SEZNAM PRACOVIŠŤ
pro Praxe odborné (obory ABPC, ABPS, ABPZ)
v akademickém roce 2015/16
případné dotazy směrovat na adresu: czupraxe@gmail.com
V případě nemoci nebo jiného závažného důvodu pro změnu termínu praxe se (po uzávěrce
zápisů) již studenti omlouvají na zvoleném pracovišti sami.

Asistence o.p.s.
www.asistence.org
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Rohlenová, koordinátor dobrovolníků a praxí. Tel.:
603 569 690, e-mail: dobrovolnici@asistence.org
Asistence o.p.s. se snaží, aby lidé s tělesným a kombinovaným postižením mohli dělat běžné
činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení. Asistence pomáhá žít aktivním životem při
zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod. a
zprostředkovává kontakt s vrstevníky, s lidmi se kterými si mohou být vzájemně užiteční.
Náplň praxe: doprovody klientů na kulturní a společenské akce (např. kino, divadlo, plesy,
koncerty, festivaly), účast na skupinových volnočasových aktivitách (možnost stát se součástí
divadelního souboru lidí s i bez postižení, pomoc na výtvarné dílně, stát se součástí
terapeutické podpůrné skupinky klientů), účast na společných výletech za Prahu (v létě jezdí
skupina klientů a dobrovolníků vlakem za Prahu poznávat jiná města, účastnit se hudebních
festivalů…), individuální trávení volného času s klientem (někdo potřebuje asistenci na
kroužku flétny, někdo by chtěl chodit pravidelně plavat, někdo by rád o víkendu vyrazil ven…)
výprava na letní zážitkový pobyt s klienty.
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.
http://www.chmirakl.cz/
Nástup: dle vypsaných termínů, pracovní doba od 10:00 - 18:00
Vedoucí praxe: Mgr. Kateřina Karásková, tel.: 777 578 613, e-mail: katerina.karaskova@chmirakl.cz
Náplň praxe: Ukázky hiporehabilitací (převážně u dětí) a přípravy koní. Možnost zapojit se.
Ubytováné a strava: Středisko nezajišťuje ubytování ani stravu – možnost zakoupit oběd v restauraci,
která se nachází přímo v areálu (80,- -100,-).
Doprava: MHD do stanice Holubice.

Centrum vojenské kynologie Chotyně
Nástup: středa do 10:00 v kanceláři prap. Michala Kratochvíla
Kontaktní osoba: prap. Jan Krejčí, tel.: +420 973264651, mobil: 733544794, email:
hanszach@seznam.cz
Náplň praxe: Venčení psů, základní péče.
Doporučujeme vzít si pořádné boty, venčení probíhá na loukách! Vlastní automobil
výhodou. Ustájení vlastních psů možné po dohodě ve zvláštním prostoru útvaru. Pořizování
videozáznamů a fotografií možné po dohodě s prap. Janem Krejčím.
Ubytování a strava: V součastné době je možné ubytovat se za 152 Kč na osobu za noc.
Vybavené pokoje, k dispozici kuchyňka. Strava vlastní, nebo lze obědnat obědy za 72 Kč.
Nejbližší restaurace, bankomat, potraviny cca 2 km od útvaru.
Několik dní před nástupem na praxi je nutné zavolat prap. Janu Krejčímu!!
Dopravní spojení:
autem - Praha-Liberec- směr Děčín- odbočka na Hrádek nad Nisou,Zittau- Hrad Grabštejn (základna sídlí na zámku přímo pod hradem)
vlakem - Praha-Liberec-Hrádek nad Nisou nebo Chotyně autobusem - Praha-LiberecGrabštejn nebo Hrádek nad Nisou

Dům kněžny EMMY – domov pro seniory
http://www.demmy.cz/
Nástup: dle vypsaných termínů v 8:00 v kanceláři č. 127 (1. patro)
Vedoucí praxe: Ing. Jaroslav Látal, DiS., tel.: 315 630 555, e-mail: latal@demmy.cz
Náplň praxe: Seznámení se s chodem zařízení, možnost sledovat i zapojit se to terapií a volnočasových
aktivit seniorů. Dle dohody s vedoucím pracovníkem Domova kněžny Emmy se v rámci této praxe
uskuteční několik návštěv se zvířetem. Je proto nutné mít zajištěné potvrzení o všech nutných
očkováních a o odčervení.
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje ubytování, obědy lze objednat za poplatek
cca 70 Kč.

