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 POUTNÍCI KAPLICE, z.s. 
Vznik:  25.11.2013 

Sídlo:  1. Máje 759, 382 41 Kaplice 

Kontakt: Jitka Adámková 

  Benešov nad Černou 10, 382 82 Benešov nad Černou   

  Telefon:  723 046 775   

   Email:  poutnici.kaplice@seznam.cz  

  Web:   www.poutnicikaplice.cz 
 
Jsme nezisková organizace, která nabízí dětem aktivní využití volného času. V průběhu roku pořádáme 
pro své členy pravidelné schůzky a různé výlety. Děti si mohou vybrat kulturu, sport , pěší výlet nebo 
třeba celý víkend pod stanem.  
Pravidelná celoroční činnost - schůzky dětského oddílu se konají se 1x týdně - středa 16:00-18.00 hod.  
Náplň :  
 tábornické dovednosti (uzly, mapové a dopravní značky, první pomoc apod.),  
 rukodělné práce (s papírem, modelovacími hmotami, korálky, přírodninami apod.), 
 dlouhodobé etapové hry, 
 sportovní a společenské hry, 
 vaření – projekt „Malí kuchaři“, 
 vycházky po Kaplici a okolí – projekt „Poznej své město“. 
Akce pro veřejnost:  
- Letní tábor - pořádáme přibližně pro 50 účastníků (dětí do 15 let) .  
- Májové skotačení a Hrátky s čerty - soutěže na stanovištích pro děti předškolního a školního věku  
( i pro jejich rodiče a prarodiče) v městském parku v Kaplici.  
 
Foto: archiv Poutníci Kaplice z.s. 
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Spolek Děti Řepice 
Vznik:  18. 11. 2011 

Sídlo:  Řepice 133, 38601 Strakonice 

Kontakt: Martin Tíkal  

   Řepice 133, 38601 Strakonice 

   Telefon:  777 214 510 

   Email:  mtiky@seznam.cz 

   Web:  www.deti-repice.cz  

 

Občanské sdružení děti Řepice pořádá několik akcí v průběhu roku. Největší akcí je letní dětský 
tábor pro 40 dětí. Dále lednové „Zimospaní“ (jedná se o víkend strávený ve vojenských stanech), jarní 
víkendová párty (letos ve Střelských Hošticích),  víkend na Karlštějně a několik jednodenních výletů. Akce 
jsou vhodné pro děti již od 3 let a rodiče si tak mohou vyzkoušet jak to děti zvládnou bez nich. 

 

 

Foto: archiv Spolek Děti Řepice 
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14. přední hlídka Royal Rangers 
Vyšší Brod 
Vznik:  26.10.1995, činnost znovu obnovena 20.8.2011 

Sídlo:  P.O.BOX 21, Míru 150, 382 73 Vyšší Brod  

Kontakt: Mgr. Veronika Tůmová  

   Email:  royal.vysbrod@centrum.cz 

   Web:  http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/ 

 

 

Jsme součástí křesťanské organizace Royal Rangers v ČR. Pracujeme s dětmi a mládeží od 6 do 18 
let. Pravidelné schůzky: sudé úterky od 17:00 do 18:00,v Městském klubu ve Vyšším Brodě. Liché soboty 
pořádáme výlety, víkendovky a další zajímavé činnosti - geocaching, rybaření, yachting, lanová centra, 

rug-
b y 

apod.  
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Pionýr, z. s. - 
Jihočeská krajská organizace Pionýra 
Vznik:  5.3.2000  

Sídlo:  Husova 622/45, České Budějovice, 370 05 

Kontakt: Robert Halama 

    Husova 622/45, České Budějovice, 370 05 

   Telefon:  777 248 703 

   Email:  kancelar@jihocesky-pionyr.cz 

   Web:  www.jihocesky-pionyr.cz 

 
Jč KOP zastřešuje osmnáct organizačních složek (pionýrských skupin a pionýrského centra) a působí 

v celém Jihočeském kraji. 

Celoroční činnost s dětmi :  

Na úrovni pionýrských skupin a pionýrského centra je celoroční činnost s dětmi a mládeží zajišťová-
na v  30 oddílech a klubech. Převažují oddíly se všeobecnou a tábornickou činností, nechybí však ani 
oddíly kulturní a sportovní, například florbal, ringo, vybíjená, divadelní kroužky a taneční či hudební 
soubory, keramické dílny a kluby rukodělných činností.  

Sama krajská organizace je zřizovatelem  volnočasového klubou Pavučina, v jehož rámci pracuje 
kroužek keramický, kroužek rukodělných činností, divadelního souboru Šramot a  deskových her.  

Jednorázové krajské akce : 

Celoroční činnost je doplněna několika celokrajskými akce pro děti a mládež. 

