníkova u ZŠ                    oploceno + hrací prvky, pískoviště

Elplova                       oplocené hřiště + sportovní prvky

Elplova pod hřištěm                     oploceno + hrací prvky, pískoviště

Elplova u č. 16                      oploceno + hrací sestava, pískoviště

Zikova u č. 14                       oploceno + hrací sestava, pískoviště

Zikova sportovní prvky – asfaltové hřiště

Za Zikovou                                         oploceno + hrací sestava, pískoviště

Synkova                               hřiště mlat

Strnadova 11                             oplocené pískoviště

Štefáčkova 7                                                                 oplocené pískoviště 

J. Faimonové u č. 20              oplocené pískoviště + hrací sestava 

J. Faimonové pod MŠ                      oploceno + hrací prvky, pískoviště

Synkova                               oploceno + hrací prvky, pískoviště

Kubíkova 10                          oplocené pískoviště + hrací sestava

Kubíkova oplocené hřiště + sportovní prvky 

J. Faimonové pod rest.           hřiště + sportovní prvky

Molákova                              oploceno + hrací prvky, pískoviště

Trnkova park                      hrací prvky + oplocené pískoviště – hřiště

Areál Dělnického domu       hřiště, pískoviště + hrací sestava

Areál SALESIÁNI                 oplocené hřiště + sportovní prvky

Lanové hřiště pod Rašelinovou oplocené hřiště + lanové hrací prvky
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Maloměřice a Obřany
v parku za Dyhou u řeky u ul. Říční

Mlýnské nábřeží naproti ulice Hradiska

v sídlišti Fryčajova

ul. Jarní naproti č. 8 dětský koutek

ul. Dolnopolní naproti č. 103 dětský koutek

za MŠ Proškovo nám. 6 dětský koutek

ul.Bílovická na konci dětský koutek

 
Medlánky
v Zámeckém parku, Hudcova ul.

Podpěrova (v křížení ulice Broskvoňová)

Podpěrova  (v křížení ulice Ovocná)

Podpěrova (v křížení ulice Višňová)

Rysova

Podpěrova (v křížení ulice Hrušňová) streetballové hřiště

Matalova streetballové hřiště

Jabloňová (u areálu FC Brno-Medlánky) hřiště na plážový volejbal a dětské hřiště

V Újezdech (ve vnitrobloku V Újezdech - 
Nadační – K Rybníku – K Babě)

Hrázka

při ulici V Újezdech (v prostoru za rybníkem)

ve vnitrobloku ulice Ostružinová - Rybízová

 
Nový Lískovec
Za Domečkem 
(mezi budovou MŠ Oblá a domem Svážná 20)

U zeleniny (vedle ÚMČ)

Oblá 79 

U ZŠ Svážná

Svážná 25

Oblá 81

U Majáku (v parku pod plachtami)

Slunečná

Plachty

Koniklecova 5
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Koniklecova 4

Koniklecova 2

Oblá 18

Bastiony Oblá

Bastiony Svážná

Svážná 7

Svážná 4

Oblá 35

Sněhurka (za domem Oblá 12)

Kostka (za domem Kamínky 2)

Čtvrtě 6

Kamínky 28

U Draka (za domem Kamínky 7)

TGM (v parku TGM na Rybnické)

  
Ořešín
ul. Klimešova volnočasový areál:

dětské hřiště, lanové centrum, tenisové 
kurty + šatny, klub maminek

ul. Drozdí 6 Areál TJ Sokol Ořešín
sportovní hřiště s umělým povrchem      
(v zimě kluziště)

  
Řečkovice a Mokrá Hora
Boskovická 7 (vzadu) 3 herní prvky

Bratří Křičků 16 2 herní prvky

Bratří Křičků 21 1 herní prvek

Kárníkova 20 2 herní prvky

Kunštátská 13 – Letovická 16 2 herní prvky

Novoměstská 15 1 herní prvky

Novoměstská 37 2 herní prvky

Renčova u garáží 1 herní prvek

Žitná u ZŠ 3 herní prvky

Kárníkova 14 2 herní prvky, pískoviště

Jandáskova 5 herních prvků, pískoviště, pryžové desky 
REGUTEC, stojan na kola

Renčova – park 3 herní prvky, pískoviště
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Horácké náměstí 4–5, pro menší děti 7 herních prvků, pískoviště

Horácké náměstí 4–5, pro větší děti 4 herní prvky, pískoviště, stojan na kola

Novoměstská 41–45, park Ovál 7 herních prvků, pískoviště, stojan na kola

Nové náměstí – park 3 herní prvky, pískoviště

Vlasty Pittnerové 1 2 herní prvky, pískoviště

Žitná 21 a 23 mezi bytovými domy 9 herních prvků, pryžové desky REGUTEC

Kubova 2–4 3 herní prvky, pískoviště

Medlánecká 20 – park 8 herních prvků

Sportovní hřiště Horácké náměstí u ZŠ 4 herní prvky

nám. Vojtěšky Matyášové 1 herní prvek

 
Sever
při ulici Milénova

při ulici Brožíkova

při ulici Jurkovičova

při ulici Ježkova

při ulici Blažkova

při ulici Soběšická

na Husovickém kopci

park Marie Restituty

park Schreberovy zahrádky

nám. SNP

na konci ulice Arbesova sportovní hřiště

při ulici Vaculíkova sportovní hřiště

při ulici Brechtova sportovní hřiště

při ulici Blažkova sportovní hřiště

při ulici Bieblova sportovní hřiště

ul. Barvy u č. p. 16 Pískoviště

ul. Bendlova u č. p. 15 Pískoviště

ul. Buchtova u č. p. 2 Pískoviště

ul. Bieblova u č. p. 20 Pískoviště

ul. Kotěrova u č. p. 4 Pískoviště

ul. Merhautova u č. p. 168 Pískoviště

ul. Seifertova u č. p. 4 pískoviště

ul. Trtílkova Pískoviště
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Slatina
ul. Kikerleho pískoviště a herní prvky 

ul. Mikulčická – sudá pískoviště a herní prvky 

mezi ul. Strážnickou a Bučovickou pískoviště a herní prvky 

ul. Langrova pískoviště a herní prvky 

ul. Vlnitá pískoviště a herní prvky 

ul. Slatinka pískoviště a herní prvky 

 
Starý Lískovec
Bosonožská 2 pískoviště,   vícegenerační hřiště

Mikuláškovo nám. 2 1 pískoviště

Kyjevská 13–17 x Irkutská 1–3 1 pískoviště

Kyjevská 1–3 x Kurská 2 1 pískoviště

zadní Irkutská 2–8 1 pískoviště

Dunajská 37–45 1 pískoviště

vnitroblok Dunajská 27–35 1 pískoviště

vnitroblok Dunajská 1–5 x Vltavská 1–3 bez pískoviště

Oderská 6–12 x Labská 21–25 1 pískoviště

vnitroblok Vltavská  5–13 „U sluníček“ 1 pískoviště

Karpatská 1–9 1 pískoviště

vnitroblok U Pošty 2–10 bez pískoviště

Kosmonautů 1 pískoviště

 
Střed
blok CENTRUM
Koliště III – Janáčkovo divadlo Roosevelto-
va 31/7 – Janáčkovo divadlo vč. pískoviště 1x