Hiporehabilitační středisko – Psychiatrická nemocnice Bohnice
http://cshipo.wz.cz/
Nástup: středa 9:45 na farmě
Vedoucí praxe: Hermanová Hana, tel.: 608422088, e-mail: statek@bohnice.cz

Náplň praxe: ve středisku probíhají hiporehabilitace a terapie za pomoci koní a drobných zvířat (králíci,
morčata). Seznámení s průběhem terapií, možnost zapojení.
Oblečení volte podle počasí, pracuje se venku. V zimním období doporučujeme velmi teplé
oblečení!!
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje ubytování ani stravu. Ve společenské místnosti
rychlovarná konvice.
Doprava: MHD do zastávky Libeňská, zbytek cesty dojít pěšky. Statek se nachází na druhé
straně od hlavní brány.
Pozn.: V období letních prázdnin hiporehabilitace neprobíhají, je tedy. doporučováno, aby si
studenti oboru zoorehabilitace plnili svou praxi již v období školního roku.

Občanské sdružení RAMUS
http://www.ramus.je/nejlepsi/
Nástup: dle dohody s vedoucím praxe, nutné kontaktovat alespoň měsíc před nástupem
Vedoucí praxe: Jitka Svobodová, e-mail: jitka.svobodova@ramus.je
Náplň praxe: Jendá se o neziskovou organizaci pořádající akce pro mladé lidi s postižením i bez
něj. Vaší náplní budle asistovat lidem s postižením. Je možné zúčastnit se jednodenní akce
HUMR nebo víkendovky.
Informace o HUMRECH budou vyvěšovány, vždy koncem měsíce (do června 2016) na dveřích
kanceláře B309 (308) v 3. podlaží budovy B.
- přihlašování: http://www.ramus.je/nejlepsi/index.php/aktivita/humr
- přihlašování na víkendovky bude probíhat na zápisu odborných praxí
Ubytování a strava: na vícedenních akcích je zajištěno stravování i ubytování.
Kapacita je omezena pokud máte o tuto praxi zájem, je důležité dorazit na zápis včas.

OS Svítání
www.os-svitani.cz
Nástup: pondělí do 9:00 v areálu OS Svítání
Vedoucí praxe: Ing. Věra Lanthelme, tel.: +420 723 698 750, e-mail:
vera.lantelme@seznam.cz
Náplň praxe: absolvování jakéhokoliv kurzu nabízeného OS Svítání. KURZ NENÍ HRAZENÝ ČZU
= v případě zájmu si jej hradí student sám. Nakonci kurzu bude sepsáno osvědčení o
absolvování kurzu.
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje ubytování ani stravování.

SRAZ, Toulcův dvůr
www.toulcuvdvur.cz
Nástup: středa do 7:30 – 8:00
Vedoucí praxe: Ing. Lenka Skoupá, tel.: 739 655 490, e-mail: skoupa@toulcuvdvur.cz
Náplň praxe: jedná se o středisko zajišťující sociální zemědělství, do pracovní náplně spadá též práce
kolem hospodářských zvířat, ukázka výukových programů, práce s klienty, aj.
S sebou pracovní oděv a obuv.
POZOR! Nejedná se o praxi zaměřenou pouze na hiporehabilitace.
Ubytování a strava: možnost stravování v místě, k dispozici kuchyňka, o letních prázdninách
možnost ubytování.

Stacionář Domovinka – agentura domácí péče v Plzni
http://www.domovinka.cz/
Nástup: středa v 8 hodin – Úslavská 75, Plzeň, 1. patro
Vedoucí praxe: Linda Kubíková, tel.: 603 555 835, e-mail: stacionar@domovinka.cz
Náplň praxe: ukázky canisterapie, péče o psy. Seznámení s chodem stacionáře, základní péčí o seniory
a dalšími volnočasovými aktivitami. S seboou pohodlné přezůvky.
Ubytování a strava: při včasné rezervaci lze ubytovat přímo v budově za 100,- Kč (lednice na pokoji,
sprchy a kuchyňka po dohodě ve stacionáři), stravování na stacionáři (170,-/celodenní stravování,
pouze oběd 70,- Kč).
Kontakt pro ubytování p. Froňek: 602 416 381, nutné volat co nejdříve.

