
 

 

 

 

Rodinné centrum Emanuel, o.s. 
Vznik:  18. 5. 2010 

Sídlo:   Otavská 9, 370 11 České Budějovice 

Kontakt:  Mgr. Michaela Kadlecová 

   Sbor Bratské jednoty Baptistů v Českých Budějovicí ch 

   U Hvízdala 9a, 370 11 České Budějovice (působiště) 

  Telefon:  607 576 257 

   Email:  info@rcemanuel.cz 

  Web:   www.rcemanuel.cz  

 
Naší vizí a cílem práce je podpora manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti a místa pro zdravý 
vývoj jedince, postavená na křesťanských základech. Činnost má preventivní charakter.  
Způsoby realizace: 

Kurz Manželské večery  
Kurz je určen pro všechny manželské páry, kteří chtějí zlepšit své manželství, kteří mají určité manželské 
problémy nebo procházejí náročným období m. Manželské večery jsou koncipovány jako 8 večerních 
setkání, které začínají večeří při svíčkách. Během jednotlivých tematických večerů mají účastníci možnost 
spolu hovořit o věcech, na které během všedního dne nezbývá čas. 
 Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, přispívající ke smysluplnému trávení společného času a 
s cílem posílení soudržnosti rodiny 
a) Probouzení a Ukládání broučků 
– jarní a podzimní akce na motivy knihy Jana Karafiáta Broučci. Pro děti s rodiči je připraveno vyrábění, 
divadlo či scénka, na jaře hry a soutěže pro děti, na podzim lampiónový průvod a táborák. Smyslem reali-
zace „broučkových“ akcí je: 
1) vybudování tradice,  
2) smysluplné trávení volného času dětí a celých rodin, 
3) podpora soudržnosti rodiny,  
4)předávání křesťanských hodnot 
 
b) Oslava Dne dětí - pro celou rodinu jsou připraveny soutěže a hry, divadlo a různá další překvapení. Den 
je vždy v jednotném stylu. 
  
c) Loučení slétem 
- akce na za čátku školního roku, s připomenutím letní atmosféry a zážitků z prázdnin, soutěže rozvíjející 
různé dovednosti dětí, kterých se mohou účastnit i rodiče. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Foto: archiv Rodinné centrum Emanuel, o.s. 



 

 

Rodinné centrum ROZÁRKA 
Vznik:  v roce 2008 

Sídlo:   Průběžná 2503 /38, 370 04 České Budějovice  

Kontakt:  Romana Bočková 

   Průběžná 38, 370 04 České Budějovice 3 

   Telefon:  +420 724 410 286 

   E-mail:  rozarka.rc@seznam.cz 

   Web:   www.rozarka.eu 

Mosty, které nás spojují 

Rodinné centrum ROZÁRKA je otevřeným rodinným centrem, které pracuje s dětmi, mládeží i dospě-

lými. Soustředí se na sociální integraci a prevenci. Je otevřeno organizovaným i neorganizovaným jednot-
livcům i skupinám a široké veřejnosti, které zde najdou zábavu, vzdělání i kamaráda. Nabízí smysluplné 

trávení volného času.  

Dětem handicapovaným i zdravým nabízí vybavenou hernu, prázdninové aktivity a zooterapii. Rodi-

čům i široké veřejnosti zajišťujeme možnost seberealizace vzdělání a odpočinku. Realizuje, volnočasové,  
aktivizační, vzdělávací a zájmové aktivity. Prorodinné a sociální služby, zooterapii, vzdělávání, stimulační 

a vzdělávací programy.  