Obilní trh, Obilní trh 526/11, porodnice vč. pískoviště 1x

Leitnerova – Vodní, Leitnerova 193/28 pouze pískoviště

Trýbova – vnitroblok, Úvoz vč. pískoviště 1x

náměstí 28. října, nám. 28. října 1902/22 vč. pískoviště 2x

blok ZÁPAD

Kraví hora – Kraví hora 523/3, hvězdárna vč. pískoviště 3x

vnitroblok Rybářská II (Rybářská – Poříčí –
Křížkovského – Zedníkova), Rybářská 360/28

vč. pískoviště 1x

Kamenomlýnská

Bohuslava Martinů – mezi domy č. 46 a 48 vč. pískoviště 1x
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blok VÝCHOD

vnitroblok Poříčí – Křídlovická – Zahradnic-
ká – za pedagogickou fakultou
vnitroblok Křídlovická – Nové sady – Bezru-
čova, za „kapličkou“, Nové sady602/38

vč. pískoviště 1x

Čechyňská – Zvonařka u „Famka“ – prodej-
na a servis automobilů

Hvězdová– proluka u výkupny kovů

vnitroblok Bayerova – Dřevařská – 
Botanická – Kotlářská, Bayerova 800/31

vč. pískoviště 1x

vnitroblok Botanická – Sokolská – Tučkova 
– Sušilova, Botanická 600/13 vč. pískoviště 1x

vnitroblok Tučkova č.o. 17 vč. pískoviště 1x

Úvoz – Jana Uhra – nároží

blok JIH

vnitroblok Vsetínská za „Intersparem“,  
Vsetínská 527/20 „LOGO“

vč. pískoviště1x

Pšeník – Sovinec (u mateřské školy),  
Pšeník 18 – mateřská škola

vč. pískoviště 1x

Hluboká (za domem č.o. 5) vč. pískoviště 1x

Vysoká (za domem č.o. 10, 12) vč. pískoviště 1x

vnitroblok Vídeňská – Celní – Jílová – 
„za Kamennou“, Celní 5

vč. pískoviště 1x

vnitroblok Strž – Horní – Jílová, 
Strž 1263/50

vč. pískoviště 1x

Vídeňská – Rovná, Vídeňská pískoviště 1x

mimo bloky v rámci tzv. 
„volných neudržovaných ploch“
vnitroblok Tučkova – Hrnčířská – Botanická 
– Zahradníkova („Polárka“)

vnitroblok Tučkova č.o. 24 pískoviště 1x

 
Tuřany
Javorová – v areálu sportovního hřiště

Jubilejní

Malinská

Revoluční – v parku

Moravská – v parku

U Potoka – v parku

Jahodová – v parku

u ZŠ Dvorecká
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Útěchov
Adamovská – ve sportovním areálu

 
Vinohrady
Valtická víceúčelové hřiště

Mikulovská pískoviště, hrací prvky

Prušánecká pískoviště, hrací prvky

Blatnická pískoviště, hrací prvky

Čejkovická pískoviště, hrací prvky

Bořetická pískoviště, hrací prvky

Vlčnovská pískoviště, hrací prvky

Velkopavlovická hrací plocha s mobiliářem (bez pískoviště)

 
Žabovřesky
Fanderlíkova hřiště + pískoviště

Foerstrova (Selesiáni) kolotoč, vah. houpačka, hnízdo, lávka, 
pruž. Houpačka

Fričova – Kvapilova hřiště + pískoviště

G. Preissové hřiště + pískoviště

Jindřichova 14 – Kubánská 5 herní prvky ONYX wood

Luční 30 hřiště + pískoviště Floraservis

Kounicova – vnitroblok hřiště Kompan

Nám. Svornosti hřiště + pískoviště Kompan

Spojovací kolotoč, motorka, vahadlová houpačka, 
rotovalo

Voroněžská 2 hřiště + pískoviště Karim

Voroněžská 3 hřiště + pískoviště Tomovy parky

Pod kaštany 17 pískoviště, multisestava 
(prolízadlo + skluzavka)

Vnitroblok Kounicova 22 oplocené hřiště + pískoviště, houpadlo 

Záhřebská 21 hřiště + pískoviště Tomomy Parky

Ostatní herní plochy

Vnitroblok Kounicova sportoviště + multifunkční brána 
(basketbalový koš, fotbal. branka) Kompan

Voroněžská 10 ping-pong stůl

Fanderlíkova asfalt. plocha + multifunkční brána  
(basket balový koš, fotbal. branka) Kompan

   

 8.



71

Žebětín
za úřadem 
(u spojnice  ul. Křivánkovo nám. – Otevřená)

ul. Pod kopcem

  
Židenice
Nopova

Kosmákova 30–36

Šámalova – Slevačská

Kosmákova 40–44

Boettingrova 7–11

Došlíkova 31 

Krásného 2–6          

Ondříčkovo náměstí

Souběžná – Krásného – Mazourova 
(velký vnitroblok)
Souběžná – Krásného – M. Kudeříkové 
(malý vnitroblok)

Karáskovo náměstí

Slívova – Skopalíkova 

Václavkova – Bubeníčkova

Tyršův park

Bílá hora

Šámalova – Jílkova

koupaliště Juliánovské náměstí  

Líšeňská skate park
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9.

Kluby seniorů
 9.
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 Bohunice
není

 Bosonohy
Bosonožské nám., Brno

 Bystrc
Odbojářská 2, Brno 
(Společenské centrum)

kontaktní adresa pro Seniorklub: 
pan Vladimír Rajský, Opálkova 6, 
635 00 Brno-Bystrc, tel: 539 012 449 

 Černovice
není

 Chrlice
Chrlické nám. 4, Brno
Automotoklub Chrlice (pod radnicí) 1x měsíčně

 Ivanovice
Mácova 3a, Brno
(tělocvična obecního areálu)

schází se každých 14 dní v úterý v 15.30 hod. 
(informace na ÚMČ)

 Jehnice
není

 Jih
Tuháčkova 25, Brno-Komárov
(jídelna ZŠ) každé sudé pondělí 15.00–17.00 hod.

Bednářova 28, Brno-Heršpice 
(jídelna ZŠ) každou středu 13.30–16.00 hod.

 Jundrov
Nálepkova 47, Brno

 Kníničky
není

 Kohoutovice
Libušina tř. 27, Brno

Bašného 40, Brno Klub křesťanských seniorů
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 Komín
Vavřinecká 15, Brno 
(na této adrese dočasně) vedoucí paní Süssová

 Královo Pole
Kartouzská 14, Brno 
(DPS)

vstup přes dvorní trakt DPS Štěfánikova 
63a, Brno

 Líšeň
Kosíkova 11, Brno paní Blanka Tuscherová

tel.: 733 384 874   

 Maloměřice a Obřany
Selská 66, Brno-Maloměřice 
(budova ÚMČ) předseda: pan F. Schaumann

Hlaváčova 20, Brno-Obřany 
(Orlovna) předsedkyně: paní M. Krupová

 Medlánky
Kytnerova 1, Brno 
Společenské centrum Sýpka info na ÚMČ Hudcova 7

 Nový Lískovec
Oblá 51 c, Brno  
(Domeček)

paní Zdeňka Fukanová 
tel.: 732 367 679

 Ořešín
Příhon 1, Brno 
(Klubovna hasičky)

 Řečkovice a Mokrá Hora
Kořenského 23, Brno
(budova umělecké školy Universum) přednášky, zájezdy

Hapalova 20, Brno
(stacionář Naděje) přednášky, zájezdy

Hapalova 20, Brno
(stacionář Naděje) besedy u kávy, zájezdy

Palackého nám. 11, Brno 
(budova úřadu MČ) trénink paměti

 9.
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 Sever

Ibsenova 2, 638 00 Brno
3 Kluby seniorů:
Ibsenova, Šrámkova, Kutílek 
(s uměleckou dílnou)

Erbenova 6, 613 00 Brno 2 Kluby seniorů:
Erbenova, Černopolní

 Slatina
Budínská 2, Brno kontakt: paní Pešová 722 672 670

paní Chobolová 776 157 389

 Starý Lískovec
CVČ, ul. Kosmonautů 4, Brno stará zástavba

CVČ, ul. Kosmonautů 4, Brno nová zástavba

 Střed
Křenová 20, Brno

Václavská 3, Brno

 Tuřany
není

 Útěchov
není

 Vinohrady
Bzenecká 19, Brno vedoucí paní Čtvrtečková (bližší informace 

pí. Střelcová, tel. 544 210 878)

 Žabovřesky
Poznaňská 10, Brno
(Dům spolkových aktivit Rubínek)

místní organizace Svazu důchodců ČR, 
kontaktní osoba: předseda místní organi-
zace Petr Kalábek

 Žebětín
Křivánkovo nám. 35, Brno

 Židenice
Gajdošova 7, Brno
(ÚMČ) schází se v místnosti v Dělnickém domě

 9.
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10.

