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Úvod
Základní informace
V roce 1995 byl v Českých Budějovicích založen Základní článek hnutí Brontosaurus 
Forest, který v současné době funguje, jako pobočný spolek celorepublikového hnutí 
Brontosaurus. V rámci činnosti Základního článku hnutí Brontosaurus Forest vzniklo 
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Od roku 2012 se činnost centra 
rozšířila na vzniklou pobočku ve Strakonicích.
Posláním organizace je výchova, vzdělávání a osvěta k odpovědnému jednání 
člověka ve vztahu k životnímu prostředí a k lidské společnosti. V praxi se 
soustředíme především na spolupráci se školami všech stupňů v Jihočeském kraji 
při rozvoji specifických oblastí vzdělávání – environmentální výchovy, multikulturní 
výchovy, osobnostní a sociální výchovy. Realizujeme rozesílky informačních 
a metodických materiálů a zapůjčujeme metodické pomůcky. 
Doplňkově pořádáme volnočasové aktivity pro děti a mládež i akce pro veřejnost.
V oboru environmentální výchovy jsme Školícím střediskem Pedagogické fakulty 
a Klinickým pracovištěm Zdravotně – sociální fakulty Jihočeské univerzity. 

V roce 2015 jsme oslavili již 20 let od svého založení.  
Chtěli bychom poděkovat všem spřízněným duším: 

* současným i bývalým zaměstnancům
* všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali v naší činnosti
* všem úřadům, školám a jiným institucím, kteří nás podporují nebo podporo-

vali a nedali zaniknout dobré věci
* rodičům a dětem, kteří nás poctili svou návštěvou 
*  všem ostatním, kteří nás za ta léta podpořili a stále podporují

V období letních prázdnin jsme k 20 výročí naší činnosti dostali od Statutárního 
města České Budějovice dárek v podobě rekonstrukce budovy (výměna oken a nátěr 
fasády). 
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Aktivity pro žáky a studenty

Naší podstatnou cílovou skupinou pro naše aktivity jsou děti z  mateřských, 
základních škol a mládež ze škol středních. Forma spolupráce s kolektivy školy 

jsou uspořádány do projektů (dlouhodobé projekty) a do výukových programů (krát-
kodobá spolupráce, případně častější spolupráce). Včetně těchto výukových progra-
mů nabízíme etapy, které jsou sestavené z několika námětově příbuzných programů. 

Výukové programy s environmentální, multikulturní 
a osobnostně – sociální tematikou 
Výukový program představuje krátkodobou formu spolupráce se školním kolektivem. 
Jde o uspořádaný soubor aktivit k určitému tématu, směřující k naplnění konkrét-
ních výchovně – vzdělávacích cílů. Slouží k rozšíření, doplnění a obohacení školní 
výuky. Lektor zpravidla pracuje s jednou školní třídou a připraví pro žáky různorodé 
úkoly, které jim umožňují získávání poznatků vlastní činností, rozvíjení praktických 
dovedností i prožití tématu. Výukové programy probíhají v našich učebnách v Čes-
kých Budějovicích a ve Strakonicích, ve školách i na různých přírodních lokalitách 
Jihočeského kraje. Pedagogové je objednávají pro své třídy na základě nabídek, které 
rozesíláme každoročně do všech mateřských, základních, speciálních i  středních 
škol v  Jihočeském kraji. Nabízíme výukové programy k  environmentálním, multi-
kulturním a osobnostně – sociálním tématům. Většina programů je jednodenních, 
s obvyklou obou trvání 2 hodiny (u dětí z MŠ 60 minut, u terénních programů 3-4 
hodiny). Kromě nich zajišťujeme tří a  vícedenní pobytové programy zaměřené na 
prožitek a poznávání přírody. V roce 2015 obsahovala naše nabídka 152 výukových 
programů pro různé věkové skupiny dětí. Celkem se výukových programů zúčastnilo 
více než 15 002 žáků a studentů ze 140 škol Jihočeského kraje.

