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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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ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS  
FOREST 
   
Vznik:  1995 

Sídlo:  Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice  

Kontakt: Tomáš Smrž  
   Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice  

   Telefon:  725515994, 777248511  

   Email:  info@cegv-cassiopeia.cz  

   Web:  ekocentrumcb.cz  

 
Posláním organizace je výchova a vzdělávání 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. V ukázkové přírodní zahradě u svého sídla pořádáme volnočasové akce se zážitkově - vzdělá-
vacím programem pro děti, v roce 2019 chceme provozovat otevřený klub. Doplňkově realizujeme letní 
příměstský tábor. 

Foto: archiv Základní článek hnutí Brontosaurus Forest 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

Země – nezemě, z.s.  
Vznik:  23.3. 2008  

Sídlo:  Chlumec 30, 373 50 Olešník  
Kontakt: Mgr. Iva Pudichová, Ing. Marcel Pudich  

   Chlumec 30, 373 50 Olešník  
   Telefon:  774 297 220 , 775 963 325  

  Email: pudiska@volny.cz  
   Web: www.zeme-nezeme.cz, www.statekvystice.cz.   
 

Země-nezemě je spolek se základnou na statku Výštice, který se nachází na samotě u lesa a rybníka mezi 
Týnem a Hlubokou nad Vltavou. Pořádá dětské tábory a zážitkové kursy, připravuje programy pro školy 
v přírodě a adaptační kursy. V průběhu roku organizuje víkendy pro rodiče s dětmi a další sociální a 
věkové skupiny, má vlastní jezdecký oddíl. Snažíme se být místem, kam se lidé rádi vracejí. 

 

Foto: archiv Země – nezemě, z.s. 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
HLEDÁTE INFORMACE? 

POTŘEBUJETE PORADIT? 

KONTAKTUJTE NÁS! 

 

Můžete nás navštívit na webových stránkách http://www.icmcb.cz , 

poslat dotaz elektronickou poštou na adresu icmcb@radambuk.cz , 

zavolat na telefonní čísla 776 342 234, 775 644 828, 775 644 101, 

přijít osobně na adresu Husova 622/45 v Českých Budějovicích. 

JSME OTEVŘENI ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME: 

               - Informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech:  

- Cestování v ČR a zahraničí            - Mládež a EU                         - Občan a společnost 

- Práce v ČR a zahraničí                    - Sociálně patologické jevy    - Regionální informace 

- Vzdělávání v ČR a zahraničí           - Zdraví a Ekologie                  - Volný čas                                                                                                                                                    

 

- Návštěvníci u nás mohou pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce 
a ročenky, vyhledávat na Internetu, používat e-mailovou poštu. 

- Vyrobíme placky (buttony) dle dodaného návrhu. 

- Vydáváme 1x týdně elektronicky Infolisty Kulturní tipy v Jihočeském kraji. 

- Organizujeme semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je pronájem prostor pro tyto 
akce s bohatým zázemím a technickým vybavením. 

- Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží. 

- Zajišťujeme předprodej vstupenek v CB systému a Ticketportalu na kulturní a jiné akce a 
prodej slevových Evropských karet mládeže EYCA a publikací z nakladatelství Mravenec. 
Jsme regionálním partnerem Evropské informační sítě pro mládež — Eurodesk.  

 

 

- Všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně 
v elektronické nebo tištěné podobě.     

 

Zřizovatelem ICM  Č.B je  RADAMBUK— Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
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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, z.s. 
Vznik:  28.3.2013 

Sídlo:  Jiráskova 168, 38226 Horní Planá  

Kontakt: Martin Dvořák  

   Jiráskova 168, 38226 Horní Planá  

   Email: zabicky.horniplana@seznam.cz   

  Telefon:   775 445 126   

 
 
Žabičky Horní Planá, z.s. sdružuje děti, mládež a dospělé. Našim hlavním cílem je smysluplné naplnění 
volného času, a to nabídnutím programu volnočasových aktivit: 
- Celoroční činnost s dětmi: pravidelné schůzky . 
- Jednodenní akce: se zaměřením na kulturní činnost, sportovní aktivity a turistiku.  
- Vícedenní akce: „víkendovky“, letní a zimní tábor . 
Naší nejnavštěvovanější a zároveň nejpopulárnější akcí je pochod „Za puchejřem“, pořádaný poslední 
prosincovou sobotu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: archiv: Žabičky Horní Planá,  z.s. 
 
 
 