Celoživotní vzdělávání

10.
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Mendelova univerzita v Brně 
Institut celoživotního vzdělávání

 

adresa Zemědělská 1, 613 00 Brno

telefon / fax tel.: 545 135 209

e-mail czv@mendelu.cz

www stránky http://www.icv.mendelu.cz/cz

 

Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání

 

adresa 
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno 
Antonínská 548/1, 601 90 Brno – Univerzita třetího věku
Sídlo VUT – Rybkova 332/1, 602 00 Brno

telefon / fax tel.: 541 148 820 (sekretariát), fax: 541 148 818

e-mail kelcova@lli.vutbr.cz

www stránky http://www.lli.vutbr.cz/

Veterinární a farmaceutická univerzita 
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky

adresa                                           Palackého 1–3, 612 42 Brno

telefon / fax tel.: 541 562 088 – 94,  fax: 541 219 754, 541 240 604

e-mail                                                icvi@vfu.cz

www stránky http://www.vfu.cz/univ_prac/icvi/

Masarykova univerzita Brno
Celoživotní vzdělávání

adresa                                           Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

telefon / fax tel.: 549 49 1111, fax: 549 49 1070

e-mail                                                info@muni.cz

www stránky http://www.muni.cz/study/lifelong

10.
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Rašínova vysoká škola s.r.o.
Celoživotní vzdělávání

adresa                                           Hudcova 78, 612 00 Brno

telefon / fax tel.: 541 632 554 

e-mail                                                svenhova@ravys.cz 

www stránky http://www.ravys.cz/studijni-programy.html 

Vysoká škola Karla Engliše a.s.
Celoživotní vzdělávání

adresa                                           Šujanovo nám. 356/1, 602 00 Brno

telefon / fax
tel.: 543 254 856, 543 211 506, 543 242 278  
fax: 543 254 870           
mobil: 775 107 325

e-mail                                                sekretariat.brno@vske.cz

www stránky http://www.vske.cz/cnt/kurzy

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona
Celoživotní vzdělávání

 

adresa                                           Masná 34, 602 00 Brno

telefon / fax tel.: 548 21 39 75, 548 21 39 77
fax: 548 21 39 78

e-mail                                                posta@fdyson.cz 

www stránky http://www.fdyson.cz/ 

10.
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11.

Cvičení dětí, rodičů, 
seniorů a těhotných žen

11.
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Centrum pro rodinu a sociální péči

právní subjektivita církevní právnická osoba

IČ 44991584

adresa                                           Josefská 1, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 542 217 464, 731 402 731

e-mail                                                crsp.brno@centrum.cz

www stránky www.crsp.cz

popis činnosti                       

Cvičení pro těhotné – od 12. týdne těhotenství
Cvičení s přípravou na porod – od 27. týdne těhotenství
Porodní tanec – orientální tanec pro těhotné
Orientální tanec s miminky v šátku
Masáže a cvičení kojenců – nácvik správných úchopů dítěte, 
techniky masáží, jednoduchá cvičení na říkanky a písničky
Pohybové hry pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 5 let 
věku – cvičení na říkanky a písničky za použití rozmanitého 
nářadí a náčiní, stabilní kolektiv maminek a dětí, jednoduché 
výtvarné tvoření
Cvičení maminek po porodu s miminky – cvičení pro zlepšení 
kondice maminek po porodu
Cvičení pro seniory rehabilitační, zdravotní, kondiční, rela-
xační a tanec v sedě. Jedná se o: skupinová cvičení k posílení 
a udržování aktivity celého pohybového aparátu v seniorském 
věku. V hodinách jsou používány speciální pomůcky (gymnastic-
ké míče, Thera- band pásy, masážní balonky) 

cílová skupina Senioři, rodiče s dětmi od 4 měsíců do 5 let, těhotné ženy, ženy 
po porodu                           

bezbariérový přístup ano
10.

11.
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Plaváčci s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 28265394

adresa Vídeňská 60, Brno, 639 00

telefon / fax 604 344 219, 733 195 054

e-mail info@plavacci.com

www stránky www.plavacci.com

popis činnosti 

Nabízíme kurzy cvičení pro kojence, batolata a děti před-
školního věku s rodiči. Dále pak cvičení pro maminky s hlídáním nebo  
s možností mít děti u sebe v tělocvičně. Organizujeme zimní a letní 
pobyty s cvičením, výukou plavání a celodenním programem. Cvičí-
me v TŠ Dynamic, Zábrdovická 25/2 (naproti Vojenské nemocnici).
Zajišťujeme kurzy Baby Signs – znakování pro batolata.

cílová skupina děti, rodiny s dětmi

bezbariérový přístup ano

Mgr. Radmila Nemkyová

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 66514533

adresa                                           

•  Brno-Nový Lískovec
(FITNESS CENTRUM „KAMEŇÁK“, Oblá 51, 634 00)

•  Brno-střed
(OBCHODNÍ DŮM KROKODÝL 3. patro, Zelný trh 14/16, 602 00)

•  Brno-Ivanovice
(SPORT CENTRUM IVANOVICE, Černohorská 20/22, 621 00)

•  Brno-Žabovřesky
(WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ, Plovdivská 8, 616 00)

•  Brno-Bohunice
(FSpS MU Univerzitní kampus, Kamenice 3, 625 00)

telefon / fax 420 604 252 137

e-mail r.nemkyova@volny.cz

www stránky http://cvicenicko.gymnet.cz/ 

popis činnosti 

Veselé cvičení pro děti v Brně. Tématické hodiny intenzivní-
ho pohybu zaměřené na rozvoj obratnosti, držení těla a zákla-
dy gymnastiky v tělocvičnách vybavených speciálním nářadím 
a náčiním pro malé děti.

cílová skupina Rodiče s dětmi od 18 měsíců, děti od 3 do 8 let.
Tábory a letní pobyty pro tyto cílové skupiny.

bezbariérový přístup ne

10.

11.
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Další organizace, které nabízejí cvičení v rámci svých 
různorodých aktivit, naleznete v těchto kapitolách: 

 1.  Mateřská centra

 2.  Kluby maminek

 3. Centra pro rodinu

 5. Centra volného času, Domy dětí a mládeže

 6. Další prorodinné organizace

 13. Předporodní kurzy, doprovody k porodu

LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50            
pobočka LATA

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa CRA Lata, Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky, 616 00

telefon / fax 549 216 949, 602 751 385

e-mail lata@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti 

Cvičení pro těhotné
Cvičení PRO BUDOUCÍ MAMINKY na velkých míčích, s over-
bally, posilování a protahování svalových skupin. Nácvik dýchá-
ní a cvičení pánevního dna.  Součástí lekcí je i relaxace. Vedeno 
fyzioterapeutkou s praxí v oboru.

Cvičení rodičů s kojenci
Kurz cvičení a péče o děti do 1 roku, 8 lekcí po 120 minutách
Témata: cvičení s miminky na balonech, chování a nošení dětí 
v šátku, cvičení pro rodiče, masáže dětí, relaxace s miminkem, 
nemléčné příkrmy od šesti měsíců, kojení a laktační poradna.

cílová skupina nastávající maminky, rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců

bezbariérový přístup ano

11.
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12.