Útulek pro opuštěná zvířata Trója
http://www.upozpraha.cz
Nástup: středa do 7:30
Vedoucí praxe: Zbyněk Raniak, tel.: 724 500 103, e-mail: raniak@mppraha.cz
Náplň praxe: venčení psů, základní péče o opuštěná zvířata
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje ubytování ani stravování
Doprava: nejlépe přívozem přes Vltavu ze Sedlce

Vetcentrum Duchek s.r.o.
Nástup: středa v 9:00
Kontaktní osoba: Ing. Hana Koníčková, tel.: 774 688 639, 251 511 650, e-mail:
konickova@vetcentrum.cz

Náplň praxe: seznámení s prací veterinárního asistenta na velké klinice. Možnost sledování
zákroků, pomoc s pooperační péčí. Přezůvky a kalhoty na převlečení podmínkou, trička se
fasují.
Provozní doba: PO – PÁ 9:00 – 16:00, praxe probíhá i o víkendu
Ubytování a strava: nezajišťuje ubytování, obědy je možné si objednat, popř. využít plně
vybavené kuchyňky

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
Nástup: středa do 8:00 před Podblanickým ekocentrem (Pláteníkova 264, Vlašim)
Vedoucí praxe: Bc. Jaroslava Syslová,
DiS., tel.: 602 665 410,
jaroslava.syslova@csop.cz

email:

Náplň praxe: péče o zachráněná zvířata (krmení dravců, sov, ježků, kun), příjem přinesených
zvířat, čištění voliér.
Ubytování a strava: středisko zajišťuje bezplatné ubytování (nutný spacák), nezajišťuje
stravování (k dispozici je plně vybavená kuchyňka, sprcha, wc).

ZOO Praha – samostatné pracoviště tréninku zvířat
Nástup: středa v 8:30 před hlavním vstupem do Zoo
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Průšová, tel.: 702185979, e-mail: prusova@zoopraha.cz
Náplň praxe: seznámení s výcvikem zvířat v ZOO, metoda pozitivního posilování. Ukázka
praktického využití, možnost zapojení se do výcviku.
Ubytování a strava: nezajišťuje ubytování, ani stravování. Během školního roku probíhá praxe
po dobu 7 dní, v případě zájmu a oboustranné spokojenosti je možné si na pracovišti
odpracovat celých 25 dní praxe (dle individuální dohody s vedoucím praxe RNDr. Františkem
Šustou, Ph.D.).
Pozor: počet termínů je omezený a na každý termín se může zapsat pouze 1 student.

PRAXE ODBORNÉ
PROBÍHAJÍCÍ POUZE V LETNÍM OBDOBÍ
Předběžné informace – může dojít ke změnám podmínek
(např. nabídka ubytování)
Hiporehabilitační středisko – Caballinus
www.caballinus.cz
Nástup: dle vypsaných termínů, pracovní doba od 9:00 – 20:00
Místo konání: Strážné 40, Vrchlabí, okres Trutnov
Vedoucí praxe: Mgr. Tereza Honců, tel.: 777971907, e-mail: tereza.honcu@caballinus.cz
Náplň praxe: hipoterapie, fyzioterapie, arteterapie, canisterapie, muzikoterapie. Mezi klienty
patří především děti s různým typem znevýhodnění.
Nejčastěji se jedná o děti s psychomotorickým opožděním, dětskou mozkovou obrnou,
Downův syndrom, kombinované vady a syndromy i děti s autistickými rysy.
Přednáška o hipoterapii, ukázka hiporehabilitačního střediska v praxi, ukázky doplňkových
terapií.
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje ubytování ani stravu – možnost zakoupit: 100 – 150
Kč/noc, objednání stravy = plná penze 150 Kč/ den
PODMÍNKA: alespoň jeden člen dvojice musí mít praxi u koní minimálně 1 rok.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Nástup: pondělí do 10:00 v kanceláři oddělení zoologie ve správní budově
Vedoucí praxe: Miroslav Brtnický – zoolog, tel.: 474624412, 777204042, e-mail:
zoolog@zoopark.cz zástupce: Pavel Kráseňský, tel.: 602976216
Náplň praxe: seznámení s chodem zooparku, poznání jednotlivých částí – přípravna krmiv,
karanténa apod.
Ubytování a strava: středisko nezajišťuje stravu, zajišťuje ubytování – VLASTNÍ PROSTĚRADLO
A SPACÁK S SEBOU (ubytování v ekocentru – v patře volný prostor s matracemi, k dispozici je
kuchyňka s malou lednicí a soc. zařízení).
V zooparku není možné odpracovat 11 dní v kuse, je potřeba si max. po 6 dopracovaných
dnech dát 1 den volna.

