
Naším cílem je podpora environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 
a ekologického poradenství v Jihočeském kraji.

www.krasec.cz / krasec@krasec.cz / telefon: 725 048 160 

Krajská síť environmentálních center 

Krasec, z. s.

www.krasec.cz

Krasec vznikl v roce 2007 jako koordinátor ekologic-
kého poradenství v Jihočeském kraji. V roce 2008 
byla činnost sítě rozšířena o podporu ekovýchovných 
center. Tím vznikla platforma ekoporaden a eko-
výchovných organizací napříč Jihočeským krajem, 
která poskytuje komplexní služby veřejnosti v ob-
lasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty 
a ekologického poradenství. Svým členským orga-
nizacím zajišťujeme informační servis a metodickou 
podporu, pomáháme propagovat jejich aktivity 
i zvyšovat množství a kvalitu jejich služeb. Organizuje-
me vzájemná setkávání. V roce 2017 Krasec se svými 
17 členskými organizacemi (viz další panely) 
oslavil 10. narozeniny.

KRASEC SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH 
ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ NABÍZÍ VEŘEJNOSTI:

 � ekologické poradenství (bezplatná internetová 
poradna na www.krasec.cz; 12 ekoporaden)

 � ekovýchovu (denní i pobytové programy pro MŠ, 
ZŠ, SŠ; nabídka na www.krasec.cz; 11 ekocenter)

 �  akce pro veřejnost (Kalendář akcí i nabídka exkurzí, 
seminářů, výstav apod. na www.krasec.cz)

 �  Jihočeské dny s Krascem (podzimní cyklus 
environmentálních akcí, viz vedlejší panel)

 �  Krasec-novinky (občasná elektronická rozesílka 
z oblasti životního prostředí, pište si o ni na 
krasec@krasec.cz)

 �  Enviroskop (výletní rozcestník šetrné turistiky 
na www.enviroskop.cz a v mobilní aplikaci, 
viz vedlejší panely)

Jsme tady již 10 let

slavíme

www.krasec.cz
Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Krajská síť environmentálních center Krajská síť environmentálních center Krajská síť environmentálních center Krajská síť environmentálních center 



Spolupráce s Jihočeským krajem 
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. 
dlouhodobě spolupracuje s Jihočeským krajem 
na zajištění environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) v celém regionu.

www.krasec.cz / krasec@krasec.cz / telefon: 725 048 160 

Krajská síť environmentálních center 

Krasec, z. s.

www.krasec.cz

Díky fi nančnímu příspěvku Jihočeského kraje podpo-
rujeme široké spektrum aktivit členských organizací. 
Jedná se o již zmíněné ekologické poradenství a eko-
výchovu (viz vedlejší panel) a řadu dalších aktivit tý-
kajících se ochrany přírody a krajiny, které jsou určeny 
jak pro širokou, tak pro odbornou veřejnost:

 � exkurze, přírodovědné vycházky
 �  besedy, přednášky a semináře
 �  konference pro školní koordinátory ekologické 
výchovy „Podzimní dny EVVO“

 �  regionální soutěže (Ekologická olympiáda, 
Zelená stezka)

Jihočeská ratolest
 � každoroční soutěž projektů 
a studentských prací s přínosem 
pro životní prostředí

 �  4 soutěžní kategorie (obce, školy, 
neziskové subjekty, VŠ studenti)

 �  věcné a fi nanční odměny
 �  přehled projektů oceněných v minulých ročnících 
na www.krasec.cz

 �  uzávěrka přihlášek do 7. ročníku soutěže 
je 10. října 2017

Jihočeské dny s Krascem
 � listopadový cyklus environmentálních akcí 
pro veřejnost

 � 1. – 19. 11. 2017
 � cestovatelské besedy, promítání fi lmů, 
přednášky…

Zajištění regionálních akcí EVVO

slavíme

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Krajská síť environmentálních center Krajská síť environmentálních center Krajská síť environmentálních center Krajská síť environmentálních center 



Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. připravila 
pro veřejnost ve spolupráci se svými členskými organizace-
mi první český rozcestník šetrné turistiky.

Databáze obsahuje 400 výletních lokalit napříč Jihočeským 
krajem. Na své si přijdou vyznavači zážitkové turistiky, 
milovníci toulek krajinou, šetrní spotřebitelé, přírodovědci 
i pedagogové.

Enviroskop nabízí tipy na originální výlety i na Facebooku. 
Přidejte se k nám a každý týden můžete počítat minimálně 
s jednou pozvánkou dle aktuálního dění či počasí.

www.krasec.cz

www.enviroskop.cz / krasec@krasec.cz / telefon: 725 048 160

Tvorbu a provoz Enviroskopu fi nančně podpořily Program švýcarsko-české spolupráce, Jihočeský kraj a Lesy ČR.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.