Plavání dětí s rodiči 
a těhotných žen

12.
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Dětský klub KENNY

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 26973146

adresa                                           Vitáskova 6, Brno-Řečkovice

telefon / fax 736 520 600, 736 520 610

e-mail                                                truneckovaj@seznam.cz

www stránky bc-kenny-brno.cz

popis činnosti                       
Plavání kojenců ve speciálních vanách, kurzy plavání v bazénu 
pro děti od 6 měsíců do 3 let, miniškolka pro děti od 1,5 roku, cvi-
čení pro děti od narození, poradna pro těhotné.

cílová skupina děti od narození do 3 let, těhotné matky

bezbariérový přístup ano

Baby club Plaváček s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 29209650

adresa                                           plaveme v bazéně na ZŠ Jasanová 2, 637 00 Brno-Jundrov

telefon / fax 777 333 359  
(Linda Vrátníčková, DiS. – vedoucí brněnského centra)

e-mail                                                brno@plavacek-deti.cz

www stránky www.plavacek-deti.cz

popis činnosti                       Kurzy plavání pro děti a miminka, pobyty a semináře pro rodiny, 
plavání v rodinách s miminkem.

cílová skupina děti všeho věku, rodiny

bezbariérový přístup ne

12.
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FILIA KLUB s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 27719821

adresa                                           Antonínská 565/20, Brno, 602 00

telefon / fax 541 214 041

e-mail                                                fi lia@fi lia.cz

www stránky www.fi lia.cz

popis činnosti                       
Plavání kojenců a batolat, solná jeskyňka, sauna pro dospělé, 
prázdninová školka, mateřská školka, kurzy a krouky, dětský 
klub Filiánek, cestovní kancelář.

cílová skupina rodiny s dětmi

bezbariérový přístup ano

Dětský svět Kvítek – Plavání rodičů s dětmi

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 70497681

adresa                                           Základní škola Herčíkova 19, Brno-Královo Pole, 612 00

telefon / fax 604 840 740, 605 387 456

e-mail                                                sedlacek.helena@seznam.cz

www stránky www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti                       
Plavání pro rodiče s dětmi – potápění, první plavecké doved-
nosti, skoky do vody, lovení pod vodou, plavecké styly. Vše 
hravou a veselou formou.

cílová skupina rodiče s dětmi od 1 roku

bezbariérový přístup ne

12.
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Šárka Květoňová, Plavání Čiperové

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 67517552

adresa                                           
plaveme  kousek  za  Žebětínem  za  Grand Prix,  
v prostorách Hotelu Motorsport
Žebětínská 189, 664 81 Ostrovačice 

telefon / fax 725 836 162

e-mail                                                info@plavani-ciperove.cz

www stránky www.plavani-ciperove.cz

popis činnosti                       
Nabízíme kurzy plavání batolat a dětí předškolního věku, 
aquaerobic v hluboké vodě, hlídání, pobyty pro rodiny s dětmi, 
příměstské tábory, potápění pro školní děti.

cílová skupina rodiny s dětmi, ženy

bezbariérový přístup ano

Plaváčci s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 28265394

adresa Vídeňská 60, Brno, 639 00

telefon / fax 604 344 219, 733 195 054

e-mail info@plavacci.com

www stránky www.plavacci.com

popis činnosti 

Nabízíme kurzy plavání pro kojence, batolata a děti předškol-
ního věku s rodiči. Organizujeme zimní a letní pobyty s výukou 
plavání a celodenním programem. Plaveme na těchto bazénech: 
tř. Generála Píky 11, areál bazénů na Kraví hoře, rehabilitační 
bazének v nemocnici u Milosrd. bratří, lázně na ul. Rašínova.

cílová skupina děti, rodiny s dětmi

bezbariérový přístup ano

11.

12.
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13.

Předporodní kurzy,
doprovody k porodu

13.
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Veronika Oplatková
Agentura Berunka

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 86991078

adresa                                           Bystřinova 16, Brno-Královo Pole, 612 00

telefon / fax 777 061 964

e-mail                                                info@berunka.com

www stránky www.berunka.com

popis činnosti                       Poradenství v těhotenství, v šestinedělí, cvičení pro těhotné, 
doprovody k porodům – služby porodní asistentky.

cílová skupina těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče

bezbariérový přístup ano

 

Rodinné konstelace
Adéla Urbancová

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 74768638

adresa                                           Švehlova 1744/62a, 664 51 Šlapanice

telefon / fax 608 234 511

e-mail                                                adela@koucink.org

www stránky www.rodinne-konstelace.cz

popis činnosti                       

Konzultace v těhotenství, příprava na porod. Poradenství při 
výchově dětí.
Semináře Rodinných konstelací, individuální sezení
poradenství v krizi, nemoci, řešení rodinných i jiných vztahů.

cílová skupina všichni dospělí muži a ženy, kteří chtějí najít řešení ve své situaci

bezbariérový přístup –

13.
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Poradenství v těhotenství a po porodu
Jana Bedřichová

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 75867133

adresa                                           Mezírka 1, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 775 090 808

e-mail                                                jana.bedrichova@volny.cz

www stránky www.volny.cz/jana.bedrichova/dula.html

popis činnosti                       

Odborný kurz přípravy k porodu tvoří přednášková činnost 
a součástí přípravy jsou cvičební hodiny v těhotenství vedené 
porodní asistentkou.
Téma přednášek: porod, fáze porodu, kdy odejít do porodnice, 
co budete potřebovat k přijetí, místo porodu, šestinedělí, péče 
o novorozence, kojení, sestavení porodního plán, doprovod 
k porodu.
Cvičení v těhotenství je zaměřeno na problémové partie v těho-
tenství včetně nácviku správného dýchání u porodu.

cílová skupina těhotné ženy

bezbariérový přístup ano

Irena Nebeská
Devítka

právní subjektivita fyzická osoba 

IČ 75085151

adresa                                           Údolní 5, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 776 141 060

e-mail                                                devitkabrno@email.cz

www stránky www.devitkabrno.cz

popis činnosti                       Kompletní těhotenská příprava, těhotenské cvičení, baby masá-
že, cvičení po porodu, cvičení pro maminky s dětmi, přednášky.

cílová skupina těhotné, maminky s dětmi do 3 let

bezbariérový přístup ne

13.
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NZZ Ladislava Ryšavá, ambulantní péče porodní asistentky
Mamicentrum

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 87192969

adresa                                           provozovna: Bakalovo nábř. 1, Brno-Štýřice, 639 00

telefon / fax 731 782 678

e-mail                                                rysava@mamicentrum.cz

www stránky www.mamicentrum.cz

popis činnosti                       

Předporodní kurzy, těhotenská poradna, cvičení pro těhotné 
a po porodu,doprovod k porodu, návštěvní služba po porodu, 
rady s kojením a péčí o miminko, masáže miminek, správné 
nošení a nošení v šátku, cvičení s miminkem, přednášky pro 
rodiče.

cílová skupina těhotná žena, žena při porodu a po porodu, kojenec

bezbariérový přístup ano

Majka Staňková

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 75867133

adresa                                           aktivity probíhají v Mateřském centru Sedmikráska 
na ulici Oblá 51, Brno-Nový Lískovec, 634 00

telefon / fax 774 115 128

e-mail                                                info@majka-kurzy.cz

www stránky www.majka-kurzy.cz

popis činnosti                       

Předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, doprovod u porodu, 
laktační poradenství, kurzy výživy, výchovy s láskou, kojenecké 
masáže, nošení dětí v šátku, znakování dětí, kurzy pro pra-
rodiče, Terapie pevným objetím a umělecké fotografování 
těhotných, dětí a rodin.

cílová skupina páry usilující o početí, těhotné maminky, rodiny s dětmi, budoucí 
prarodiče, rodiny se vztahovými problémy

bezbariérový přístup ano

13.
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Další organizace, které nabízejí předporodní kurzy v rámci 
svých různorodých aktivit, naleznete v těchto kapitolách: 

 1.  Mateřská centra

 2.  Kluby maminek

 3. Centra pro rodinu

 5. Centra volného času, Domy dětí a mládeže

 6. Další prorodinné organizace

Studio Malý svět

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 10510940

adresa                                           Divadelní 6, Brno 602 00

telefon / fax 607 264 787, 775 196 026

e-mail                                                malysvet@centrum.cz, vinopalova.l@centrum.cz, 
zemanova.m@centrum.cz

www stránky www.maly-svet.cz

popis činnosti                       
Předporodní kurzy (i v angličtině), poradenství v období těho-
tenství, porodu, šestinedělí, cvičení pod vedením osobní 
trenérky, aromaterapie, masáže kojenců a dětí.

cílová skupina těhotné s partnery, maminky s dětmi

bezbariérový přístup ano

13.
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14. 

