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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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ICM Jindřichův Hradec z.s.  
 

Vznik:  8.4.2014  

Sídlo:  nám. Míru 7, 377 01 Jindřichův Hradec   

Kontakt: nám. Míru 7, 377 01 Jindřichův Hradec 

   Telefon:  +420 725 832 686,  +420 722 485 453 

   Email:  info@icmjh.cz 

  Web:   www.icmjh.cz  

 

   

Hlavní činností ICM Jindřichův Hradec z.s. je: 

- pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi  

a mládeží,  formální i neformální  vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační  

a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež, 

- podporujeme participaci mládeže aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich 
děje, a děti a mládež podporují k jejich aktivní účasti na společenském dění, 

- akreditované Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci poskytuje komplexní a aktuální 
informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě 
jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem , 

- Evropský vzdělávací program ERASMUS+ - účast, příprava a realizace projektů Erasmus+, akreditovaná 
organizace EVS . 

 

Foto.: archiv ICM Jindřichův  Hradec z.s. 
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RODIČE V AKCI o.p.s. 
 

Vznik:  2013 

Sídlo:  Hodějovická 277, 370 08 Staré Hodějovice, Č.B. 
  

Kontakt: Eva Dvořáková 

   Telefon:  728 426 454 

   Email:  info@rodicevakci.cz 

  Web:   www.rodicevakci.cz 

 

   

Pořádáme akce pro děti — Pohádkovou cestu, Stezku odvahy, Halloween, Cyklojízdy, Les plný zvířátek, 
Betlém...atp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Archiv RODIČE V AKCI o.p.s. 
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Bezva prázdniny, z.s. 
Vznik:  26. 1. 2007 

Sídlo:  Skuherského 74, 370 01 České Budějovice  

Kontakt: Vladimír Rintintin Petráš  

   Skuherského 74, 370 01 České Budějovice 

   Telefon:  603 109 949  

   Email:  info@bezvaprazdniny.cz 

   Web:  www.bezvaprázdniny.cz 

 

Jsme sdružení přátel, které každé léto pořádá 14ti denní tábor pro cca 30 dětí. Přípravy na další 
tábor pro nás začínají již v září a trvají do začátku tábora. Snažíme se, aby byl tábor pro děti pestrý a plný 
zážitků, stejně jako pro nás. Kromě tábora pořádáme víkendová setkání dětí na jaře a na podzim. Těchto 
setkání se mohou zúčastnit i rodiče, což dává možnost navázání osobního kontaktu. 

Foto: archiv Bezva prázdniny, z.s. 
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M - tes z.s. 
Vznik:  5. 9. 2003 

Sídlo:  U Výstaviště 1429, Č. Budějovice  

Kontakt: Ing. Cyril Macho, Mgr. Lenka Balážová  

  U Výstaviště 1429, Č. Budějovice  

  Telefon:  385 310 201 

   Email:  info@m-tes.cz 

   Web:  www.m-tes.cz 

 

Naše sdružení zajišťuje pro děti a mládež různorodé mimoškolní aktivity. Naší hlavní činností je 
pořádání zájmových kroužků během celého školního roku (např. přírodovědné kroužky, kroužky se zvířa-
ty, počítačové kroužky, taneční a sportovní kroužky, kroužky lodních a plastikových modelářů, jazykové 
kroužky a doučování všech školních předmětů). V průběhu jarních a letních prázdnin pořádáme tematic-
ky zaměřené příměstské tábory (s pejsky, s koňmi, s výlety, sportovní, výtvarné, počítačové atp.) Mimo 
příměstských táborů pořádáme i letní pobytové tábory a v zimních měsících také školu lyžování. Naše 
sdružení každý rok organizuje soutěže programování, lodních modelářů a taneční soutěže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: archiv M - tes z.s. 
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Jazykové centrum Let’s flow, z. s.  
Vznik:  17.2.2017 
Sídlo:  Kubatova 1240/6, 3700 4 České Budějovice  
Kontakt: Anežka Hájková  
  Kubatova 1240/6, 3700 4 České Budějovice (kancelářská budova proti ZŠ Kubatova) 
   Telefon:  728 093 504  
   Email:  letsflow.with.us@gmail.com  
  Web:   http://letsflow.cz/ 
  
Spolek Leťs flow se zabývá volnočasovými aktivitami pro děti, mládež a dospělé především výukou a 
doučováním jazyků, dále pořádá různé odpolední akce, víkendové kluby, příměstské tábory, výlety, 
exkurze, apod. Věnujeme se také žákům a studentům, kteří jsou při učení různým způsobem znevýhod-
něny (poruchy pozornosti, hyperaktivita, specifické poruchy učení, vady řeči, nedostatek sebedůvěry a 
ostych při výuce) a potřebují specifický a individuální přístup. 
 