Zaostřeno na výlety za přírodou, 
krajinou a zdravým životním stylem.

mobilní aplikace Enviroskop 
(ke stažení na Google play 

i pod tímto QR kódem) 

www.enviroskop.cz



www.krasec.cz

                                            www.enviroskop.cz / krasec@krasec.cz / telefon: 725 048 160

Tvorbu a provoz Enviroskopu fi nančně podpořily Program švýcarsko-české spolupráce, Jihočeský kraj a Lesy ČR.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.

WEBOVÉ STRÁNKY KROK ZA KROKEM
• zájmové lokality můžete vyhledávat přímo na mapě, nastavením fi ltrů 

(region, téma, další volby) nebo listováním v kategoriích (Člověk a příro-
da, EVVO, Krajina, Stezky a trasy, Zážitky a aktivity, Životní styl).

• kliknutím na název lokality se zobrazí její medailon, který obsahuje popis, 
fotografi e a praktické informace o dostupnosti, časové či fyzické nároč-
nosti terénu, kontakty atd.

• na webu se můžete registrovat a jako přihlášený uživatel hodnotit 
a komentovat jednotlivé lokality, přidávat vlastní fotografi e nebo 
někoho pozvat na výlet sdílením přes sociální sítě.

• díky funkci Můj Enviroskop si můžete vytvořit soubor oblíbených 
nebo již navštívených míst a hlavně si naplánovat a uložit vlastní trasy.

• česká, anglická a německá verze

MOBILNÍ APLIKACE ENVIROSKOP KROK ZA KROKEM 
• k volnému stažení na Google play nebo pod tímto QR kódem 
• výletní lokality můžete vybírat z mapy, seznamu nebo nastavením 

fi ltrů (téma, další volby) 
• výlety vytvořené na webu v rámci funkce Můj Enviroskop snadno 

nahrajete do aplikace
• výpočet trasy i navigace ke zvolenému cíli
• částečná funkčnost offl ine

www.enviroskop.cz

                                            www.enviroskop.cz / krasec@krasec.cz / telefon: 725 048 160

Zážitky a aktivity

Krajina

Stezky a trasy

Životní styl

Člověk a příroda

Environmentální výchova

Nevíte kam na výlet? Začněte třeba výběrem jedné z kategorií:



Ráj na zemi leží uprostřed mystické 
krajiny prastarých balvanů nedaleko 
Orlíku nad Vltavou u obce Kovářov. 
Na rozloze 9 hektarů objevíte ožive-
nou vesnici z raného středověku, po-
znáte lidovou architekturu středního 
Povltaví, vyzkoušíte kilometr dlouhou 
stezku naboso v divoké přírodě, za-
hrajete si na archeology a hleda-
če pokladů, vyrobíte si nádobu na 
hrnčířském kruhu i kouzelný amulet 
nebo třeba umelete mouku na  

kamenném žernovu, seznámíte se 
s domácími zvířaty původních čes-
kých plemen, pohrajete si v přírodní 
kryté herně, zasportujete na fotbal-
golfovém nebo kuličkovém hřišti. 
Je tu rozmístěno na 100 různých her, 
hlavolamů a zábavných úkolů pro 
všechny věkové kategorie. Čeká 
na vás i jedinečné rozsáhlé dřevěné 
bludiště, lukostřelnice, vodní hrátky 
a mnoho dalšího.

Kovářov

Ekocentrum

Budař
Ekocentrum Budař rozvíjí zájem o českou 
přírodu a historii prostřednictvím akcí 
pro veřejnost a výukových programů 
pro školy realizovaných v Zážitkovém 
parku Zeměráj.

www.ekocentrum-budar.cz / www.zemeraj.cz / info@ekocentrum-budar.cz / info@zemeraj.cz / telefon: 702 542 054

www.krasec.cz

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu  
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



PROGRAM NA PODPORU TRVALE UDRŽITELNÉ ENERGETIKY - Poskytujeme odbor-
né zázemí pro obce a spolky s cílem prosadit trvale udržitelnou a bezpečnou 
energetiku s minimálními emisemi skleníkových plynů. Vedeme portál s infor-
macemi o jaderné energetice www.temelin.cz a tematické stránky 
www.nechcemeuloziste.cz.
PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY prosazuje přírodě blízkou obnovu těžebních 
prostorů, zejména pískoven. Věnuje se péči o cenné ekosystémy a lokality 
ohrožených druhů v jižních Čechách, ochraně přírody ve městech a přírodě 
blízké péči o městskou zeleň.
Od roku 2000 pořádáme ZELENÉ STŘEDY (dříve Zelené čtvrtky), pravidelný cy-
klus besed o různých environmentálních tématech. V roce 2008 k nim přibyly 
PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY pro veřejnost.

