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 Spolek Větrníci 
Vznik:  29.3.2013 

Sídlo:  Školní 128, 382 11 Větřní  

Kontakt:  Email: vetrnicios@seznam.cz  

  Web: http://vetrnici.cz   

 

Spolek se zabývá volnočasovými aktivitami s dětmi a mládeží. Provozujeme různorodé kolektivy, které se 
ke své činnosti schází každý týden. Vedle toho pořádáme výlety, výpravy, víkendovky, letní tábory a také 
akce otevřené všem dětem.  

 

Foto: archiv  Spolek Větrníci 
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Výcvikové canisterapetické sdružení Hafík,z.s. 
 

Vznik:  leden 2001 
Sídlo:  Domanín 150, 379 01 Třeboň 
Kontakt: Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., Mgr.  Ludmila Cimlová  
  Domanín 150, 379 01 Třeboň 
   Email:  ludmila.cimlova@canisterapie.org  
  Telefon:  777 153 845  
   Web:  www.canisterapie.org 
 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. realizuje svou činnost již patnáct let a důvo-
dem založení spolku bylo profesionální zavedení canisterapie v ČR. Spolek Hafík je od roku 2008 akredi-
tovaným dobrovolnickým centrem a dále je členem Evropské asociace (ESAAT) se sídlem ve Vídni. Od 
roku 2016 je spolek Hafík také členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). 

V současné době realizuje sdružení pravidelný dobrovolnický program canisterapie a to po 
celé ČR. Spolek nyní zastřešuje 80 canisterapeutických týmů, kteří dochází do 60 zdravotně sociálních a 
školských zařízení po celé ČR.  

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. si své dobrovolníky společně s jejich psy pro 
činnost v oblasti canisterapie připravuje, dále je koordinuje a superviduje.  

Spolek Hafík dále realizuje jednorázové programy, které jsou zaměřeny na prožitkovou a pre-
ventivní aktivitu. Preventivní program je realizován ve školských zařízeních, kdy je cílem programu výcho-
va 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 víken-
dové pobyty.  

Spolek Hafík také poskytuje poradenství v oblasti canisterapie.  
V současné době se Hafík nevěnuje jen canisterapii, ale zaměřuje se i na felinoterapii a aktivity 

s miniponíkem. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv  Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 
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ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS - 
FOREST 
   
Vznik:  1995 

Sídlo:  Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice  

Kontakt: Tomáš Smrž  
   Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice  

   Telefon:  385 520 951  
   Email:  info@cegv-cassiopeia.cz  
   Web:  www.cegv-cassiopeia.cz  
 
Posláním organizace je výchova, vzdělávání a osvěta k odpovědnému jednání člověka ve vztahu k životní-
mu prostředí a k lidské společnosti. Za tímto účelem provozujeme Centrum environmentální a globální 
výchovy Cassiopeia. Centrum spolupracuje se školami všech stupňů v Jihočeském kraji - uskutečňuje 
výukové programy pro školní kolektivy, dlouhodobé školní projekty, semináře a další vzdělávací akce pro 
pedagogy. Pořádá volnočasové akce pro děti, mládež a veřejnost u příležitosti mezinárodního Dne Země, 
Dne dětí, Dne bez aut, letní příměstský tábor, Mikulášskou nadílku aj. Řada aktivit se odehrává 
v ukázkové přírodní zahradě v sídle organizace. Od roku 2016 náleží k ZČ HB Forest také činnost oddílu 
Draci, který organizuje volnočasový klub, pořádá letní pobytový tábor a výpravy do přírody. 

Foto: archiv Základní článek hnutí Brontosaurus Forest 
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Země – nezemě, z.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 občanské 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, z.s. 
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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, sami 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 
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Aktivní prezentace činnosti spolků dětí a mládeže a dalších organizací pracujících ve volném čase s dětmi 
a mládeží. Díky BAMBIFESTU  mají  děti a mládež možnost vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou 
aktivitu. 
 
RADAMBUK—Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je pořadatelem akce v Českých Budějovicích. BAM-
BIFEST trvá 2 dny, má formu přehlídky pod širým nebem, kde mají jednotlivé spolky své stánky, součástí 
“městečka” je vždy pódium. 
 
Hlavním smyslem akce  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 mimoškolní výchovou 
nejmladší generace. BAMBIFEST jim skýtá bázi, na níž spolky zájemcům předvedou své nadšení, zkuše-
nosti, co všechno mohou právě u nich děti zažít, čemu se přiučit, jaké vlastnosti nabýt a rozvinout.  
 
Více informací na webu http://budejovice.bambifest.cz/. 
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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.horniplana@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. 
 