Ke své činnosti využívá klubovnu a venkovní prostory  zážitkové zahrady v Č.B., zookoutek organiza-

ce POHODÁŘI VSKH. S POHODÁŘI VSKH a s nno Kamarádi otevřených srdcí úzce spolupracuje. 
NABÍZÍME: 
- ornitoterapii s Klárkou (papoušek Ara Ararauna maskot Rodinného centra ROZÁRKA) 
- zooterapii ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH 
- dětský a mládežnický oddíl ROZÁRKA 
- hudební a rytmické kroužky 
- výtvarné, tvořivé a kreativní kroužky 
- pohybové a taneční kroužky 
- zájmové, vzdělávací a sportovní kroužky 
- relaxační cvičení Tai-chi s Ing. Jitkou Martínkovou Kaletovou 
- rekondiční cvičení Pilates s Ing. Jitkou Martínkovou Kaletovou 
- rekondiční cvičení Flexi-bar s Mgr. Šárkou Brůhovou Dis. 
- Feuersteinovu metodu pro děti i dospělé s Mgr. Evou Líbenkovou 
- bioenergetická cvičení s PhDr. Filipem Abramčukem, Ph.D, psychologem a psychoterapeutem  
- schůzky pro rodiny s hendikepovanými i zdravými dětmi cvičení a tvoření rodičů s dětmi, přednášky a 
kavárnička) 

- prázdninové pobytové a příměstské tábory, puťáky 
- integrované rekondiční pobyty 
- spole čenské, kulturní a sportovní akce pro organizované i neorganizované nejen děti, mládež, rodi če i  
prarodiče, rodiny a jejich rodinné příslušníky, ale i širokou veřejnost 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ 
Aktivity jsou nabízeny v rámci jednotlivých klubů, kroužků a oddílů, které berou v úvahu konkrétní cílo-
vou skupinu. Více na webu www.rozarka.eu nebo na www.vskh.cz 
Foto: archiv Rodinné centrum ROZÁRKA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pořadatel em soutěže je E.ON Česká republika, s.r.o. 
Organizátorem soutěže v Jihočeském kraji je R ada dětí a mládeže Jihočeského kraje. 
 
Posláním soutěže j e rozšíření vědomostí dětí  a ml ádeže o energetice a ekologii, osvojení si  
zásad zodpovědného chování k ži votnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední 

řadě oži vení nápl ně volného času ml adé generace. Soutěž rozšiřuje nabídku trávení volného 
času dětí  a mládeže, kdy snahou je popul árně vědeckým způsobem rozšířit jejich vědomosti,  
zručnost,  komunikaci, mediální schopnosti i týmovou spolupráci. A to jak dětí organizovaných 
(oddíl y, družiny, třídy), nebo neorganizovaných (jednotli vec, r odina, parta kamarádů). 

 

Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, 
Kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského kraje. 
 
Soutěžící  jsou r ozděl eni do č tyř kategorií:  

• Jednotlivec, 

• Malá skupina, 

• Třídní kolektiv, 

• Velká skupina. 

 
 

 
Soutěž Malá energetická akademie má 5 stupňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol.  
Vítězové jednotli vých stupňů soutěže jsou vyhl ašováni postupně v průběhu školního r oku v 
měsíc ích září až  duben. V měs ících květnu se završí celý  průběh soutěže a vyhodnotí se cel ko-
ví vítězové v jednotli vých kategoriích – zpravi dla na akci Bambiriáda.  

 
Jednotlivec, který získá po absol vování pěti stupňů akademie nej víc bodů, vyhraje věcnou 
cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhr aje věcnou 
cenu v hodnotě 4.000,- K č, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu 
v hodnotě 2.000,- Kč.  

 
Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absol vování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, 
vyhr aje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kol ekti v s druhým největším 
počtem bodů vyhr aje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolekti v 
s třetím největším počt em bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. 

 

Velká skupina, která získá po absol vování pěti stupňů akademie nej víc bodů, vyhraje věcnou 

cenu v hodnotě 25.000,- K č, velká skupi na s druhým největším počt em bodů vyhraje věcnou 

cenu v hodnotě 15.000,- Kč, vel ká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou 

cenu v hodnotě 10.000,- Kč.  

Více informací na webu www.energeticka-akademie.cz. 