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

www.krasec.cz

Calla
Calla prosazuje trvale udržitelnou 
energetiku s důrazem na obnovitelné zdroje 
energie. Věnuje se ochraně přírodovědně 
cenných pískoven a podpoře přírodě blízké 
obnovy na těžbou narušených místech. 
Oponuje projektům, které poškozují životní 
prostředí. Je vyhledávanou ekoporadnou, 
organizuje osvětové akce, vydává odborné 
i popularizační publikace a také zpravodaj 
Ďáblík. 

                   www.calla.cz / calla@calla.cz / telefon: 384 971 930                   www.calla.cz / calla@calla.cz / telefon: 384 971 930

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Cassiopeiu tvoří tým lektorů, kteří pra-
cují s environmentálními tématy v du-
chu úsloví „škola hrou“. Škola hrou 
s Cassiopeiou – to je široká nabídka 
výukových programů v učebnách 
a v přírodě pro kolektivy školních 
i předškolních dětí. Více než 12 000 
dětí ročně, více než 600 realizova-
ných programů. Programy na 1-4 vy-
učovací hodiny i několikadenní poby-
tové akce. 

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Forest je pobočným spolkem Hnutí Brontosaurus. 
Obohacuje činnost Hnutí soustavnou spoluprací 
se školami při rozvíjení environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty. Za tímto účelem 
provozuje Centrum environmentální a globální 
výchovy Cassiopeia. Centrum uskutečňuje 
výukové programy pro školní kolektivy, 
dlouhodobé školní projekty, vzdělávací akce 
pro pedagogy, pořádá volnočasové akce 
pro děti i pro dospělé.

            CEGV 
Cassiopeia 

www.krasec.cz

www.cegv-cassiopeia.cz / info@cegv-cassiopeia.cz / telefon: 725 515 994

Základní článek 
Hnutí Brontosaurus 

Forest

www.cegv-cassiopeia.cz / info@cegv-cassiopeia.cz / telefon: 725 515 994

Otevíráme dětem svět přírody, roz-
víjíme jejich vnímavost k přírodě 
a k životnímu prostředí. Pomáháme 
dětem porozumět zákonitostem pří-
rody, vlivu člověka na stav a vývoj 
přírody a životního prostředí. Vede-
me děti k osvojování environmen-
tálně příznivých návyků a způsobů 
jednání. 

Pro pedagogy organizujeme se-
mináře, workshopy, exkurze a kon-
ference. Vydáváme metodické 
příručky a výukové pomůcky, ko-
ordinujeme rozesílání informačních 
a metodických materiálů do škol. 
Spolupracujeme s Jihočeskou uni-
verzitou na vzdělávání studentů for-
mou praxí a speciálních programů. 

V našem sídle tvoříme a udržuje-
me přírodní zahradu s rozmanitými 
biotopy, herními a vzdělávacími 
prvky. V zahradě probíhají výuko-
vé programy, semináře pro učitele 
a volnočasové aktivity.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Český svaz ochránců přírody 
Šumava je organizací zabývající se 
praktickou ochranou přírody a kra-
jiny v podobě péče o chráněná či 
jinak přírodovědně zajímavá místa, 
a to formou kosení lučních porostů, 
pasení ovcí „šumavek“ či dalšími 
speciálními činnostmi jako jsou vý-
sadby či ošetřování dřevin, likvidace 
invazních druhů rostlin nebo verti-
kutace ploch s hořečky. 

Vimperk

ZO ČSOP 

Šumava
Posláním ZO ČSOP Šumava je udržování 
a zlepšování přírodně-kulturního dědictví 
na Vimpersku a v jeho okolí.

www.krasec.cz

Péči provádíme většinou na po-
zemcích zařazených do našeho 
Šumavského spolku, tzn. na po-
zemcích, k nimž máme hlubší a dé-
letrvající vztah (např. nájemní). 
Mimo péče o lokality se věnujeme 
i podpoře významných živočišných 
druhů, a to praktickými opatřeními 
jako je vyvěšování ptačích budek 
či instalace migračních zábran pro 
obojživelníky při jarním tahu za roz-
množováním přes frekventované 
komunikace. Pečujeme také o na-
učnou stezku Sudslavický okruh.
Na naši činnost navazuje i eko-
poradenství a pořádání osvěto-
vých akcí pro odbornou i laickou 
veřejnost. Sídlíme ve Vimperku 
a naše aktivity pokrývají především 
Vimpersko a okres Prachatice.

www.csopsumava.cz / info@csopsumava.cz, poradna@csopsumava.cz / telefon: 777 812 835

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu  
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Hnutí DUHA České Budějovice se sídlem 
v Kaplici oslovuje občany prostřednic-
tvím různých osvětových akcí (infostán-
ky, besedy, exkurze). Také občany za-
pojuje do veřejného dění a účastní se 
správních řízení na ochranu životního 
prostředí. 