Tradiční turnaj netradičního sportu Ringo se koná na počátku března v Božejově. 

Celostátní uzlařská regata „O putovní pohár Zlaté růže“.  

Soutěž tábornických znalostí a dovedností „Jihočeská stezka“ (Český Krumlov). 

 Hstoricko-branné hry „O korouhev rytíře Koce“ (Čestice). 

Letní tábory :Organizační složky Jč KOP pořádají každoročně kolem 20 letních dětských táborů s celkovou 
kapacitou 1000 míst. 

Objekty : Divadlo U Kapličky v Českých Budějovicích – k dispozici víceúčelový sál (divadlo, tanec) se 
základním zázemím, zasedací místnost, učebna, výtvarná a keramická dílna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: archiv Jč KOP 
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Tálín dětem z.s. 
Vznik:  1.10.2012 

Sídlo:  Tálín 10, 398 15 Tálín  

Kontakt: Jan Maršík  

   Tálín 10, 398 15 Tálín  

   Email:  talindetem@seznam.cz  

  Telefon:  602 703 522  

   Web:  www.talindetem.cz 

 

„Tálín dětem“ celoročně pořádá společenské akce. Na podzim 2012 jsme pořádali první Drakyádu, a 
začátkem léta Noc pod hvězdami. V plánu je také uspořádání zimního víkendu na bobech a jarních cyklo-
toulek krajem. Hlavní akcí sdružení je pořádání letního tábora.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Tálín dětem z.s. 
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29. Pávkovský spolek Tábor 
Vznik:  květen 2014 

Sídlo:  Kotnovská 175/20,  390 01 Tábor  

Kontakt: David Prokeš  

   Email:  dave.proky@seznam.cz  

  Telefon:  775 687 221  

   Facebook: https://www.facebook.com/29Pavek  

 

Každoročně pořádáme dětský tábor Pávek v CHKO Třeboňsko.  Během roku organizujeme časté výlety, 
výpravy, vandry, vodácké akce atd. 
 

Foto: archiv 29.Pávkovský spolek 
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Spolek Tábornický klub Písek 
Vznik:         31.12.2013 

Sídlo:        Smrkovická 2218 , 397 01, Písek  

Kontakt:   Miroslav Mašek  

      Smrkovická 2218 , 397 01, Písek  

  Email:   dedek.pisek@centrum.cz 

      Tel:   +420724289100 

    Web:   www.tkpisek.com 

 

Jsme tábornický klub, který si dává za cíl naučit dětský kolektiv správnému táboření a chování v přírodě. 
Ve školním roce se scházíme pravidelně jednou týdně v klubovně. Náplň programu na schůzkách je 
zaměřená tak, aby se děti něco nového dozvěděly a naučily. Také hrajeme stolní i kolektivní hry. Během 
roku pořádáme několik víkendových akcí a o letních prázdninách letní tábor. Ten je vždy zaměřen na 
určité téma, aby se děti dobře bavily a užívaly si prázdnin na plno.  

 

Foto: archiv Spolek Tábornický klub Písek 
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SEDMIČKA Planá nad Lužnicí z.s. 
Vznik:  23.12.2013 

Sídlo:  Strkovská 98, 391 11 Planá nad Lužnicí  

Kontakt: Marcela Vlková  

   Průběžná 197, 391 11 Planá nad Lužnicí  

   Email:  marcelavlkova@seznam.cz  

  Telefon:  724 512 784  

   Web:  www.karstejn.cz 

 

 I když jsme nově založená organizace, máme již mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi a organizací jejich 
volného času. Všichni členové jsou v tomto oboru kvalifikovaně proškoleni. Na našich dvou táborových 
základnách probíhají několikrát do roka dětské akce, ať už přes víkend nebo o podzimních a jarních 
prázdninách. Účastníme se ovšem i veřejně konaných akcí jako je například místní Bambi a další.  

Vrcholem sezóny jsou ovšem 3 běhy dvoutýdenních letních táborů s celotáborovou hrou, která je vždy 
nějak tématicky zaměřena.  Každého běhu se účastní 40-50 dětí. Ubytování je zajištěno ve dvoumístných 
stanech s podsadou. Kvalitní, zábavný a dobrodružný program je jistotou. Přinášíme dětem nové zkuše-
nosti, kamarády a nezapomenutelné zážitky. Tyto akce jsou otevřeny všem zájemcům ve věku 6 – 15 let. 
Každoroční letní tábory na obou táborových  základnách se konají od začátku do konce července.  

Naše základny:  

Vávrovka (mezi Veselím nad Lužnicí a Kardašovou Řečičí) , Karštejn (8 kilometrů od Kardašovy Řečice). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv SEDMIČKA Planá nad Lužnicí z.s. 


