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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:  jaroslava.bickova@canisterapie.org;  
    ludmila.cimlova@canisterapie.org  
  Telefon:  724 953 876; 777 153 845  
   Web:  www.canisterapie.org 
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. realizuje svou činnost již osmnáct let a důvodem založe-
ní spolku bylo profesionální zavedení canisterapie v ČR. Spolek Hafík je od roku 2008 akreditovaným 
dobrovolnickým centrem. Od roku 2016 je spolek Hafík také členem Asociace veřejně prospěšných orga-
nizací ČR (AVPO ČR). 
V současné době realizuje sdružení pravidelný dobrovolnický program canisterapie a to v podstatě po 
celé ČR. Spolek aktuálně zastřešuje 83 canisterapeutických týmů, kteří dochází do 66 zdravotně sociál-
ních 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 preventivní 
aktivitu. Preventivní program je realizován ve školských zařízeních, kdy je cílem programu výchova 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. 
Spolek Hafík také poskytuje poradenství v oblasti canisterapie. 
V současné době se Hafík nevěnuje jen canisterapii, ale zaměřuje se i na aktivity s miniponíkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv   

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 
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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. 
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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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 Spolek Větrníci 
Vznik:  29.3.2013 

Sídlo:  Školní 128, 382 11 Větřní  

Kontakt: Email: vetrnicios@seznam.cz  

  Web: www.vetrnici.cz   

 

 

Jsme spolkem, který se zabývá volnočasovými aktivitami s dětmi a mládeží. Scházíme se každý týden 
k pravidelné činnosti oddílů a klubů. Provozujeme nejrůznější aktivity, hrajeme hry, soutěžíme, vyrábíme, 
poznáváme přírodu apod. Vedle toho pořádáme výlety, víkendové výpravy a tábory.  

 

Foto: archiv  Spolek Větrníci 
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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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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 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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Turistický oddíl JEŽCI, z.s. 
Vznik:  25.5.1990 

Sídlo:  Otavská 3, 370 11 České Budějovice  

Kontakt: Jaroslav Babický  

   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 9 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. 