 

 

RS NADORAZ, o.s. 
Vznik:  7.11.2009 

Sídlo:   Hradební 333/11, 370 01 České Buděj ovice  

Kontakt:  František Šotola 

   Hradební 333/11, 370 01 České Buděj ovice 

   Telefon:  608 973 902 

  Email:  rsnadoraz@gmail.com 

 

Náplň občanského sdružení je  především provozování čajových klubů na vlastních akcí či akcí ch pro 

jiné NGO, které vedou k osvětě zdravého žití. Dále tímto prostředkem sledujeme cíl podpory aktivit dětí 

a mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: archiv RS Nadoraz, o.s. 



 

 

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí  
a mládeže České Budějovice 
 
Sídlo:   Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 

Kontakt:  Štěpán Vondrášek 

   Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 

   Telefon:  385 341 877 

   Email:  sasmcb@sasmcb.cz  

   Web:   www.sasmcb.cz 

 

Naše Středisko je zde pro všechny děti a mladé lidi, kteří chtějí strávit svůj čas se svými vrstevníky a 

kamarády. Mají se zde možnost nejen ne formálně pobavit a zahrát si různé hry, ale také se zde mohou 

sami realizovat a v zájmových kroužcích naučit novým dovednostem. Naši zaměstnanci a dobrovolníci 

rádi přivítají každého, bez rozdílu náboženské orientace, barvy pleti či sociálního postavení. Základem 

naší práce je preventivní systém Dona Boska a spokojenost našich návštěvníků. 

Poslání Střediska 

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice přispívá prostřednictvím 

preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu 

rozvoji dětí a mládeže. 

Otevřené kluby 

V Otevřených klubech se zaměřujeme převážně na neorganizované nebo sociálně znevýhodněné 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ze spádové oblasti Čtyři Dvory, zejména ze sídliště Máj, Šumava a 

Vltava. 

Otevřené kluby pracují ve 2 týmech, které se nazývají Oráč a Oratoř. 

Zájmové kroužky 

Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků, turnajů a dal-

ších aktivit. 

Kroužky probíhají převážně ve dnech: úterý, středa, čtvrtek (výjimečně i v jiný den) v časovém 

rozmezí od 1 4:00 do 20:30 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách.  Účastníkům kroužku 

se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují. 

Chaloupky 

Chaloupky jsou křesťanské tábory, které pořádá Středisko. Jejich hlavní charakteristikou je malý 

počet dětí a rodinná atmosféra, cílem vedoucích a animátorů je, aby se  děti na chaloupkách cítily jako 

doma. Na chaloupkách jsou děti vedeny a vychovávány v duchu křesťanských hodnot. Tyto tábory však 

nejsou určeny pouze pro děti z křesťanských rodin.  

O děti na chaloupkách se starají kvalifikovaní vedoucí a animátoři, kteří se během školního roku 

pravidelně setkávají.  

Dobrovolníci 

Dobrovolníci působí ve Středisku jako výchovní asistenti ve všech programech. Podílejí se aktivně 

na přípravě, realizaci i hodnocení jednotlivých činností. 

 

 

 

 

 

 

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz.  

 

Záměrem webu je veřejnosti v Jihočeském kraji poskytnout co nejkomplexnější nabídku letních táborů, 
táborových základen a  tábořišť nejen členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.  

 

Nabídka táborů a táborových základen je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, sta-
nových, putovních, příměstských, týdenních, dvoutýdenních, třítýdenních….., organizátorů je také velké 
množství. Rádi bychom nabídli možnost se v této nabídce orientovat, možnost rodičům vybrat pro své 
dítě ten nejvhodnější tábor a pořadatelům akcí tu nejvhodnější táborovou základnu nebo tábořiště. 

 

Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat své 
nabídky zdarma na dobu neomezenou, sa mi si mohou své údaje aktualizovat. 

 

Proč hledat tábory u nás?  

Nejkomplexnější nabídka táborů v Jihočeském kraji.  