DUHA pomáhá přírodě i lidem. Pokud  
chcete poznat tajemství Váchalovy či 
Klostermannovy divočiny na Šumavě, 
zúčastněte se našich exkurzí napříč ná-
rodními parky Šumava a Bavorský les. 
Konají se pravidelně od srpna do září 
ve čtyřech termínech. Zajímá Vás, jak 
vzniká kompost a jakou úlohu tam mají 
žížaly? V případě, že ano, kontaktujte 
nás a uvidíte komunitní kompostér. 
Zajímá Vás, co se děje s jednorázovými 
plenkami nebo co se dá vyrobit z kelím-
ku od jogurtu? Už jste někdy viděli, jak 
se mele mouka? Jak se dá v domác-
nosti využít dešťová voda? Neváhejte 
se nás zeptat na otázky, na které sami 
neznáte odpověď. 

www.krasec.cz

Hnutí

České Budějovice, Kaplice
DUHA
Pobočka Hnutí DUHA České Budějovice 
je jednou z 10 místních skupin Hnutí 
DUHA v České republice. Věnuje se 
problematice odpadů, biozemědělství, 
lesů a Šumavy.

www.hnutiduha.cz/v-regionech / ceskebudejovice@hnutiduha.cz / telefon: 380 311 459, 606 091 403

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



• BEZPLATNÁ PORADNA – zateplování, zdroje tepla, pasivní domy, 
přírodní stavění, dotace.

• PASIVNÍ DOMY – návrhy, koncepce a optimalizace projektů, 
posudky pro dotace.

• NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – konzultace zdarma, zpracování 
odborných posudků.

• REKONSTRUKCE PANELOVÝCH 
DOMŮ DO PASIVNÍHO 
STANDARDU.

• STUDIE ÚSPOR V BUDOVÁCH 
– bez větších investic ušetříme 
až 25 % nákladů na energie.

• ENERGETICKÉ AUDITY - vyčíslíme 
potenciál úspor, doporučíme 
řešení, spočítáme návratnost.

• PRŮKAZY ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV, KONTROLY 
KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

www.krasec.cz

EkoWATT 

            www.ekowatt.cz / e-mail: cb@ekowatt.cz / tel. 774 697 901

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.

            www.ekowatt.cz / e-mail: cb@ekowatt.cz / tel. 774 697 901

EkoWATT je přední česká poradenská 
společnost v oblasti energetiky, ekonomiky 
a životního prostředí. 
Vizí EkoWATTu je energetická soběstačnost 
budov, obcí, měst a regionů. Soběstačnost musí 
být trvale udržitelná a každému dostupná.
Posláním EkoWATTu je podporovat účinné 
a ekologicky šetrné využívání energetických 
zdrojů. Poskytujeme kvalitní a nezávislé 
poradenství. Pomáháme klientům k lepšímu 
a efektivnímu rozhodování. 



www.eccb.cz / tel.: 387 312 580, 773 124 580 / e-mail: eccb@eccb.cz

Energy Centre 
České Budějovice, z.s.

www.krasec.cz

Poradna pro širokou veřejnost, města, obce a fi rmy - bezplatná a komerčně 
nezávislá, odborníci s odpovídající kvalifi kací a dlouholetou praxí v oblastech:

• stavebnictví
- novostavby - nízkoenergetické a pasivní domy
- rekonstrukce domů a bytů – výměna oken, zateplení, izolace apod.

• vytápění – volba vhodného zdroje, rozúčtování nákladů 
•  obnovitelné zdroje energie – tepelná čerpadla, fotovoltaika a fototermika, 

biomasa, malé vodní elektrárny
•  úspory energie – vyúčtování, elektrospotřebiče, využití odpadního tepla 

a dešťové vody
•  čistá mobilita 
•  dotace 

Kurzy a školení pro stavebníky, odborníky, fi rmy, města a obce. 
Přednášky, workshopy, exkurze, výstavy a další aktivity pro školy, 
soutěže pro děti.
Oponentury absolventských, bakalářských a diplomovaných prací. 
Praktické publikace a informace pro všechny. 
Dále nabízíme: zpracování PENB, energetické posudky a audity, měření úniků 
tepla termovizní kamerou.

Ve středu zájmu Energy Centre České 
Budějovice (ECČB) stojí hospodárné využívání 
energie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 
energie na celkové energetické spotřebě. 
ECČB se snaží svou činností zvyšovat zájem 
veřejnosti o tuto problematiku a poskytovat 
všem zájemcům kvalitní a aktuální informace.

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Naše organizace se již od r. 2004 věnuje málo řešené problematice – 
vlivu zemědělství na přírodu. Usilujeme o to, aby zemědělci nevnímali 
vliv na přírodu jako konfl iktní téma, aby rozuměli, čím konkrétně přírodu 
ovlivňují, a především jim pomáháme přímo na farmách řešit konkrétní 
problémy týkající se životního prostředí.

www.krasec.cz

Juniperia

www.juniperia.cz / juniperia@juniperia.cz / Telefon: 774 650 592

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.

Zabýváme se vlivem zemědělství 
na přírodu a krajinu. Spolu 
se farmáři a dalšími 
uživateli krajiny hledáme 
způsoby, jak přírodě 
pomáhat a přitom v ní moci 
dlouhodobě hospodařit.

