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TVOR z.s. 
Vznik:  6.8.2010 
Sídlo:  Grünwaldova 312/2 , 370 01 České Budějovice  
Kontakt: Marie Ondřichová  
   U Jeslí 619, 370 01 České Budějovice 
   Email:   atelier@ateliertvor.cz  
  Telefon:   603 140 201  
   Web:  www.ateliertvor 
 

Náplň činnosti: 
Výtvarné ateliéry: 
pořádání pravidelných kurzů, dílen,  seminářů, soustředění, letních a příměstských táborů akcí a projektů 
v oblasti výtvarného umění a výchovy 
Galerie Pod kamennou žábou: 
pořádání výstav a doprovodného animačního programu, lidové tradice ve 
městě 
Klubko - dětský klub: 
péče o děti, vyzvedávání dětí ze školy, doprovod do klubu a na kroužky, 
zajištění programu ve školních dnech i v čase prázdnin. 
 
Foto: archiv TVOR z.s. 
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Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 
Vznik:  srpen 2005 

Sídlo:  Lidická 194, 386 01 Strakonice 

Kontakt: Ing. Petra Staňková 

  Lidická 194, 386 01 Strakonice   

  Telefon:  773 165 696  

   Email:  info@rcberuska.cz  

  Web:   www.rcberuska.cz 
Jsme lodí, která pluje na vodách života rodiny a její jednotliví členové 
u nás mohou najít způsob, jak trávit svůj čas. 
Rodinné centrum Beruška je místo pro celou rodinu, jak děti, maminky, tatínky, dědečky, babičky, ale 
taky pro těhotné ženy a budoucí tatínky. 
Nabízíme způsob, jak s dětmi trávit svůj čas smysluplně a zábavně v příjemné atmosféře našeho centra, 
ale i vzdělávat se v oblasti výchovy, vývoje dítěte, rodinných financí a mnoho dalších. 
Díky seminářům, workshopům, besedám, poradnám, sociálnímu prostředí, lásce k dětem i k sobě samým 
jsme centrum, které může být domovem, školou, útočištěm, bezpečným místem pro setkávání, sdílení, 
tvoření, hraní, inspiraci a podporu. 
Velké DÍKY patrí dobrovolnicím - maminkám, které v centru pomáhají s otevřeným srdcem a i díky nim je 
program dostupnější. 
POŘÁDÁME: 

- setkávání dětí a rodin s postižením (sluchovým, tělesným, mentálním, zrakovým), klub dvojčat 
- výživovou poradnu pro děti 
- vzdělávací semináře a cvičení pro rodiče 
- interaktivní programy pro děti a rodiče rozdělený dle 
věku dětí 
- šátkování, látkování, baby masáže, tancování v šátku 
- zájm. kroužky – dovedné ruce, šachy, angličtina, drama-
ticko-literární kroužek, zdravé vaření,  flétna, kytara 
- divadlo pro děti 
- program pro děti s prvky Montesorri pedagogiky 
- anglické zpívánky pro děti 

- Příměstské tábory a výlety s dětmi 
A spoustu dalších velkých veřejných akcí zpestřujících 
kulturu města Strakonice: Závody kočárků, Táta dneska 
frčí, Pálení čarodějnic, Vynášení Moreny, Vypouštění ba-
lonků s přáním Ježíškovi, Živý Betlém, Loučení s létem, 
Masopust, Maškarní bál, Lampionový průvod… 
 
Foto: archiv Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 
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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 
- společenské, kulturní a sportovní akce pro organizované i neorganizované nejen děti, mládež, rodiče 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 
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Turistický oddíl JEŽCI, z.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, z.s. 
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Spolek Tábornický Táborák, zapsaný spolek 
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. 
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí  
a mládeže České Budějovice 
Vznik:  1.9.1995 