Nabídky táborů členských sdružení Rady dětí a mládeže  
Jihočeského kraje.  

Pořadatelé táborů si mohou své nabídky registrovat zdar-
ma a sami si je aktualizovat.  

 

Jak vybrat ten správný tábor? Odpověď na tuto otázku a spoustu dalších praktických informací najdete  
v sekci Ke stažení. 

Naším přáním je radost dětí z prožitých táborových pobytů a spokojenost jejich rodičů… 

www.jihocesketabory.cz 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní prezentace činnosti spolků dětí a mládeže, středisek volného času a dalších organizací pracující ch 
ve volném čase s dětmi a mládeží. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost 
vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.¨ 
 
Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech krajích České republiky. Trvá 2 až 4 dny a jejími branami pro-
jde okolo 250.000 lidí. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je regionálním pořadatelem celorepubliko-
vé akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže.  
 
Hlavním smyslem akce Bambiriáda je snaha o to, aby se pozornost veřejnosti alespoň na pár dní zaměřila 
na činnost desítek rozmanitých organizací a spolků, které se systematicky po celý rok zabývají mimoškol-
ní výchovou nejmladší generace. Bambiriáda jim skýtá bázi, na níž tato sdružení zájemcům předvedou 
své nadšení, zkušenosti, co všechno mohou právě u nich děti zažít, čemu se  přiučit, jaké vlastnosti nabýt 
a rozvinout.  
 
V krajském městě České Buděj ovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který při-
spívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Ba mbiriáda má for-
mu přehlídky pod širým nebem, kde mají jednotlivá sdružení své stánky, součástí “městečka” je vždy 
pódium 
 
Celá akce se v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích uskutečňuje pod záštitou hejtmana Jiho-
českého kraje a primátora Statutárního města České Budějovice. 
 
Více informací na webu www.bambiriada.cz 
 
 

 

 

 

 

Praktikanti 

Středisko je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Jednou z forem obou-

stranné spolupráce je zajištění odborné praxe studentů TF JU. Ta je zajištěna pravidelnou aktivní účastí 

na výchovně-vzdělávacích programech SaSM – DDM ČB. 

Individuální praxi je možné domluvit i se studenty dalších fakult JU. 

Kontaktní centrum Maják 

Kontaktní centrum Maják slouží jako odloučené pracoviště Střediska. Probíhají zde volnočasové 

aktivity, individuální doučování, tématické programy, sociální práce a příprava na jednotlivé činnosti. 

Maják je určen především pro práci s neorganizovanými dětmi a mládeží ze sídliště Máj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice  



 

 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Jihočeského kraje 
Vznik:  28.4.2003 

Sídlo:   Lannova 63, 370 01 České Budějovice 

Kontakt:  Václav Žižka, Dana Šuldová  

   Telefon:  387 433 306 

   Email:  hasici@oshcb.cz 

 

Působnost na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a výchovy mládeže. 

 

Celoroční práce s mládeží od 3 do 18 let ve Sborech celého kraje (brigády, výlety, soutěže, …) 

Postupové soutěže hry Plamen a dorostu 

• základní obvodová kola 

• okresní kola 

• krajské kolo 

• Mistrovství republiky 

Českobudějovický dvojboj - zařazeno 9 soutěží konaných od května do září 

Ostatní pohárové soutěže pro děti 

Pravidelné školení vedoucích mládeže 2 - 3 ročně 

 Školení rozhodčích mládeže 

 

V současné době upřednostňujeme práci s dětmi předškolního věku, tzv. přípravky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: z www.oshcb.cz 

 

 

Žabičky Horní Planá, o.s. 