Hlídání dětí

14.
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Agentura Mia s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 27735303

adresa                                           Sadová 15, Ostopovice 664 49, kancelář Špitálka 33, 602 00 Brno

telefon / fax 776 557 555, 776 522 155

e-mail                                                info@mia-hlidani-deti.cz, martinu@mia-hlidani-deti.cz

www stránky www.mia-hlidani-deti.cz

popis činnosti                       

Hlídání dětí v rodinách v Brně a okolí, doprovody do kroužků,  
vyzvedávání ze školek, škol, péče o děti v rekonvalescenci, do-
učování. Hlídání dětí v dětských koutcích sportovních center. 
Hlídání dětí hotelových hostů. Organizace dětských narozenino-
vých oslav.  Oprávnění zajišťovat péči nejenom u dětí starších 
3 let, ale také o nejnižší věkovou kategorii 0–3 roky. 

cílová skupina rodiny s dětmi, sportovní centra

bezbariérový přístup ano

Veronika Oplatková
Agentura Berunka

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 86991078

adresa                                           Bystřinova 16, Brno-Královo Pole, 612 00

telefon / fax 777 061 964

e-mail                                                info@berunka.com

www stránky www.berunka.com

popis činnosti                       

Jednorázové i pravidelné hlídání dětí od 0 do 3 let věku u klien-
ta či pečovatelky doma, hlídání dětí i starších, doprovázení dětí 
do zájmových kroužků, školy, školky. Poradenství v těhotenství, 
v šestinedělí, cvičení pro těhotné, doprovody k porodům – 
služby porodní asistentky.

cílová skupina těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče

bezbariérový přístup ano

14.
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Agentura Skřítek s.r.o.

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 63220067

adresa                                           Antonína Slavíka 11, Brno, 602 00

telefon / fax 774 443 077

e-mail                                                info@agentura-skritek.cz

www stránky www.agentura-skritek.cz

popis činnosti                       

Provozujeme první nestátní jesle v Brně pro max. 13 dětí od 12 
měsíců věku. Zaručujeme individuální přístup, bohatý program, 
nádherné prostory školičky s přímým vstupem na velkou 
oplocenou zahradu. Cena již od 40,- Kč/hod. Docházka možná 
celotýdenně nebo jen ve vybrané dny. Individuální péči o děti 
zajišťujeme v domácnosti klienta prostřednictvím speciálně 
vyškolených pečovatelek. Hlídáme děti bez omezení věku. 
Doučujeme všechny předměty v rozsahu ZŠ, cizí jazyky v roz-
sahu ZŠ a hru na hudební nástroje. 

cílová skupina rodiny s malými dětmi, ženy, které pracují při RD

bezbariérový přístup ano

Ing. Irena Provazníková 
Agentura ProVás

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 74228188

adresa                                           Agentura ProVás, Jundrovská 14, Brno-Komín, 624 00

telefon / fax 739 412 564

e-mail                                                irena@agentura-provas.cz, asistentka@agentura-provas.cz

www stránky www.agentura-provas.cz 

popis činnosti                       

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, mimoškolní 
výchova a vzdělání, úklid, praní, žehlení, opravy a údržba 
oděvů, bytového textilu a osobního zboží, správa a údržba 
nemovitostí.

cílová skupina rodiny, senioři

bezbariérový přístup ne

14.
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BIBO, s.r.o. 

právní subjektivita společnost s ručením omezeným

IČ 28229461

adresa                                           Gajdošova 7, Brno-Stará Osada, 615 00

telefon / fax 533 432 404, 774 262 761

e-mail                                                cerstva@bibo.cz, info@bibo.cz, sladka@bibo.cz, 
zichova@bibo.cz

www stránky www.bibo.cz

popis činnosti                       

Specialista na hlídání dětí v Brně, pravidelné i nárazové hlídání 
dětí v rodinách, doprovody a vyzvedávání dětí, hlídání dětí 
v dětských koutcích, hlídání dětí na fi remních akcích, pořádání 
narozeninových oslav.

cílová skupina děti všech věkových kategorií, od narození po školní věk

bezbariérový přístup ano

BABY PARKING

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 76359948

adresa                                           Erbenova 30, Brno-Černá Pole, 602 00

telefon / fax 728 569 790

e-mail                                                Adamova.Esa@seznam.cz

www stránky www.baby-parking.cz

popis činnosti                       Příležitostné i pravidelné hlídání dětí.

cílová skupina děti 1–6 let

bezbariérový přístup ne

14.
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Jarmila Slaninová – Krátkodobé příležitostné hlídání dětí

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 62109111

adresa                                           Kamenná čtvrť 605/30a, Brno-Štýřice, 639 00

telefon / fax 723 147 103

e-mail                                                jarmila.slaninova@centrum.cz

www stránky www.hlidanideti-brno.cz

popis činnosti                       Péče o děti 1–6 let, profesionální úroveň, krátkodobý režim, 
strava v ceně.

cílová skupina děti do 6 let

bezbariérový přístup ne

Dětský svět Kvítek – MINIŠKOLKA

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 70497681

adresa                                           Kubíčkova 8, Brno-Bystrc, 635 00

telefon / fax 604 840 740, 605 387 456

e-mail                                                sedlacek.helena@seznam.cz

www stránky www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti                       Dopolední program plný básniček, her, povídání, zpívání 
a malování pro děti od 1,5 roku, bez přítomnosti rodičů.

cílová skupina děti od 1,5 roku

bezbariérový přístup ano

14.



97

KLUBÍK – péče o děti od 1 roku

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 71895892

adresa                                           Banskobystrická 2a, Brno-Řečkovice, 621 00

telefon / fax 604 566 997

e-mail                                                brtovi@seznam.cz

www stránky www.klubik.info

popis činnosti                       Klubík v Řečkovicích nabízí odbornou péči v menším kolektivu 
vrstevníků s pestrým programem.

cílová skupina děti od 1 roku do 4 let

bezbariérový přístup ne
 

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
Klub Rákosníček

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 44993412

adresa                                           Helceletova 4, Brno, 602 00

telefon / fax 543 212 113

e-mail                                                klubrakosnicek@seznam.cz

www stránky www.ddmhelceletova.cz

popis činnosti                       
Hlídání dětí v dopoledních hodinách, odpolední kroužky pro 
předškoláky, kroužky pro školáky, dospělé, pobytové akce 
a tábory.

cílová skupina děti předškolní, školní

bezbariérový přístup ne

 

14.
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LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50                                          
Maceška

právní subjektivita příspěvková organizace

IČ 00401803

adresa                                           dle jednotlivých poboček

telefon / fax 549 216 949, 602 751 385

e-mail                                                maceska@luzanky.cz

www stránky www.luzanky.cz

popis činnosti                       

Maceška – dopolední hlídání dětí s výchovným a výukovým 
programem pro děti 2–5 let.

CRA LATA ŽABOVŘESKY
Plovdivská 8, 616 00 Brno, tel.: 724 813 927, Eva Garzonová
PONDĚLÍ–PÁTEK 8.30–12.30 (13.00) 

CVČ LÁNY – BOHUNICE
Lány 3, 625 00 Brno, tel.: 774 903 059, Veronika Nováková
PONDĚLÍ–PÁTEK 8.30–12.30 

ZŠ PAVLOVSKÁ – KOHOUTOVICE
Pavlovská 16, 623 00 Brno, tel.: 605 039 198, Ivana Ferdusová
PONDĚLÍ–PÁTEK 8.00–12.00 

LIŠKA – BÍLOVICE nad Svitavou
Žižkova 600, 664 01 Bílovice, tel.: 737 211 175 Marek Kepák
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK 8.00–12.00 

ZŠ HEYROVSKÉHO - BYSTRC
Heyrovského 32, 635 00 Brno, tel.: 604 710 479, 
Kateřina Ondřejková
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 8.00–12.00 

ZŠ ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 16, 664 51 Šlapanice, tel.: 721 017 709, 
Eva Čandrlová
PONDĚLÍ, STŘEDA 8.00–12.00 

ZUŠ JEŽKOVA – LESNÁ
Ježkova 9, 638 00 Brno, tel.: 602 677 825, Zuzana Císařová
ÚTERÝ–PÁTEK 8.30–12.30 

CVČ LOUKA – VINOHRADY
Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 728 664 619, Jana Póčová
PONDĚLÍ–PÁTEK 8.30–12.30 

