
34 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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14. Přední hlídka Royal Rangers p.s. 
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:  https://14-predni-hlidka-vyssi-brod.webnode.cz/  

 

Jsme součástí křesťanské organizace Royal Rangers v ČR. Pracujeme s dětmi a mládeží od 6 do 18 let. 
Pravidelné schůzky máme formou klubů, víkendovek, výletů za poznáváním, geocachingem, rybařením, 
yachtingem, vrcholovými výstupy a lanovými aktivitami. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv: 14. Přední hlídka Royal Rangers 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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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 nabízí-
me všem dětem a mládeži bez rozdílu barvy pleti, náboženství a sociálního postavení. Ve své práci 
navazujeme na pedagogický a výchovný odkaz Jana Boska, který vypracoval preventivně-výchovný 
systému. Tento pedagogický přístup využívá dalších 130 salesiánských organizací napříč světem. 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. Dále 
nabízíme příměstské tábory během školního roku a pobytové a příměstské letní tábory. Sociální progra-
my se uskutečňují v rámci nízkoprahového klubu Wolf a klubu Pod Střechou. Jsme klinickým pracoviš-
těm Jihočeské univerzity. Naše činnosti probíhá ve Čtyřech Dvorech, v Komunitním centru Máj i na 
sídlišti Vltava – střed. V průběhu roku pořádáme řadu akcí pro širokou veřejnost - každoroční dětský 
den na sídlišti Máj, benefiční koncerty, salesiánský ples, adventní trhy, tvořivé dílny, romský den, horo-
lezecké závody, vzdělávací kurzy a mnohé další.     

Foto: archiv SaSM-DDM ČB  
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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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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. 
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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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 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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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 