Sídlo:  Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 

Kontakt: Bc.Ondřej Trojek 

   Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 

   Telefon:  385 341 877, 385 341  563, 734 435 030 

   Email:  sasmcb@sasmcb.cz , ondrej.trojek@sasmcb.cz 

   Web:  www.sasmcb.cz 

Jsme Salesiánské středisko v Českých Budějovicích, nabízíme volnočasové aktivity především dětem a 
mladým lidem. V duchu křesťanských hodnot je vychováváme, vzděláváme a pomáháme jim v obtíž-
ných životních situacích. Naším cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na budoucnost. 
Nabízíme bezpečný prostor pro všechny děti a mládež ve věku 3 – 26 let. Veškeré programy jsou nabí-
zeny všem dětem a mládeži bez rozdílu barvy pleti, náboženství a sociálního postavení. 
Středisko navazuje na pedagogický a výchovný odkaz Jana Boska v rámci preventivního systému. V řadě 
programů dochází k propojování pedagogické a sociální oblasti. Mezi tradiční nabídku pedagogických 
programů patří zájmové kroužky, doučování a volnočasové aktivity, jako jsou otevřené herny, příměst-
ské a pobytové letní tábory. Sociální programy jsou nabízeny v rámci terénní a ambulantní formy (např. 
nízkoprahový klub Oráč).  
V průběhu roku nabízí Středisko i řadu aktivit a programů pro širokou veřejnost. Salesiánské středisko 
mládeže je klinickým pracovištěm JU. Od roku 2014 vykonává svoji činnost ve Čtyřech Dvorech a Komu-
nitním centru Máj, od roku 2016 nově i na sídlišti Vltava – střed. V průběhu roku nabízí i řadu akcí pro 
širokou veřejnost -  benefiční koncerty, adventní trhy, tvořivé dílny, den dětí, horolezecké závody, vzdě-
lávací kurzy a mnohé další.      
Foto: archiv SaSM-DDM ČB  
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Svět Fantazie, z.ú. 
 
Vznik:  březen 2016 

Sídlo:  Nám. Míru 162, 377 01 Jindřichův Hradec 

Kontakt: Marie Novotná 

  Roseč 3, okr. Jindřichův Hradec 

   Telefon:  606 322 760 

   Email:  info@svetfantaziezu.cz  

   Web:  www.svetfantaziezu.cz 

 
 
Připravili jsme pro Vás mnoho her, soutěží a naučných stezek v Houbovém parku Ráji skřítků. V Muzeu 
fosilií potkáte originální zkameněliny z dob dávno minulých např. dinosauří kosti, mamutí zuby. Dále 
organizujeme pravidelné mimoškolní kroužky, příměstské tábory.  

 
 
Foto: archiv Svět Fantazie, z.ú.  

 

Svět fantazie z.ú. 
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Spolek Medvědí šlápoty—Tábor  
Vznik:  1.1.2014  

Sídlo:  Smyslovská 272, 391 56  Tábor—Měšice  

Kontakt: Radko Mikulenka 

   Schůzky pořádáme na 5. ZŠ v Táboře Zborovská 2696  

   Email:  sms.tabor@gmail.com 

  Telefon:  775 263 697 

   Web:  www.sms-tabor.cz 

 

Spolek Medvědí Šlápoty je otevřen všem dětem ve věku od 6ti do 15ti let, pro které pravidelně organi-
zuje oddílové schůzky (týdně), víkendové turistické, sportovní akce a letní tábor. 
 
Spolek usiluje o spojení přirozených dětských zájmů – mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dob-
rodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit – s potřebami společnosti a s rozvíjením dětského 
talentu a schopností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Spolek  Medvědí šlápoty—Tábor z.s. 
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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 podsadových 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 
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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@zdrojslavonice.cz 

  Rodičovské centrum  a Volnočasový ZDROJ  Slavonice 

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

  Návštěvnické centrum 

  Bc. Nikola Kadrnošková, tel: 733325855, info@grasel.eu 

   Spolkový dům, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice  

   Email:  info@zdrojslavonice.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 (informace 
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. 