CVČ LYSKA – NOVÝ LÍSKOVEC
Oblá 51c, 634 00 Brno, tel.: 547 351 031, 739 210 905, 
Lída Procházková
PO, ST, PÁ 9.00–12.00

14.
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Markéta Musilová Mandelíková – Školička Cipísek

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 74169769

adresa                                           Slatinská 16, Brno-Židenice, 636 00

telefon / fax 608 942 421, 608 141 421

e-mail                                                skolka@skolickacipisek.cz

www stránky www.skolickacipisek.cz

popis činnosti                       Soukromá školička pro děti od 3 let se zaměřením na rozvoj 
tvořivosti a kreativity dětí. Hlídání dětí od 1roku (ne celodenně).

cílová skupina děti od 3 let, hlídání dětí od 1 roku

bezbariérový přístup ne

TŠ DYNAMIC – ŽIDENICE
Zábrdovická 2, 615 00 Brno, tel.: 739 472 387, Jitka Mozorová
STŘEDA 8.30–12.30 

ZŠ MASAROVA – LÍŠEŇ
Masarova 11, 628 00 Brno, tel.: 602 750 595, Milena Blaháková
PONDĚLÍ, STŘEDA 8.30–12.30 

CVČ BOTANKA – BRNO-STŘED
Botanická 13, 602 00 Brno, tel.: 728 020 878, Hana Žampachová
ÚTERÝ, PÁTEK 8.30–12.30 

ZŠ KOMENSKÉHO – SLAVKOV U BRNA
Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, 
tel.: 739 471 863, Silvie Kernová
PONDĚLÍ, STŘEDA 8.30–12.30

cílová skupina děti 2–5 let

bezbariérový přístup ano

14.
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Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Miniškolka Mary Poppins

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 74380141

adresa                                           Srbská 30, Brno-Královo Pole, 612 00

telefon / fax 776 774 077

e-mail                                                eneuman@email.cz

www stránky www.marypoppins.cz

popis činnosti                       Jesle a školka v celodenním provozu.

cílová skupina děti od 2–6 let

bezbariérový přístup ne

Mgr. Zuzana Berková

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 87245175

adresa                                           Arbesova 3, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 603 290 050

e-mail                                                hlidani@tetazuzka.cz

www stránky www.tetazuzka.cz

popis činnosti                       
Hlídání dětí od narození, hlídání nemocných a postižených dětí, 
večerní, noční hlídání, hlídání dětí v AJ. Zajištění volnočasových 
aktivit pro MŠ, ZŠ. 

cílová skupina rodiny s dětmi do 15 let

bezbariérový přístup –

14.
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Niť Ariadnina – pomoc lidem ohroženým sociální exkluzí

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 28555465

adresa                                           M. Kudeříkové 3843/2, Brno-Židenice, 636 00

telefon / fax 541 211 110

e-mail                                                nitariadnina@seznam.cz

www stránky www.nitariadnina.cz

popis činnosti                       
Hlídaní dětí (v rodinném prostředí), péče o seniory (přechodný 
pobyty do 1 roku, terénní služby), pomoc při zajištění chodu 
domácnosti (úklid, nákupy apod.).

cílová skupina lidé různých věkových kategorií, dle potřeby

bezbariérový přístup ano

 

Ing. Lívia Knechtová
Miniškolka Nany Baby Club

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 61425222

adresa                                           Vodařská 2, Brno-Komárov, 619 00

telefon / fax 724 057 290

e-mail                                                info@vikikidsclub.cz

www stránky www.vikikidsclub.cz

popis činnosti                       

Miniškolka Nany Baby Club nabízí pravidelné i nepravidelné 
hlídání dětí v bezpečné herně, s možností pobytu venku na 
oploceném dětském hřišti s pískovištěm, skluzavkou a průlez-
kami, i vycházkami do klidné zeleně v okolí. Dobrá dostupnost 
i parkování kousek od centra Brna.

cílová skupina děti 2–3 let

bezbariérový přístup ne

14.
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Radovánek

právní subjektivita školská právnická osoba

IČ 65348702

adresa                                           Foerstrova 2, 616 00 Brno

telefon / fax 541 213 110

e-mail                                                radovanek@brno.sdb.cz

www stránky www.brno.sdb.cz/radovanek/

popis činnosti                       

Dopolední klub pro děti ve věku 3–6 let bez účasti rodičů, 
vedení dětí k samostatnosti a rozvoji v oblasti výtvarné, hudební, 
pohybové a komunikační.
Docházka možná pravidelně i jednorázově.

cílová skupina děti 3–6 let

bezbariérový přístup ano

Příliv pro rodinu

právní subjektivita občanské sdružení

IČ 26581892

adresa                                           Dusíkova 5, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 774 073 730

e-mail                                                ospriliv@gmail.com

www stránky www.priliv.webnode.cz

popis činnosti                       

Provozujeme celodenní program hlídání dětí aneb miniškolička, 
nově s angličtinkou a logopedickou přípravkou, dále pravidelné 
hlídání dětí, hodinové hlídání dětí. Kroužky a volnočasové 
aktivity pro děti i rodiče. Každoročně pořádáme lampionové 
průvody, drakiády, tvořivé dílny, besídky a divadla. Další naší 
aktivitou je dětský koutek s možností občerstvení. 

cílová skupina rodiče s děti, děti, mládež

bezbariérový přístup ano

14.
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Ing. Lívia Knechtová
Viki Kids Club – anglická školka

právní subjektivita fyzická osoba

IČ 61425222

adresa                                           Vodařská 2, Brno-Komárov, 619 00

telefon / fax 724 057 290

e-mail                                                info@vikikidsclub.cz

www stránky www.vikikidsclub.cz

popis činnosti                       

Anglická školka s celodenní komunikací v AJ i s rodilou mluvčí, 
nadstandardní péče i prostředí včetně zájmových kroužků 
pro děti v místě bez přejíždění – další jazyky, tenis, sportíček, 
aerobik, zumba, wellness (sauna, pára, vířivka), výtvarná 
a kreativní dílna. Děti mají k dispozici celý areál s venkovním 
sportovním hřištěm i oploceným dětským hřištěm s pískoviš-
těm, skluzavkou a průlezkami, možnost vycházek do klidné 
zeleně v okolí, návštěva divadel a kulturních představení. 
Dobrá dostupnost i parkování kousek od centra Brna.

cílová skupina děti 3–6 let

bezbariérový přístup ne

Vesněnka, denní centrum pro děti, o.p.s.

právní subjektivita obecně prospěšná společnost

IČ 27733998

adresa                                           Údolní 10, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 728 652 335, 734 384 388

e-mail                                                vesnenka@seznam.cz

www stránky www.vesnenka.eu

popis činnosti                       Hlídání dětí od 1 do 5 let v denním pravidelném režimu dle 
potřeb rodičů ve školičce Vesněnka.

cílová skupina děti od 1 roku věku, rodiče, prarodiče

bezbariérový přístup ne

14.
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Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže Brno-Líšeň
Všeználek

právní subjektivita školská právnická osoba

IČ 65348699

adresa                                           Kotlanova 13, Brno-Líšeň, 

telefon / fax 544 232 641

e-mail                                                info@salesko.cz

www stránky www.salesko.cz

popis činnosti                       

Miniškolka – tématicky zaměřený dopolední program pro děti od 
3 let bez účasti rodičů. Podpora dětí na jejich cestě k samostat-
nosti a všestrannému rozvoji – pohybovému, hudebnímu, výtvar-
nému a komunikačnímu.

cílová skupina děti 3–5  let bez rodičů

bezbariérový přístup ano

14.
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15. 