Vznik:  28.3.2013 

Sídlo:   Finské domky 284, Horní Planá 38226  

Kontakt:  Mgr. Markéta Moravcová  

   Finské domky 284, 38226Horní Planá   

   Email: zabicky.hornipla na@seznam.cz   

  Telefon:  733760494  

 
Žabičky Horní Planá, o. s. sdružuje děti, mládež a dospělé. Našim hlavním cílem je smysluplné trávení 
volného času, a to nabídnutím programu volnočasových aktivit: 
Celoroční činnost s dětmi: 
pravidelné schůzky se zaměřením na rukodělnou a kulturní činnost, sportovní aktivity, turistiku. 
Jednodenní akce:  
zapojení do akce Šumavský Everest (turistické výlety) 
lyžování na Hochfichtu. 
Vícedenní akce:  
„víkendovky“ 
letní tábory 
zimní tábor (v termínu jarních prázdnin) 
Naše sdružení pořádá pochod „Za puchejřem“, spolupracuje s Městem Horní Planá a Muzeem A. Stiftera. 
 
Foto: archiv: : Žabičky Horní Planá,  o.s. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Země – nezemě, o.s.  

Vznik:  5.3. 2008  

Sídlo:   Chlumec 30, 373 50 Olešník  

Kontakt:  Mgr. Iva Pudichová   

   Chlumec 30, 373 50 Olešník  

   Email: pudiska@volny.cz  
   Web:  www.zeme-nezeme.cz, www.statekvystice.cz.   

 

Země – nezemě je obča nské sdružení, které pořádá zážitkové tábory pro děti a mládež, jezdecké tábory, 

tematické víkendy pro rodiny, v průběhu roku turistický a jezdecký kroužek. Připravujeme programy pro 

školy v přírodě a adaptační kursy. Dále se podílíme na akcích pořádaných obcí Olešník. Ideální zázemí 

pro akce nám poskytuje statek Výštice, který se nachází na samotě u lesa a u rybníka nedaleko Hluboké 

nad Vltavou.  

 

Foto: archiv Země – nezemě 

 

 

Slavonická renesanční, o.p.s. 

Vznik:  duben 2006 

Sídlo:   Spolkový dům, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice  

Kontakt: Vzdělávací programy 
  Bc. Michal Ruman,  tel: 602 57 11 28, michal.ruman@zdrojslavoni ce.cz 

  Rodičovské centrum  a Volnočasový ZDROJ  Slavonice 

  Jiřina Marková,  tel: 602571123, jirina.markova@zdrojslavonice.cz 

  Návštěvnické centrum 

  Bc. Nikola Kadr nošková, tel: 733325855, info@grasel.e u 

   Spolkový dům, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice  

   Email:  info@zdrojslavoni ce.cz 

  Telefon:  384 493 884  

   Web:   www.zdrojslavonice.cz 

 

Slavonická renesanční, o.p.s. provozuje od roku 2010 Rodičovské centrum ZDROJ Slavonice a od roku 

2012 Volnočasový klub ZDROJ.  Dále nabízí  ekologické výukové programy pro základní, střední i  vysoké 

školy. V listopadu 2013 organizace otevřela zrekonstruovaný Spolkový dům, kam přesunula veškeré své 

aktivity. To umožnilo rozšířit činnost Návštěvnického centra, které poskytuje služby turistům (infor mace  

o Graselových stezkách, Spolkovém domě, městě a regionu) i místním obyvatelům (veřejný internet, tisk, 

kopírování, laminace). Spolkový dům poskytuje zázemí také pro víkendové akce, besedy a workshopy, 

vzdělávací programy i pravidelná setkání Volnočasového klubu a Rodičovského centra. K této stálé nabíd-

ce se během léta přidávají tři běhy letních programů - obdoby příměstských táborů. 

Školám i mimoškolním kolektivům nabízíme vedle výukových programů také organizaci studijních cest 

zaměřených na interpretaci místního dědictví a úspory energie, či zajištění vícedenních programů v rámci 

táborů a školních výletů. 

 

Foto: archiv Slavonická renesanční, o.p.s. 