S námi si budete při učení hrát, tvořit, kreslit nebo zpívat. Nebudeme na nikoho chvátat a s nikým se 
srovnávat a v klidu si všechno vysvětlíme a procvičíme! 

Stavba vlastního „town on the floor“                  Tvorba plánu vlastního „city“  

Nedělní klub - „filmování“        Ti nejmenší v akci 
Foto: Archiv Jazykové centrum Let‘s flow 
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Spolek Kamínky 
Vznik:  15.8.2010  

Sídlo:  Bohouškovice 17, 382 03 Křemže  

Kontakt: Mgr Irena Vacková   

    Bohouškovice 17, 382 03 Křemže  

   Telefon:  774 953 244  

   Email:  oskaminky@seznam.cz  

   Web:  www.oskaminky.unas.cz  

 
Volnočasové aktivity (kulturní, ekovýchovné, zážitkové, vzdělávací) pro děti a pro rodiče s dětmi, ekový-
chovné programy pro školy a školky. 

 
 
 
 

 

Foto: archiv Spolek Kamínky 
  

21 

 

M - Centrum pro mladou rodinu, z.s. , z. 
Vznik:  duben 1997 

Sídlo:  Ant. Barcala 1263/2, 370 05,České Budějovice 

Kontakt: Jitka Plojharová 

   Ant. Barcala 1263/2, 370 05 České Budějovice 

   Telefon:  720 252 816 

   Email:  mcmaj@seznam.cz 

   Web:  www.mc-maj.com  

 
 

Jsme největší MC v Českých Budějovicích fungující již 15. rokem.  Umožňujeme rodičům na RD i po 
jejím ukončení vzájemné setkávání, seberealizaci, vzdělávání a mnoho volnočasových aktivit. Děti zde 
navazují první sociální kontakty, pro předškolní a školní děti realizujeme několik odpoledních kroužků a 
mnoho mimořádných akcí typu – Andersen, Martinská slavnost, karnevaly, besídky, dny tradic apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto: archiv M – Centrum pro mladou rodinu, z.s. 
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Lesní klub U tří soviček  
Vznik:   30.7.2016 

Sídlo:   Gregorova 125/8,  397 01 Písek  

Provozovna:   Písecké lesy (u rybníka pod „Honzíčkem“)  

Kontakt:  Markéta Irber   

   Telefon:  608 146 088  

    Email:  info@u3sovicek.cz  

    Web:  www.u3sovicek.cz  

 

 

Nabízíme alternativu k předškolnímu vzdělávání pro děti ve věku 3-6 let.  
Pracujeme dle konceptu lesních mateřských školek, tzn. pobyt venku za každého počasí, menší kolektiv 
dětí různého věku, respektující přístup pedagogů a aktivní spolupráce s rodiči. Pedagogická koncepce 
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je vytvořena tak, aby přirozeně 
navazovala na střídající se roční období, které děti vnímají všemi smysly právě při bádání v příro-
dě. Pedagogové v roli průvodců děti provázejí za každodenním dobrodružstvím v lese, pomáhají jim 
pochopit zákonitosti přírody, vedou je ke spolupráci mezi sebou navzájem a zároveň nechávají prostor 
pro individualitu každého dítěte, což je možné jen v menším kolektivu.  V létě pořádáme příměstský 
tábor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Lesní klub U tří soviček 
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KONÍČEK, o.p.s.  
Vznik:  8. 6. 2005 
Sídlo:  Adamovská 6, 373 71, Adamov 
   Pracoviště zooterapie: Skřidla 5, 382 32 Velešín 
Kontakt: Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice 
  Mgr. Martina Barvínková; ředitelka – 774 528 777  
  Mgr. Petra Křížová; zooterapie, volnočas. a vzděl. aktivity 774 529 779   
  Email: konicekcb@seznam.cz 
   Web:  www.konicekcb.webnode.cz 
KONÍČEK, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v Jihočeském kraji. Naše 
služby jsou určeny dětem, dospělým, zdravým i s různým znevýhodněním. Posláním společnosti KONÍ-
ČEK je přispívat ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí a dospělých nejen různě znevýhodněných.  
Služby organizace:  
1) Zooterapie (terapie prostřednictvím zvířat)  
Zooterapie je určena dětem a dospělým se zdravotním, mentálním, smyslovým, kombinovaným, psy-
chickým či sociálním znevýhodněním (specifické poruchy učení a chování, poruchy komunikace, děti a 
mladiství v ústavní výchově) a seniorům nejen z jihočeského kraje.  
2) Volnočasové a zájmové aktivity – z oblasti chovu zvířat a jezdectví.  
3) Vzdělávací aktivity - z oblasti chovu zvířat, jezdectví a zooterapie.  
4) Sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.  
Cíle služeb jsou: snížení rizika sociálního vyloučení; začlenění osob do společnosti a na trh práce; zlepšení 
zdraví a fyzické kondice; zlepšení psychické kondice a rozvoj psychických dovedností a schopností; rozvoj 
sociálních schopností a dovedností a posílení osobních vlastností; pozitivní a smysluplné trávení volného 
času.  
ODBORNOST, GARANCE A SPOLUPRÁCE  
Organizace je:  
· registrovaný poskytovatel sociálních služeb,  
· klinické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  
· organizace pověřená Sociálně právní ochranou dětí a mládeže,  
· člen Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje,  
· člen České hiporehabilitační společnosti,  
- Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace pro Aktivity s využitím koní pod 
Českou hiporehabilitanční společností,  
-  odbornost služeb je zajištěna spoluprací s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými radami služeb.  
 