České Budějovice Toho dosahujeme skrze řadu různých činností – poskytujeme terénní fa-
remní poradenství, organizujeme workshopy a exkurze nejen pro země-
dělce, ale i pro úředníky či odborné školy, navrhujeme a projednáváme 
ozdravění širších území (např. protierozní úpravy v povodí), hledáme 
udržitelné způsoby péče o mizející cenné biotopy či pomáháme uživa-
telům pozemků získávat dotace na nadstavbovou péči o přírodu. Zapo-
jujeme se ale také do aplikovaného výzkumu a sběrů dat, zhotovujeme 
odborné studie, plány péče o chráněná území aj. Dlouhodobě přispí-
váme k nastavení environmentálních dotací pro zemědělce a rozvíjíme 
metodu faremního plánování.

Zabýváme se vlivem zemědělství 
na přírodu a krajinu. Spolu 

uživateli krajiny hledáme 

pomáhat a přitom v ní moci 
dlouhodobě hospodařit.



Environmentální středisko MEVPIS 
se zaměřuje na vzdělávání a výcho-
vu v oblasti ochrany vodního prostře-
dí, vodních organismů a trvale udrži-
telného rozvoje. Je součástí Fakulty 
rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity, která patří mezi význam-
ná centra vědy a výzkumu v Evropě. 
Středisko nabízí jednodenní a poby-
tové ekologické programy pro školy 
a akce pro veřejnost. 

Bez vody není život, praví řecké 
přísloví. A u nás se mohou děti i do-
spělí prostřednictvím našich ekolo-
gických programů a akcí napít svěží 
vody poznání. Sídlíme v nově zrekon-
struované budově mlýna nedaleko 
centra Vodňan a využíváme fakultní 
rybochovná pracoviště včetně jese-
teří líhně nebo akvarijních místností 
s různými druhy raků. Díky našim pro-
gramům se dozvíte, jak funguje říční 
niva, jak chytit raka, aby vás neštípl, 
co způsobují léky ve vodě nebo jak 
vypadají nejmenší obyvatelé rybníků 
pod mikroskopem. Klademe důraz 
na práci v terénu, kontakt s přírodou 
a badatelsky orientovanou výuku. 
Naším cílem je polévat živou vodou 
lidskou zvědavost a potřebu přijít vě-
cem na kloub.

Vodňany nebo život ve vodě

www.krasec.cz

Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Středisko

MEVPIS

www.mevpis.cz; www.frov.jcu.cz / plachtova@frov.jcu.cz / telefon: 389 034 773

Středisko usiluje o prohlubování zájmu 
o přírodu a její ochranu a přírodní 
vědy formou vzdělávacích kurzů 
zaměřených na vodu, vodní ekosystémy 
a organismy pro všechny stupně škol 
i veřejnost s využitím vědeckého zázemí 
a rybochovných pracovišť.

VODŇANY

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu  
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



CEV Podskalí využívá budovu nad řekou 
v klidné lokalitě za sídlištěm Mír. V budově 
se nacházejí tři klubovny, kancelář, ku-
chyňka a sociální zařízení. K budově při-
léhá velká zahrada s množstvím stromů, 
výběhem pro kozy, voliérami, včelínem, 
seníkem a skleníkem. Velkým plusem CEV 
Podskalí je množství chovaných zvířat – 
v budově i v zahradě je na 30 druhů do-
mácích mazlíčků od běžných po exotic-
ká či nevšední (od morčat přes včely po 
burunduky).

CEV Podskalí představuje svojí činností 
přírodovědné oddělení DDM Strakonice. 
Těžištěm činnosti jsou volnočasové zájmo-
vé aktivity. Pravidelnou činnost realizuje 
CEV Podskalí formou kroužků (chovatel-
ské, včelařský, vodácké oddíly a další). 
Pro děti a jejich rodiče připravuje CEV 
Podskalí nepravidelné akce – Dny ote-
vřených dveří, Den dětí, celodenní akce 
během školních prázdnin. Vodácké od-
díly připravují pro svoje členy pobytové 
akce, o letních prázdninách jsou dětem 
nabídnuty týdenní příměstské tábory. Děti 
školou povinné si mohou během roku 
vyzkoušet své přírodovědné znalosti ve 
třech vědomostních soutěžích. V dopo-
ledních hodinách pak mají pedagogové 
mateřských a základních škol možnost 
absolvovat se svoji třídou výukový nebo 
tematický program či exkurzi za zvířátky.

Všechny aktivity CEV Podskalí jsou vždy 
spojeny s prohlídkou chovaných zvířat či 
přímo s péčí o ně. Mimo tyto akce má 
široká veřejnost možnost navštívit zvířata 
kdykoliv v otevíracích hodinách střediska.