 

 

Spolek  TUMBA 

Vznik:  29. března 2013 

Sídlo:   P. Bezruče 287, Strakonice I, 386 01 Strakonice    

Kontakt:  Jakub Ondrášek  

   Na Stráni 350, 386 01 Strakonice  

   Email:  info@tabor-albrechtice.cz 

  Telefon:  776 003 270  

   Web:   www.tabor-albrechtice .cz  

 

Jsme sdružení ze Strakonic, které navazuje na mnohaletou tradici letních dětských táborů 

v Albrechticích u Drahonic. Táboříme v podsa dových stanech na kraji lesa u rybníka, kde dva týdny 

žijeme v přírodě a bez elektřiny. Jsme malý tábor, každoročně máme kolem třiceti účastníků ve věku 6-

15 let. A ti se k nám rádi vracejí.  
 

 

Foto: archiv Spolek TUMBA 

 

 

 

 

 

 

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest 

 – Centrum Cassiopeia  

Vznik:  1995 

Sídlo:   Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice  

Kontakt:  Petr Kurz  

   Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice  

   Telefon:  385 520 951  

   Email:  info@cegv-cassi opeia.cz  

   Web:   www.cegv-cassiopeia.cz  
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v Českých Budějovicích v roce 1995 při 

základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Dlouhodobě se centrum Cassiopeia zabývá vzděláváním 

dětí MŠ, žáků ZŠ i SŠ a pedagogů v oblasti environmentální, multikulturní a osobnostně sociální výchovy. 

Cílem je usnadnit pedagogům speciálních škol zařazení environmentální výchovy do školních vzdělá-

vacích programů. Centrum Cassiopeia spolupracuje se školami na Českobudějovicku i v celém Jihočes-

kém kraji, od roku 2010 spolupracuje i se školami Plzeňského kraje. 

Naše akce během roku jsou tyto: 

Akce pro veřejnost na naší přírodní zahradě na jaře i na podzim. 

V září „Evropský den bez aut“,na náměstí Přemysla Otakara v Českých Budějovicích pro školy  

a veřejnost Jihočekého kraje. 

Srdce plné slunce – Den dětí – pro děti se speciálními potřebami. 

Akce v rámci podzimních dní EVVO: 

říjen - konference pro učitele MŠ   

listopad - konference pro učitele ZŠ a SŠ 

Foto: archiv Základní článek hnutí Brontosaurus Forest—Centrum Cassiopeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výcvikové canisterapetické sdružení Hafík,o.s. 

Vznik:  leden 2001 

Sídlo:   Klec 78, 379 01 Třeboň  

Kontakt:  Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., Mgr.  Ludmila Cimlová  

   Klec 78, 379 01 Třeboň  

   Email:  cimlova@canisterapie.org  
  Telefon:  777 153 845  
   Web:   www.canisterapie.org 

 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík realizuje svou činnost již  dvanáct let a důvodem založení  

organizace bylo profesionální zavedení canisterapie v ČR.  

Sdružení Hafík je od roku 2008 akreditovaným dobrovolnickým centrem a dále jako jediný český zástupce 

členem Evropské asociace (ESAAT) se sídlem ve Vídni. 

V současné době realizuje sdružení pravidelný dobrovolnický program canisterapie a to po celé ČR. Sdru-

žení nyní zastřešuje 60 canisterapeutických týmů, kteří dochází do 38 zdravotně sociálních a školských 

zařízení po celé ČR. Dobrovolnické centrum Hafík si své dobrovolníky společně s jejich psy pro činnost 

v oblasti canisterapie připravuje, dále je koordinuje a superviduje. 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík realizuje dále jednorázové programy, které jsou zaměřeny na 

prožitkovou a preventivní aktivitu. Preventivní program je realizován ve školských zařízeních, kdy je cílem 

programu výchova dětí k zodpovědnému vztahu ke psům a prevence úrazů způsobených psem. 

Mezi další činnost patří realizace pobytových akcí se zaměřením na canisterapii. Konkrétně se jedná o 

týdenní canisterapeutické tábory, jež jsou určeny pro děti zdravé a děti s postižením a dále víkendové 

pobyty.   