Služby jsou poskyto-
vány celoročně. 
Pracoviště jsou 
bezbariérová s 
dopomocí.  
 

Foto: archiv Koní-
ček, o.p.s. 
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Kredance, z. s.  
Vznik:   2010 

Sídlo:   Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/17, 370 47 České Budějovice   

Kontakt:  Bára Paulátová   

    Email: paulatova@kredance.cz  

   Telefon: 776 325 440  

    Web: http://kredance.cz  

 

Pořádáme pravidelné taneční kurzy pro děti i dospělé, pohybové a tvůrčí workshopy a dětské příměstské 
tábory. Dále organizujeme kulturní akce pro veřejnost (děti i dospělé) žánru současného tance a pohy-
bového divadla.   

 
Foto: archiv Kredance, z.s. 
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Laser game club Písek, z.s. 
Vznik:   12.12.2013 

Sídlo:   Husovo nám. 579 397 01 Písek  

Kontaktní adresa:  OD Luna 3. patro, Velké náměstí 175, 397 01 Písek 

Kontakt:  Jana Vojíková  

    Email: laserarena@hotnet.cz  

    Web: www.laserarenapisek.cz 

Spolek byl založen za účelem podpory rozvoje mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže z Písku a 
okolí. Prvotním cílem jeho založení bylo dostat děti a mládež od počítačů, televize a mobilních telefonů, 
zvednout je ze židlí a vytvořit jim podmínky pro zdravý pohyb, nahradit komunikaci přes sociální sítě 
osobním setkáním, vytvořit jim podmínky pro zájmovou činnost, která je naplňuje a baví, nabídnout jim 
prostory, kde se mohou od dopoledních po večerní hodiny volně setkávat, místo kde může mít rodič 
pocit klidu, že jejich dítě se nepohybuje v patogenním prostředí podpořit u nich smysl pro soutěživost, 
týmovou spolupráci, strategické myšlení apod. Po roce naší činnosti a ohlasů ze stran dětí ale i rodičů 
musíme říct, že se nám to povedlo. 
Co děláme: 
Pro děti (5 – 15let) organizujeme ve školním roce pravidelné kroužky a jednou týdně pak otevřený klub 
s možností přijít i nepravidelně dle potřeby. Kroužky se zaměřují na samotnou hru Laser game, ale také 
s dětmi vyrábíme např. Larpové zbraně, hrajeme stolní tenis, kulečník, airhokej, závodíme .... Naše pravi-
delná setkávání mají i vzdělávací charakter (u Larpu např. probíráme historii a u Laser gamu se zaměřuje-
me na techniku, pozadí PC her, programování, fungování laseru ... ap.) V období prázdnin spolek organi-
zuje dopolední kluby pro děti, které v tuto dobu zůstávají samy doma a příměstské tábory na různá 
témata, kde opět využíváme prostor Laser arény a odpoledne chodíme do přírody. Jako občanské sdru-
žení se účastníme nebo pořádáme různé akce pro veřejnost jak u nás v LA tak venku (den dětí, turnaje 
v Laser tagu, akce pro maminky s malými dětmi, rodinné 5ti boje, dámský klub ...) Od roku 2015 také 
působíme v Českých Budějovicích v Laser aréně na náměstí (galerie Dvořák). Zde se snažíme vytvořit 
klub převážně zaměřený na studenty, ale od září 2015 budou i kroužky pro děti co rádi řádí. Pro spolky a 
skupiny pracující s dětmi, nabízíme i možnost zpestření jejich programu hrou Laser game. Většinou je 
skupinami využívána tato možnost jako výlet do Písku.  Od těchto prázdnin, je již možnost i příjezd na-
šich Laserkluků za dětmi - třeba na tábor. Protože naše zaměření je široké a snažíme se být tu pro všech-
ny, mohou si u nás zahrát i děti a dospělí kteří mají nějaký hendikep. Jsme bezbariérový a přizpůsobeni 
všem . 
Foto: archiv Laser game club Písek 

 