Strakonice

www.krasec.cz

Centrum ekologické výchovy 

Strakonice

CEV Podskalí je odloučené pracoviště 
Domu dětí a mládeže Strakonice. 
Realizuje environmentálně výchovnou, 
vzdělávací a osvětovou činnost pro 
děti a mládež formou pravidelných, 
příležitostných a táborových akcí během 
celého roku včetně školních prázdnin.

Podskalí

www.podskali.ddmstrakonice.cz / kulhova@ddmstrakonice.cz / telefon: 383 332 956, 724 318 643

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Českobudějovická ekoporadna Rosa pomáhá hledat cesty k odpověd-
né spotřebě domácností. 

Rosa se dlouhodobě zabývá environmentální osvětou a propagací 
odpovědné spotřeby jednotlivců, domácností, ale i např. zeleným úřa-
dováním. Propagujeme zdraví a šetrný přístup k výběru hraček a k užívá-
ní kosmetiky a hygienických potřeb pro ženy a děti (ekopleny, dámské 
ekologické hygienické pomůcky, hračky šetrné k přírodě i zdraví dětí). 
Současně podporujeme lokální ekonomiku a místní produkty (Jídlo z blíz-
ka, výstava Pojďme na to místně) a ozeleňování měst (Komunitní zahra-
dy, Zelené oázy ve městech). 

Pořádáme osvětové akce pro veřejnost (Týden opravdových plen, 
Ovčácké slavnosti a EKOtrh) a kurzy praktické soběstačnosti zaměřené 
na podporu soběstačnosti a šetrné spotřeby. 
Zdarma poskytujeme ekologické poradenství, 
zajišťujeme informační servis prostřednictvím 
webového portálu www.ekospotrebitel.cz 
a vydáváme tematicky zaměřené publikace 
a informační materiály.

Rosa o.p. s.
české budějovice
Rosa – společnost pro ekologické informace 
je obecně prospěšná společnost fungující 
v Českých Budějovicích již od roku 1991. 
Posláním naší organizace je šířit myšlenky 
souladu člověka s přírodou a princip trvalé 
udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním 
příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. 
S vědomím naléhavosti globálních problémů 
hledáme a nabízíme řešení na osobní, místní, 
regionální i vyšší úrovni. 

Motto: „Pomáhat lidem pomáhat přírodě.“

www.krasec.cz

www.rosacb.cz / rosa@rosacb.cz / www.ekospotrebitel.cz / tel.: 778 164 661

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Semenec se věnuje vzdělávání prostřed-
nictvím výukových programů pro všechny 
stupně škol. Naší specialitou jsou geolo-
gické výukové programy, zaměřené na 
praktické činnosti spojené s kamenem, 
a programy o pravěku.

V doplňkové činnosti se věnujeme vý-
robě informačních tabulí a interaktivních 
prvků. Jsme autory několika lesních nauč-
ných stezek, které dodáváme na klíč – od 
návrhu, přes sestavení obsahu, grafi cké 
zpracování, výrobu a montáž. S námi pro-
měníte svůj sen o přírodní zahradě ve sku-
tečnost!

Hlavním cílem Semence je představovat 
bohatství, krásu a rozmanitost přírody. 
Činí tak prostřednictvím areálu 
Přírodovědného muzea Semenec v Týně 
nad Vltavou, kde vytváří expozice 
hornin, bylin, keřů i stromů. Ve sbírkách 
probíhají výukové programy pro školy, 
akce pro veřejnost, semináře, workshopy 
a nejrůznější aktivity pro návštěvníky.

Týn nad Vltavou
Semenec, o.p.s.,

www.krasec.cz

Semenec,

Nad soutokem Vltavy a Lužnice, v malebné krajině v blízkosti Týna nad Vltavou, můžete 
navštívit neobvyklé místo. Přírodovědné muzeum Semenec ve zdech svého 4 hektaro-
vého areálu představuje krásu přírody, lidskou dovednost i tradici života spjatého s pří-
rodou. 

Ve sbírkách naleznete jedinečné kolekce botanických druhů růží, borovic, smrků, 
jedlí, vrb, léčivých bylin. Domácí druhy dřevin názorně představuje expozice lesních 
společenstev jižních Čech. Rostliny spojené s vodou si můžete prohlédnout ve vodním 
biotopu, který vás provede cestou od horského pramene až do nížin. Vnitřní expozice 
je věnována historii přírody: představuje fosilie ze sbírek Jihočeského muzea. 

Kolekce přírodnin jsou hravě doplněny originálními interaktivními prvky zaměřenými 
na poznání přírody. 

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.

www.muzeumsemenec.cz / semenec.ops@gmail.com / telefon: 604 626 894



Obecně prospěšná společnost Slavonická 
renesanční nabízí ve Spolkovém domě 
Slavonice a na Graselových stezkách 
vzdělávací, osvětové, kulturní programy 
a turistické služby podporující udržitelný 
rozvoj slavonického regionu.

Spolkový dům Slavonice – vzdělávací  
a společenské centrum 

www.spolkovydum.slavonice.cz / info@zdrojslavonice.cz / telefon: 602 571 087

Slavonice

Slavonická 
renesanční, o.p.s.,

www.krasec.cz

Ústředním tématem Spolkového domu je snižování energetické náročnosti památkově 
cenných budov, čehož je dům ukázkovou a pilotní realizací. Prohlídku domu doplňují 
vzdělávací a osvětové environmentální programy. 

Spolkový dům stojí v centru renesančního města Slavonice. Postavený byl v letech 
1931-1932 jako společenské zázemí – divadelní sál. Několik posledních desetiletí nevyu-
žitý dům chátral a rozsáhlá rekonstrukce let 2008 - 2013 ho z ruiny vrátila do života. Dnes 
je ukázkou moderní architektury, která sluší historickému renesančnímu městu. 

Slavonická renesanční, o.p.s., která dům vlastní a která ho opravila, v něm provozuje 
různorodé činnosti a poskytuje služby. Jejich spojovacím environmentálním tématem 
je šetrné spotřebitelství (významně stavitelství) a interpretace místního dědictví. Dům 
je památkou první republiky, válečných i poválečných dob v pohraničí, ve Slavonicích. 
Tomuto je věnována stálá expozice domu – Kde domov můj /čtyři příběhy, čtyři osudy/ 
a na ni navazující výukové programy. 

Slavonice jsou oblíbeným letoviskem a cílem výletníků. Ve Spolkovém domě funguje 
Návštěvnické centrum, které poskytuje služby místních průvodců, půjčovnu eletrokol, 
prodej místních produktů atp. Především pro místní obyvatele je Spolkový dům záze-
mím Rodičovského centra, Volnočasového klubu dětí, je místem setkávání s uměním, 
kulturou … je zdrojem. 

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu  
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Ekocentrum Šípek realizuje ekologickou 
výchovu nejen v okrese Český Krumlov, 
spolupořádá akce pro veřejnost i pro 
školy, provozuje ekologickou poradnu 
a přírodovědeckou knihovnu. Při ekocentru 
funguje oddíl Mladých ochránců přírody 
Hirundo.

www.ekocentrumsipek.cz / info@ekocentrumsipek.cz / telefon: 721 179 755

Český Krumlov
ZO ČSOP Šípek

www.krasec.cz

Naše ekocentrum nabízí základním a mateřským školám programy 
v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje. Našimi akti-
vitami usilujeme o to, aby děti získávaly kladný vztah k přírodě a úctu 
ke všemu živému. Dětem nabízíme také letní příměstské tábory, kde jim 
umožňujeme přímý kontakt s přírodou návštěvou známých lokalit v okolí 
města Český Krumlov. U dětí rozvíjíme praktické dovednosti a představi-
vost při ukázkách některých tradičních lidových řemesel a her.

Spolupodílíme se na pořádání soutěží pro děti - Ekologická olympiáda 
a Zlatý list, jejichž cílem je setkávání dětí se zájmem o přírodu a ověřo-
vání znalostí o přírodě pomocí soutěží. Šípek se ve spolupráci se základ-
ní školou Plešivec v Českém Krumlově také dlouhodobě podílí na dvou 
projektech: v rámci společného programu ČSOP a LČR se staráme 
o 125 budek pro pěvce, sovy a netopýry na úpatí Kleti v CHKO Blan-
ský les. Tento projekt probíhá již od roku 2004 a spočívá v celkové péči 
o umístěné budky: kontrole zahnízdění, čištění, doplňování a opravy bu-
dek poškozených.

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.



Vespolek provozuje Přírodovědné centrum Mlýn Radouňka. Jedná se o po-
bytové vzdělávací zařízení, které leží na řece Nežárce u Jindřichova Hradce, 
v říční zátoce u jezu. Jezdí k nám školy a školky všech typů (klasické, lesní, ko-
munitní......), skupiny rodičů s dětmi v domácím vzdělávání. Lidé, pro které je 
vzdělávání a výchova nejen prací, ale i smyslem, posláním a vášní. Při tvor-
bě programů spolupracujeme s vysokými školami, odbornými společnostmi 
a ústavy. Naším cílem je rozvíjet v dětech radost z poznávání a zvídavost, 
kritické myšlení, svobodný a odpovědný přístup k sobě, k okolí, k životu.

www.krasec.cz

VESPOLEK,Z. S.

Rozvíjíme zájem dětí o přírodu. Při tvorbě 
programů spojujeme zážitkovou pedagogiku 
s badatelským přístupem a prvky Montessori 
pedagogiky („pomoz mi, abych to dokázal 
sám“). Významnou součástí u nás stráveného 
času jsou pohybové aktivity zaměřené na 
podporu fyzické gramotnosti dětí.

Jindřichův Hradec

www.vespolek.cz / tel.: 602 211 399 / email: info@vespolek.cz

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.

s dětmi, v přírodě, v pohybu



Český nadační fond pro vydru je or-
ganizace, která pomáhá. Pomáhá 
majitelům rybníků ke zmírnění škod, jež 
jim v rybí osádce způsobila zákonem 
chráněná vydra říční, pomáhá v rám-
ci záchranné stanice pro volně žijící 
živočichy hendikepovaným zvířatům 
z volné přírody prožít, pokud je to mož-
né, důstojný život v zajetí. Zvířata trvale 
umístěná v záchranné stanici jsou více 
či méně ochočená a pomáhají při vý-
chově a vzdělávání dětí a žáků všech 
typů škol i široké veřejnosti. O hendike-
povaná zvířata v záchranné stanici se 
starají ženy z chráněného bydlení z Tře-
boně a z Lomnice nad Lužnicí. Zvířata 
jim tak pomáhají smysluplně pravidelně 
pracovat a usnadňují jim sociální inte-
graci. 

Výukové programy, kde  jsou hvěz-
dami ochočená hendikepovaná zví-
řata, jsou velmi oblíbené a zážitky 
z osobního setkání s živým zvířetem jsou 
natolik zajímavé a hluboké, že si nová 
a mnohdy překvapivá poznání děti, 
žáci i dospělí velmi dobře pamatují.

Nabídku našich ekovýchovných 
programů naleznete na našich webo-
vých stránkách www.vydry.org pod 
odkazem PRO ŠKOLY. Kromě vedené 
nabídky umíme připravit i celodenní či 
vícedenní programy zaměřené na po-
znávání přírody Třeboňska, tematické 
exkurze na přání, exkurzi na záchran-
nou stanici pro hendikepované živoči-
chy a školní poznávací výlety s pestrým 
zážitkovým programem.

Máte-li zájem o vzdělávací programy Českého nadačního fondu pro vydru, neváhejte 
nás oslovit. Máte-li zájem nás podpořit, můžete nám například poslat DMS na číslo 
87777 ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 60 TREBON nebo se zapojit do dobrovolnické činnosti.

Vydra říční symbolizuje poslání této 
organizace podporovat soulad mezi 
zájmy lidí a ohrožené přírody a přispívat 
osvětou, vzděláváním a činy k podpoře 
udržitelného způsobu života.

www.vydry.org / vydry@vydry.org / telefon: 384 722 088, 725 503 563

Třeboň 

Český nadační fond 

PRO VYDRU

www.krasec.cz

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální 
výchovu a poradenství napříč 
Jihočeským krajem.



Zoo Hluboká patří mezi nejstarší zoologic-
ké zahrady České republiky, pro veřejnost 
byla otevřena 1. května 1939. V současné 
době chová, a na více než 4,5 ha přístup-
ných expozic prezentuje, okolo 350 druhů 
zvířat, především z Palearktické zoogeogra-
fi cké oblasti, včetně druhů České republiky. 
Nechybí ale ani menší exotické expozice 
představující faunu i fl óru Austrálie, Jižní 
Ameriky a Afriky. Mezi nejatraktivnější druhy 
patří tygr ussurijský, vydra říční, anebo kom-
pletní zastoupení všech druhů sov fauny 
ČR. Zoo Hluboká je významným turistickým 
cílem jižních Čech s průměrnou návštěvnos-
tí kolem 250.000 lidí ročně. Jednou z hlav-
ních funkcí zoo je vzdělávání široké veřej-
nosti k ochraně přírody a vštěpování zásad 
trvale udržitelného rozvoje. K tomu zoo 
využívá specifi cké a v mnoha aspektech 
atraktivní prostředí, zejména přítomnost ži-
vých zvířat v zajímavě pojatých expozicích, 
doplněných nabídkou informačních pane-
lů a interaktivních prvků, které zábavnou 
formou osvětlují zajímavosti ze světa zvířat. 
Kromě toho zoo pořádá množství dopro-
vodných akcí pro veřejnost. 
V areálu zoo je vzdělávací 
centrum, které nejen pro žáky 
všech typů škol nabízí výuko-
vé programy, soutěže, besedy 
a množství dalších aktivit.

Hluboká nad Vltavou

www.krasec.cz

Jihočeská zoologická zahrada 
Hluboká nad Vltavou

Zoo
Zoo nabízí vzdělávací programy pro 
školy a aktivity pro veřejnost souvisejících 
s ochranou volně žijících zvířat a přírody; 
podílí se na záchranných programech 
živočichů české přírody; provozuje 
záchrannou stanici pro hendikepované 
živočichy a záchranné centrum CITES.

www.zoohluboka.cz / info@zoohluboka.cz / mobil: 602 390 355

vodných akcí pro veřejnost. 
V areálu zoo je vzdělávací 
centrum, které nejen pro žáky 
všech typů škol nabízí výuko-
vé programy, soutěže, besedy 
a množství dalších aktivit.

Naši činnost dlouhodobě podporuje 
Jihočeský kraj.

Již 10 let podporujeme environmentální výchovu 
a poradenství napříč Jihočeským krajem.
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