Občanské sdružení dále realizuje vzdělávací semináře, konference a poradenství v oblasti canisterapie. 

V roce 2012 se podařilo sdružení krom realizace canisterapie rozšířit svou činnost o aktivity 

s miniponíkem a želvami.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv  Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. 

 

 

 

 

Spolek Tábornický Táborák, z.s. 

Vznik:  6. prosince 2013 

Sídlo:   Radnická 52/4, 390 01 Tábor 1 

Kontakt:  Martina Přílepková  

   Radnická 52/4, 390 01 Tábor 1 

   Email:  martinpavlu@seznam.cz 

  Telefon:  604 164 387  

   Web:   www.lptdrazicky.cz  

 

Jsme sdružením dětí a mládeže, každým rokem pořádáme letní čtrnáctidenní letní stanový tábor na naší 

táborové základně v Dražičkách u Tábora. Během školního roku pořádáme pravidelné měsíční akce pro 

děti (např. výlety do bazénu, exkurze do televize, vánoční a velikonoční rukodělné dílničky, jednodenní 

výpravy za poznáním s opékáním vuřtů na základně, … atd).  

 

Foto : archiv Spolek Tábornický Táborák, z.s. 

 

 

 

 



 

 

Turistický oddíl JEŽCI, o.s. 

Vznik:  25.5.1990 

Sídlo:   Otavská 3, 370 11 České Budějovice  

Kontakt:  Jaroslav Babický  

   Otavská 3, 370 11 České Budějovice  

   Email:  jardababis@seznam.cz 

  Telefon:   774 23 25 78  

   Web:   www.to-jezci. cz 
 

Jsme dětský turistický oddíl a již čtvrt století ukazujeme dětem, jak se dá žít s přírodou, jak ji chránit a 

poznávat. Učíme je rozeznávat pravé lidské hodnoty a poznají co je pravé kamarádství. Rozvíjíme 

v dětech smysl pro soutěživost v duchu fair play. Členové se formou her naučí poznávat přírodu, základní 

druhy uzlů, morseovku, různé tábornické dovednosti i první pomoc. Věk členů našeho oddílu je od 7 do 

18 let bez rozdílu pohlaví a naším cílem je mimo jiné i soužití těchto rozdílných věkových kategorií. 

Scházíme se jednou týdně ve středu v Lannově loděnici od 16:30 do 18:30 hod. Zpravidla jednou za měsíc 

pořádáme víkendovou výpravu do přírody, kde hrajeme hry a rozvíjíme naše znalosti. 

V létě každoročně pořádáme čtrnáctidenní letní oddílový tábor na  vlastním tábořišti nedaleko Velešína, 

kdy spíme ve stanech s podsadou, žijeme celotáborovou hrou, která je každý rok jiná a tak se stáváme 

např. indiány, námořníky, rytíři a nebo třeba piráty. 

Mezi naše již tradiční a oblíbené akce patří například: Víčkiáda, Halloweenská noc, Čertovská schůzka, 

oddílové salátování a utopencování, bruslení, Ježci na vodě a víkendové výpravy jako třeba Vánoční, 

Kukuřičná, Velikonoční, Dračí a zapojení do projektu 72 hodin.   

Foto: archiv T.O.Ježci, o.s. 

 

 

 VĚTRNÍCI, o.s. 

Vznik:  29.3.2013 

Sídlo:   Školní 128, 382 11 Větřní  

Kontakt:  Jaroslav Pfeferle  

   Školní 128, 382 11 Větřní  

   Email: jaroslav.pfeferle@seznam.cz  

  Telefon:  606 914 468  

   Web:  www.vetrnici-o-s .webnode.cz 

Jsme občanské sdružení, které se zabývá činností s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Nabízíme pravi-

delnou činnost v různorodých kolektivech. Pořádáme pro děti výlety, víkendovky, tábory a také pořádá-

me akce otevřené všem dětem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Větrníci, o.s. 