Restaurace, kavárny 
a cukrárny s dětskými koutky

15.
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 BABY CAFE KICKIN kavárna

IČ 66559308

adresa                                                    Haškova 4, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 545 222 111

e-mail                                                info@babycafe.cz

www stránky www.babycafe.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ano se skluzavkou a pískovištěm

bezbariérový přístup  ano

BABY kavárna Hvězdička kavárna

IČ 68886209

adresa                                                    Horníkova 34, Brno-Líšeň, 628 00

telefon / fax 775 685 343

www stránky www.kavarnahvezdicka.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ano  +  pískoviště

bezbariérový přístup  ano

A3 restaurant s.r.o. restaurace

IČ 27689557

adresa Kubíčkova 8, Brno-Bystrc, 635 00

telefon / fax 732 683 566, 733 118 342

e-mail info@babycafe.cz

www stránky www.a3restaurant.cz

umístění dětského koutku uvnitř i venku

zahrádka  ano 

bezbariérový přístup  ano

15.
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Duhový ráj kavárna

IČ 28331770

adresa                                                     Okružní 1, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 724 344 364

e-mail                                                eliska@duhovyraj.cz

www stránky www.duhovyraj.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka ano

bezbariérový přístup  ano

Kavárna, cukrárna NIKA

IČ 49932756

adresa                                                     Šumavská 17, Brno-střed, 602 00 

telefon / fax  

e-mail                                                nrasovska@volny.cz

www stránky www.nikabrno.cz 

umístění dětského koutku uvnitř, venku pískoviště

zahrádka  ano

bezbariérový přístup  ano

 Café and Play kavárna

IČ 28267150

adresa                                                     Purkyňova 45, Brno-Královo Pole, 612 00

telefon / fax 605 030 405

e-mail                                                info@cafeandplay.cz

www stránky www.cafeandplay.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka ano s malým dětským koutkem

bezbariérový přístup ano

15.
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 M Café kavárna

IČ 86970402

adresa                                                         Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky, 616 00

telefon / fax 722 014 132

e-mail                                                mcafe@seznam.cz

www stránky www.mcafe.cz

umístění dětského koutku 2 dětské koutky uvnitř 

zahrádka  ne

bezbariérový přístup  ano

Pizzeria La Gamba

IČ 27674941

adresa                                                         Okružní 9/b, Brno-Lesná, 638 00

telefon / fax 548 221 473

www stránky www.pizzeria-lagamba.com

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ano

bezbariérový přístup  ano

Kids bar Pala  kavárna, cukrárna

IČ 28313631

adresa                                                     Husova 8a, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 533 433 309

e-mail                                                kidsbar@seznam.cz

www stránky www.kidsbar.cz

umístění dětského koutku uvnitř, hlídání dětí

zahrádka ne

bezbariérový přístup ano

15.
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Restaurace Rebio

IČ 28279697

adresa                                                     Mečová 2, Velký Špalíček, Brno, 602 00

telefon / fax 543 214 878

e-mail                                                rebio@rebio.cz

www stránky www.rebio.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ne

bezbariérový přístup  ano

Restaurace Rebio

IČ 28279697

adresa                                                     Orlí 26, Brno-střed, 602 00

telefon / fax 542 211 130

e-mail                                                rebio@rebio.cz

www stránky www.rebio.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ne

bezbariérový přístup  ano

Pizzeria La Patas

IČ 29203279

adresa                                                     Čeňka Růžičky 2, Brno-Bohunice, 625 00

telefon / fax 547 210 142

e-mail                                                info@la-patas.cz

www stránky www.la-patas.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka ano

bezbariérový přístup ano

15.
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Výletní hospoda princezna

IČ 28338065

adresa Hrázní 9, Brno-Kníničky, 635 00
(Brněnská přehrada) 

telefon / fax 777 293 122, 546 210 316

e-mail                                                princezna@princezna.info, dusanbrzobohaty@seznam.cz

www stránky www.princezna.info

umístění dětského koutku 

uvnitř i venku 
venku dětské hřiště – trampolína, skluzavka, prolézačky, 
houpačky, pískoviště, stůl na stolní tenis, ruské kuželky, 
hřiště (volejbal, nohejbal, fotbal, basketbalový koš)

zahrádka  ano

bezbariérový přístup  na zahrádku ano, do restaurace tři schodky (pomoc 
personálu samozřejmá)

Veselá kavárna

IČ 27679683

adresa                                                     Měřičkova 18, Brno-Řečkovice, 621 00

telefon / fax 541 211 890, 774 678 469

e-mail                                                info@veselakavarna.cz

www stránky http://www.veselakavarna.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ne

bezbariérový přístup  ano

Restaurace U Dupala

IČ 28268971

adresa Sokolova 60, Brno-Horní Heršpice, 619 00

telefon / fax 543 251 436

e-mail udupala@hese.cz

www stránky http://www.udupala.cz/

umístění dětského koutku uvnitř i venku

zahrádka ano

bezbariérový přístup ano

15.
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YELLOW FISH – kavárna, baby game

IČ 27746011

adresa                                                     Vaňhalova 2, Brno-Kohoutovice, 623 00

telefon / fax 547 213 562

e-mail                                                adametz@yellowfi sh.cz

www stránky www.yellowfi sh.cz

umístění dětského koutku uvnitř

zahrádka  ano

bezbariérový přístup  ano

1. YOGURTERIA v ČR
–  jogurtové speciality z HOLLANDIE

IČ 28294637

adresa                                                     Hollgurt, s.r.o., Hlinky 34, Brno-Staré Brno, 603 00

telefon / fax 543 330 808 / 543 330 807

e-mail                                                info@hollgurt.cz

www stránky www.hollgurt.cz

umístění koutku uvnitř

zahrádka 2 stolky u provozovny

bezbariérový přístup  ano

Za Sedmero,… nejen výletní restaurace

IČ 27754120

adresa                                                     Adamovská 24/25, Brno-Útěchov, 644 00

telefon/ fax 541 213 068

e-mail                                                info@zasedmero.cz

www stránky www.zasedmero.cz

umístění dětského koutku uvnitř i venku 
– celkem tři dětské koutky

zahrádka  ano – dvě zahrádky

bezbariérový přístup  ano 15.
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16.

Internetové odkazy, 
které se hodí

16.
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státní a městské instituce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
www.mpsv.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
www.kr-jihomoravsky.cz

Město Brno, Magistrát města Brna 
www.brno.cz

O rodinné politice města Brna 
www.brno-prorodiny.cz

Úřad práce Brno-město
http://portal.mpsv.cz/sz/local/bm_info

školství

Vzdělání – kompletní přehled školek a škol ve městě Brně 
www.brno.cz/obcan/skolstvi-vzdelavani/

zdravotnictví

Zdravotnická zařízení města Brna, Informační průvodce
www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-
kulturni/odbor-zdravi/

Jesle
www.cdozs.cz

Vše o domácím násilí – Interdisciplinární tým Brno
www.idtbrno.cz

poradny

Poradny ve městě Brně  (občanské, manželské, laktační….) 
www.brno-prorodiny.cz/poradny

16.
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sociální péče

Socio Info Centrum –  vše o sociální péči ve městě Brně – kompletní přehled 
soc. dávek a služeb (info pro handicapované, rodiny s dětmi, seniory) 
www.socialnipece.brno.cz

Liga vozíčkářů – pomoc postiženým lidem
www.ligavozic.cz

 

portály pro brněnské (nejen) maminky

Family Point 
www.familypoint.cz

Vše co zajímá maminky s miminky, tipy na rodinné výlety
www.namaterskevbrne.cz

Přehled aktivit pro rodiče a děti v Brně
www.brnoprodeti.cz

Slevy pro rodiny s dětmi
www.rodinnepasy.cz

 

portály pro seniory

Zajímavosti pro seniory 
www.tretivek.cz
www.isenior.cz 
www.duchodcibrno.cz

Univerzity třetího věku celé ČR      
www.e- senior.cz 

Tipy na akce pro seniory
http://www.familypoint.cz/rodiny-se-seniory/

Rada seniorů ČR
www.rscr.cz

Česká správa sociálního zabezpečení
www.cssz.cz

Slevy pro seniory
www.seniorpasy.cz16.
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kultura, akce, výlety

Kam za kulturou v Brně? Přehled divadel, kin, muzeí a jiných zajímavostí
www.brno.cz/turista-volny-cas/kultura/

Akce v Brně pro celou rodinu
www.akce.cz/akce/hledani/p403235970-brno/

Kulturní akce v Brně (hudba, divadlo, fi lm, sport atd.)
http://brno.akce-kultura.cz/