Radovanovy cesty o. s.
Nástup: dohodnout s kontaktní osobou
Vedoucí praxe: Jan Puš, tel.: 702961704, e-mail: jandagpus@gmail.com
Náplň praxe: sdružení se věnuje pořádání akcí pro děti s různými druhy postižení, cílem je

umožnit dětem s postižením kvalitně a vesele trávit svůj volný čas. Pro představu o praxi je
dobré shlédnout videa umístěná na webových stránkách Radovanovy cesty o.s.
Ubytování a strava: zajištěno

Zoo Děčín
Nástup: pondělí do 8:00 v kanceláři zoologa
Vedoucí praxe: Roman Řehák – vedoucí zoolog, tel.: 412531164, 603249680,
e-mail: zoolog@zoodecin.cz
Zoo nezajišťuje ubytování ani stravu.

Zoo Dvůr Králové nad Labem
Nástup: pondělí do 8:00 na služební vrátnici ZOO
Vedoucí praxe: RNDr. Pavel Moucha, tel.: +420608110252 (od 7:00 – 15:30), e-mail:
pavel.moucha@zoodvurkralove.cz
Zoo zajišťuje stravování (lístek na oběd zdarma), nezajišťuje ubytování.

Zoo Hodonín
Nástup: pondělí v 7:00 v kanceláři zoologů (popř. jiný den dle domluvy)
Vedoucí praxe: Ing. Štursová Lenka - zoolog, tel.: 518343385, 723288774, e-mail:
zoolog@zoo-hodonin.cz
Zoo zajišťuje ubytování (k dispozici kuchyňka s lednicí, mikrovlnou troubou, rychlovarnou
konvicí a sporákem). Je nutné si ubytování domluvit/poptat se předem. Ne vždy je volné.
Obědy lze domluvit (60 – 70 Kč - je možná změna dodavatele i ceny jídla = berte orientačně).

Zoo Jihlava
Nástup: pondělí do 9:00 v kanceláři oddělení zoologie ve správní budově
Vedoucí praxe: Ing. Jan Vašák, tel.: 739024367, e-mail: curator@zoojihlava.cz
Kontaktní osoba: Bc. Olena Kotíková, tel.: 567573770, e-mail: info@zoojihlava.cz
Zoo nezajišťuje ubytování ani stravu.

Zoo Liberec
Nástup: pondělí do 7:00, hospodářská budova (zvonek P. Bolechová) – zastávka tramvaje
Botanická (bývalý vchod do ZOO)
Kontaktní osoba: Ing. Petra Bolechová – zoolog, tel.: 725794003, e-mail:
bolechova@zooliberec.cz
V zastoupení: Bc. Luboš Melichar, mobil: 602728872
Zoo nezajišťuje ubytování ani stravování.

Zoo Olomouc
Nástup: pondělí do 9:00 v kanceláři zoologie (vchod přes služební vrátnici)
Vedoucí praxe: Ing. Jitka Vokurková – zoolog, tel.: 774450415, e-mail: vokurkova@zooolomouc.cz
Zoo nezajišťuje ubytování, možnost objednání obědů (cena cca 75 Kč).

Zoo Ostrava
Nástup: pondělí v 9:00 v kanceláři oddělení zoologie
Vedoucí praxe: Mgr. Novák Jiří – vedoucí zoologického oddělení, tel.: +420 732 719 332,
e-mail: novak@zoo-ostrava.cz
Délka praxe je minimálně 25 dní!!! Nelze si zapsat praxi kratší, delší by samozřejmě po dohodě
na pracovišti neměla být problémem.
Zoo nezajišťuje ubytování, stravování lze dohodnout na místě (za poplatek).

Zoo Plzeň
Nástup: pondělí do 8:00 v kanceláři oddělení zoologie ve správní budově
Vedoucí praxe: Lenka Václavová – zoolog, tel.: 721976459, e-mail: vaclavova@plzen.eu
Zoo nezajišťuje ubytování, stravování lze dohodnout na místě.
POZN.: V Zoo je k dispozici několik rajónů, je dobré, když si student předem promyslí, kam by
chtěl jít.

Zoo Praha
Nástup: vždy v pondělí do 8 00 na personální oddělení v hlavní budově ZOO
Vedoucí praxe: Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D. – zoologický náměstek, tel.: 296112163, e-mail:
simek@zoopraha.cz
Zoo Praha nezajišťuje ubytování ani stravování.

Zoo Ústí nad Labem
Nástup: pondělí do 8:00 v oddělení zoologie ve správní budově
Vedoucí praxe: Mgr. Martina Kocábková - zoolog, tel.:
martina.kocabkova@zoousti.cz
Zoo nezajišťuje ubytování, obědy možno domluvit (cena cca 60 Kč).

731506204,

e-mail:

