
název organizace webové stránky organizace 

2. Alternativa, z.s. nemají web 

27. Přední hlídka Royal Rangers v ČR http://27ph.royalrangers.cz  

Aeroklub Přibyslav, z.s. www.lkpi.cz  

Agentura Free Time Jemnice, z.s. www.aft.jemnice.cz 

Archivní a kronikářský spolek Pavlov nemají web 

Benediktus, z. s. http://benediktus.org 

Bratr Kálef, z.s. www.kalef.evangnet.cz 

Centrum LADA, z. s. www.centrumlada.cz 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje 
Vysočina, o.p.s. 

www.cnn-vysocina.cz 

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. www.centrumrodin.cz 

Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.p.s. 

www.zdrvotnepostizeni-vysocina.cz 

Civic, z. s. http://civic.batyskaf.net/ 

Cordial Musica, z,s. http://cordialmusica.cz/ 

Český leonberger klub, z.s. nemají web 

ČTVERÁCI, z. s. http://ctveraci.webnode.cz/ 
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Denní centrum Barevný Svět, o.p.s. www.barevny-svet.eu 

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích www.domovmysliborice.cz  

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. www.domacipomoc-diana.cz 

Diecézní charita Brno           Oblastní charita 
Jihlava 

www.jihlava.charita.cz 

Diecézní charita Brno         Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou 

www.zdar.charita.cz 

Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč trebic.charita.cz 

Divadelní soubor Karla Čapka Třešť, z. s. http://www.dscapek.cz/ 

Divadlo Za komínem www.divadlozakominem.cz  

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. www.hhv.cz 

Domov Blahoslavené Bronislavy www.domovbronislavy.cz  

Dům sv. Antonína www.dsvamb.cz 

Dvorní zookoutek U Pipinga, z. s.    www.dvornizookoute.cz 

Ekocentrum Rojko https://ekocentrum-rojko.webnode.cz/ 

EKOINFOCENTRUM ZO ČSOP www.ekoinfo.ecn.cz 

F POINT z.s. www.fpoint.cz 

Farní charita Pacov www.charitapacov.cz 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Horních Dubenkách 

www.horni-dubenky.cz 
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FOKUS Vysočina, z.ú. www.fokusvysocina.cz 

Hodina H, z.s. www.hodinah.cz  

Horticon, z.s. www.horticon.cz 

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro 
zájmové a další vzdělávání 

www.chaloupky.cz 

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. www.aplavysocina.cz 

Ječmínek, o. p. s. www.ops-jecminek.cz 

JEJDA…, z. s. www.oddilorion.cz  

Ji.na.k., z. s. www.jinak.net 

Jihlavský havířský průvod, z.s. http://havirskypruvod.cz 

Junák - český skaut, středisko Sušený tresky 
Počátky, z. s.          

www.suseny.tresky.cz 

Kamarádi Balkánského Ranče, z. s. www.kbr.cz 

KČT, oblast Vysočina http://www.kctvysocina.cz 

KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce www.slapotyhnevkovice.cz  

Klub českých turistů, odbor Telč www.kcttelc.cz 

Kolpingovo dílo České republiky, z. s. www.kolping.cz 

Komunitní centrum pro rodinu Brtnice, z. s. www.kcbrtnice-cz.webnode.cz 

Kruhcentrum, z. s. www.kruhcentrum.cz 
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Kynologický klub Moravské Budějovice 
základní organizace č.10 901 

www.vycvik-psu-mb.wz.cz 

Legend Of Earth z.s. Legendofearth.com 

Mateřské centrum Andílci, z. s. www.andilci-hrotovice.cz 

Mateřské centrum Domeček Luka nad 
Jihlavou, z. s.  

www.mcdomecek.cz 

Mažoretky Telč, z. s. www.mazoretkytelc.cz 

MC Lvíček, z. s. www.mclvicek.estranky.cz  

Mimochodem http://mimochodem.com 

M-STEP, spolek  nemají web 

Mykologický klub Jihlava z. s. www.houbyvysociny.cz 

Myslivecký spolek Kamenice nad Lipou nemají web 

Na počátku, o. p. s. www.napocatku.cz 

Na Větvi, z.s. www.navetvispolu.cz 

NOvoříšský KUlturní Spolek www.nokus.novarise.cz 

Občanská poradna Jihlava, z.s. www.obcanskaporadna.cz 

Občanská poradna Třebíč, z. s. www.optrebic.cz 

Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. www.opzdar.cz 

Občanské sdružení KADET, z.s. www.oskadet.cz 
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Občanské sdružení Za záchranu historických 
trolejbusů a autobusů, z.s. 

www.zhta.g6.cz 

Občanské sdružení Zelené srdce z.s. www.zelenesrdce.cz 

Oblastní charita Havlíčkův Brod www.hb.charita.cz 

Oblastní charita Pelhřimov pelhrimov.charita.cz 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Havlíčkův Brod 

www.oscck.cz 

Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s. www.dolnimlyn.webnode.cz 

Orel jednota Havlíčkův Brod www.orelhb.eu 

Organizace nevidomých z.s. www.organizacenevidomych.cz 

Pampeliška Vysoké Studnice, z. s. 
https://sites.google.com/site/ 
pampeliskaosvysokestudnice/  

Pěvecké sdružení Campanula, z. s. www.campanulajihlava.cz  

Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje 
Vysočina 

www.pionyr.cz 

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mláďata https://www.facebook.com/psmladata.chotebor  

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina SVIDNÍK 
http://www.mestocernovice.cz/volny-
cas/spolky-sdruzeni-v-cernovicich/pionyrska-
skupina-svidnik/ 

Platforma Humpolec, z.s. www.platformahumpolec.cz 

Pobočka České společnosti ornitologické na 
Vysočině 

http://www.cso.cz/vysocina.html  

Podhorácko, o.p.s. www.podhoracko.eu 

Portimo, o.p.s. www.portimo.cz 
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PŘÍLEŽITOSTNÝ ROZRUCH z.s. 
https://cs-
cz.facebook.com/prilezitostnyrozruch/ 

Puklice v akci, z.s. http://www.puklicevakci.cz/  

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. www.rdmkv.cz 

RADOVAN 21 www.radovan21.estranky.cz 

Regionální muzeum Horního Pooslaví, z.s. www.muzeumhp.cz 

Revma Liga ČR, klub Jihlava www.revmaliga.cz 

Rodinné centrum Krteček z.s. www.rckrtecek.cz 

Rodinné centrum Tiliánek z.s. https://rctilianek.webnode.cz/  

Římskokatolická farnost Pavlov u Radostína 
nad Oslavou 

http://farnostradostin.webnode.cz/  

Římskokatolická farnost Radostín nad 
Oslavou 

http://farnostradostin.webnode.cz/  

Sdílení o.p.s www.sdileni-telc.cz 

Sdružení AMBRA, z.s. www.sdruzeniambra.cz 

Sdružení Krajina http://www.sdruzenikrajina.cz/  

Sdružení křesťanských seniorů, z.s.  nemají web 

Senioři České republiky, z. s., Městská 
organizace Jihlava 

http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz 

Síť pro rodinu, z.s.  www.materska-centra.cz 

SK Slavice, z.s. www.skslavice.estranky.cz 
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Sociální podniky z Vysočiny, z.s. nemají web 

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. 
Jihlava 

www.svoss.cz 

SPCCH v ČR, z.s. OV Jihlava http://www.civilky.cz/ 

SPMP ČR pobočný spolek Třebíč www.spmp-trebic.cz 

Spolek Epigram www.spolekepigram.cz 

Spolek Hořepnicko www.horepnicko.cz 

Spolek Javořice osjavorice.webnode.cz 

Spolek na podporu mezinárodního přátelství 
Slunce 

www.slunceweb.cz 

Spolek Okrouhlička nemají web 

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. www.hospicmezistromy.cz  

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. www.svobodnaskolachotebor.cz 

Spolek přátel železnice v Chotěboři http://spzch.sweb.cz/ 

Spolek TILIA nemají web 

Spolek WALDA - Centrum dětí, volného času 
a rodiny 

https://centrumwalda.wixsite.com/walda 

Sportovní klub turistů Třešť, z. s. http://www.kctvysocina.cz/ 

SRTCE, z.s. nemají web 

Stanice Pavlov o.p.s. www.stanicepavlov.eu 
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STŘED, z. ú. www.stred.info 

Středisko křesťanské pomoci http://www.azylovydumjihlava.websnadno.cz 

Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro 
život Jihlava 

www.nadejeprozivot.cz 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno www.ranapece.cz 

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava  nemají web 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. 

www.snncr.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s. 

http://www.snncr-vysocina.cz/ 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s., Základní organizace Třebíč, p.s. 

www.snncr.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s., Základní organizace Žďár nad 
Sázavou, p.s. 

http://www.snncr.cz/Zdar-nad-Sazavou.html 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých Pelhřimov, 
z.s., Základní organizace Pelhřimov, p.s. 

http://www.snncr-vysocina.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
oblastní výbor Havlíčkův Brod, p. s. 

http://www.snncr.cz/Havlickuv-Brod.html 

Svaz postižených civilizačními chorobami v 
ČR, z.s. základní organizace Jihlava 

http://www.civilky.cz/nase-
organizace/vypis/kraj-vysocina/okresni-
organizace-jihlava/ 

Svaz postižených civilizačními chorobami v 
ČR, z.s., základní organizace Moravské 
Budějovice 

http://www.zospcchmb.estranky.cz/  

Tělocvičná jednota Sokol Moravské 
Budějovice 

mbsokol.cz 

Tělocvičná jednota Sokol Želetava 
https://www.sokol.cz/jednota/1097-t-j-sokol-
zeletava 

Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad 
Rokytnou, z.s. 

http://www.tjrokytnice.cz/ 

TJ Sokol Šebkovice, z.s.  http://www.sebkovice-fotbal.banda.cz/ 
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Trnávka, z. s. www.trnavkapacov.wz.cz  

Třebíč Nuclears, z.s. www.nuclears.cz 

Třebíčské centrum z.s. www.trebicskecentrum.cz  

Unie ROSKA - reg.org. ROSKA HAVLÍČKůV 
BROD, z.p.s. 

roska.eu 

ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. usvithb.cz 

VETERAN VEHICLE CLUB BŘEZNÍK Jana 
Sokola z Lamberka z.s. 

www.vvcbreznik.estranky.cz 

Vlastivědný a okrašlovací spolek DOMAMIL http://www.domamil.cz/ 

VOR Jihlava, z.ú. 

www.vorjihlava.cz 

Vrátka z.s. www.vratka.cz 

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice http://www.csopknezice.cz/ 

ZO ČSOP Pacov http://pacov.csop.cz 

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. www.zivot99-jihlava.cz 
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