Tipy na akce v Brně – zpravodajství, katalog fi rem
www.brnovinky.cz

Brněnské kulturní centrum
www.bkc.cz

Tipy na výlety po Brně a okolí, zajímavosti města Brna
www.brno.cz/turista-volny-cas/

Turistické informační centrum
www.ticbrno.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně                                              
www.kjm.cz

Moravská galerie v Brně
www.moravska-galerie.cz

Špilberk, brněnský hrad
www.spilberk.cz

Zoologická zahrada v Brně
www.zoobrno.cz

 

doprava po Brně

Jízdní řády MHD Brno
www.dpmb.cz

 

na závěr……jak bezpečně „surfovat“ na internetu

Bezpečný internet – informace o bezpečném používání internetu dětmi 
a dospívajícími 
www.saferinternet.cz
www.bezpecnyinternet.cz 16.
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KAM PRO KATALOG? 
„Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně“, kterým 
právě listujete, si můžete vyzvednout na Odboru zdraví Magistrátu města 
Brna, Dominikánské nám. 3, Brno, ve 2. patře, dveře č. 202 nebo si jej 
můžete stáhnout na internetových stránkách Odboru zdraví Magistrátu 
města Brna http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/
usek-socialne-kulturni/odbor-zdravi/, či na stránkách pojednávajících 
o rodinné politice města Brna http://www.brno-prorodiny.cz.

Přehled organizací, které poskytují sociální služby rodinám ve městě 
Brně, naleznete v „Adresáři organizací působících v sociální oblasti 
ve městě Brně“. 
O adresář můžete požádat na Odboru sociální péče Magistrátu města 
Brna, Malinovského nám. 3, Brno, v 1. patře, dveře č. 123–125 nebo si jej 
můžete stáhnout na internetových stránkách www.socialnipece.brno.cz.

Už tam běžím…
Tak neváhejte 
a stavte se i vy, 
milí Brňáci!
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D O S L O V
Děkujeme všem, kteří s námi na katalogu spolupracovali a poskytli nám 
potřebné informace.

Do katalogu byly zařazeny subjekty dle našeho uvážení, jejichž 
existence nám byla známa a samy se zveřejněním souhlasily. 

Omlouváme se těm, kteří zde uvedeni nejsou, neboť jejich prorodinné 
služby neodpovídají charakteru tohoto katalogu a těm, o jejichž 
prorodinných aktivitách jsme se nedozvěděly. 

Pokud zde nenaleznete obecně Vám známou prorodinnou organizaci, 
může to být právě proto, že o zařazení do tohoto katalogu neměla 
zájem. 

Tímto vyzýváme všechny, kteří poskytují služby rodině, které svým 
charakterem spadají do vytyčených okruhů katalogu a svou prezentaci 
zde nenašli, aby nás neváhali kontaktovat a mohli tak být zařazeni do 
příštího vydání.  

Těšíme se na další spolupráci!

Referentky Odboru zdraví Magistrátu města Brna
Dominikánské nám. 3
601 67  Brno
tel.: 542 172 435, 542 172 433
www.brno-prorodiny.cz

Tak nashle příště
zase tady…..
Váš brněnský drak!
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Active time – Mgr. Iva Zdražilová 40
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Bystrc 58
Černovice 60
Chrlice 60
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Jehnice  61
Jih 61
Jundrov  61
Kníničky 62
Kohoutovice 62
Komín 62
Královo Pole 63
Líšeň 64
Maloměřice a Obřany 65
Mediánky 65
Nový Lískovec 65
Ořešín  66
Řečkovice a Mokrá Hora  66
Sever 67
Slatina 68
Starý Lískovec 68
Střed 68
Tuřany 69
Útěchov 70
Vinohrady 70
Žabovřesky 70
Žebětín   71
Židenice 71
Dětská hřiště Mraveniště o.s. 55
Dětský svět Kvítek 42, 85, 96
Dětský klub KENNY  84
Divadlo Polárka – Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“  43
Domeček –  Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady,

 příspěvková organizace             43
Duhový ráj 4, 107
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 25
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 – Klub Rákosníček 25, 97
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 – pobočka CVČ Bystrouška 26
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 – pobočka CVČ Domino 26
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 – pobočka CVČ Jabloňka 27
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 – pobočka DDM Kominíček 27
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 – pobočka CVČ Mateřídouška  28

E
EPONA 4

F
Family Pointy 19
FILIA KLUB s.r.o.  85
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J
Jana Bedřichová – Poradenství v těhotenství a po porodu 89
Jarmila Slaninová – Krátkodobé příležitostné hlídání dětí   96                               
JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   28
JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 – pobočka Fantázie 29
JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 – pobočka Paleta  29
JUNIOR –  Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 – pobočka Přírodovědná 

stanice Kamenáčky  30
JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 – pobočka Sluníčko 30
JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 – pobočka Vranováček 31

K
Kavárna, cukrárna NIKA 107
Kids bar Pala 108
Klíč pro rodinu 44
Klub Leitnerova – Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ 44
Klub maminek – Sbor Církve bratrské v Brně 8
Klub maminek – Sluníčko Šlapanice, o.s. 8
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Klub maminek Klubko – Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky 10
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Klub maminek Sluníčko – JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2   12  
Klub maminek při CVČ Legato – Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno 13
Klub maminek při pobočce Domeček –  Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské 

části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace 13
Klub Pastelka 5
Klub přátel rodiny 45
Klub rodičů a dětí – Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže Brno-Líšeň 14
Klubíčko 45
KLUBÍK – péče o děti od 1 roku 97
Kluby seniorů ve městě Brně:
Bohunice 73
Bosonohy  73
Bystrc 73
Černovice 73
Chrlice 73
Ivanovice 73
Jehnice 73
Jih 73
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Jundrov 73
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Komunitní centrum FAMILY 46

L
Lanové centrum JUNGLE PARK – OUTDOOR ACTIVE spol. s r.o. 55
Lanové centrum PROUD Brno-Lesná –  LUŽÁNKY – středisko volného času, 

Brno, Lidická 50   56          
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 – pobočka LABYRINT 31
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 – pobočka LAMPA 32
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 – pobočka LÁNY 32
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 – pobočka LATA 33, 82 
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 – pobočka LÁVKA 33
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 – pobočka LEGATO 34 
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Masarykova univerzita Brno – Celoživotní vzdělávání   77                                   
Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s. 5
Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání 77
Mgr. Radmila Nemkyová 81
Mgr. Zuzana Berková 100
Miniškolka Mary Poppins – Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 100
Miniškolka Nany Baby Club – Ing. Lívia Knechtová 101
Montessori Morava 46

N
Národní centrum pro rodinu 17
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Rašínova vysoká škola s.r.o. – Celoživotní vzdělávání 78
Restaurace Rebio 109
Restaurace U Dupala 110
Rodinné centrum Matáta 6
Rodinný zábavní park Bongo – KINDO s.r.o. 56

S
Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže Brno-Líšeň  37
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky 38
Sdružení pěstounských rodin 48
Sluníčko Šlapanice, o.s. 48
Soběšice dětem 49
Studio Malý svět 91
Studio Žabka, Mgr. et. Mgr. Lucie Grůzová 49
Šárka Květoňová, Plavání Čiperové 86
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T
Tlapka, občanské sdružení  50

V
Variace o.s. 50
Veselá kavárna 110
Vesněnka, denní centrum pro děti, o.p.s. 51, 103
Veterinární a farmaceutická univerzita – Institut celoživotního vzdělávání a informatiky 77
Viki Kids Club – anglická školka – Ing. Lívia Knechtová 103
Všeználek – Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže Brno-Líšeň 104
Vysoká škola Karla Engliše a.s. – Celoživotní vzdělávání 78
Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona – Celoživotní vzdělávání 78
Vysoké učení technické v Brně – Institut celoživotního vzdělávání 77
Výletní hospoda princezna 110

Y
YELLOW FISH – kavárna, baby game 111
YMCA BRNO 51
1. YOGURTERIA v ČR – jogurtové speciality z HOLLANDIE 111

Z
Za Sedmero,… nejen výletní restaurace  111
Ženský vzdělávací spolek Vesna, o.s. 52
Ženy50, o.s. 53

Pospěš synku,
dnes máme
nabitý den! ☺
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