Speciální programy a praxe pro studenty  
JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V oboru environmentální výchovy jsme Školícím střediskem Pedagogické fakulty a Kli-
nickým pracovištěm Zdravotně – sociální fakulty Jihočeské univerzity. Pro studenty těch-
to fakult zajišťujeme zdarma speciální programy, zaměřené na představení organizace 
a praktické ukázky činností s dětmi. Kromě toho nabízíme další příležitosti a služby: 

* absolvování průběžných praxí
* konzultace ke zpracování diplomových a seminárních prací, zapůjčování lite-

ratury a výukových pomůcek
* náhledy na výukových programech, vedení programů pod dohledem zkuše-

ného lektora
Jako externí lektoři výukových programů nebo pomocníci během akcí pro veřejnost 
s námi spolupracují studenti dalších fakult JU. 
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Dlouhodobé projekty
Ekoškola
Od roku 2009 poskytuje Cassiopeia 
konzultace k mezinárodnímu programu 
Ekoškola, komplexnímu vzdělávacímu programu, ve kterém žáci reálně mění prostře-
dí své školy a jejich okolí, aby se stalo ekologičtějším a příjemnějším. Program je určen 
celé škole a má vést ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Vychází 
z mezinárodní metodiky Eco-schools a ČR je jednou z 58 zemí, kde program probíhá. 
CEGV Cassiopeia pomáhá zapojeným školám v realizaci programu. Nabízíme jim úvod-
ní seminář pro začínající Ekotým (tým dětí, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří na 
škole program realizují), možnost konzultací pro koordinátory na školách a účast na 
seminářích dobré praxe, pořádaných vzdělávacím centrem TEREZA, kde se mohou školy 
vzájemně setkat a vyměnit si své zkušenosti a inspirace. 
Některé ze zapojených škol již za svou práci získaly i prestižní mezinárodní titul Ekoško-
la. V současné době je jeho držitelem v Jihočeském kraji 7 škol. V roce 2015 ho obhajovaly 
celkem 3 školy. Další školy se chystají o udělení titulu žádat v příštích letech – společně 
usilujeme o to, aby se jim to podařilo.
V  letošním roce měli koordinátoři programu Ekoškola možnost sdílet své zkušenosti 
a načerpat další inspiraci na dvoudenním setkání pro koordinátory EVVO a další peda-
gogy v Kunžaku. Toto setkání proběhlo v rámci projektu Rozvinuté sítě podpořeného 
MŽP a učitelé zde měli mimo jiné možnost zúčastnit se přednášky na téma Ekoprovoz 
ve školách, dále prezentací Představení programu Ekoškola, Velké změny začínají do nej-
menších (aneb Ekoškola pro MŠ), Využití přírodních zahrad nejen v Ekoškolách a také 
prohlídky Ekoškoly v Kunžaku (další informace viz. projekt „Rozvinuté sítě“ str. xy)
Cílem programu Ekoškola je naučit děti při praktických aktivitách školního Ekotýmu uva-
žovat o globálních souvislostech, motivovat je pro šetrné hospodaření se zdroji (vodou, 
energiemi, odpady) a k šetrnému přístupu k prostředí školy i přírodě. Ekoškola poskytuje 
inspirativní podněty pro školní činnosti a ověřenou metodiku jak cíle dosáhnout. V pří-
padě zájmu o zapojení do programu nás neváhejte kontaktovat.
Další informace naleznete na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz nebo www.ekoskola.cz. 
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Snadné cesty k přírodě (MŽP 2015)

Mnoho škol v Jihočeském kraji má mož-
nost využívat pro účely environmentál-

ní výchovy dobře dostupnou lokalitu s  pod-
nětným přírodním prostředím. Les sto metrů 
za školou, rybník, louka, stromořadí, ale také 
klidný městský park nebo jiné „zelené“ pro-
stranství uvnitř zástavby. Pedagogové mají 
často zájem tyto lokality využívat nebo je vyu-
žívají, při tom však vyhledávají informační 
a metodickou pomoc lektorů environmentál-
ní výchovy. 
Projekt Snadné cesty k  přírodě umožnil 
načerpat inspiraci pedagogům čtyř základ-
ních a tří mateřských škol v Jihočeském kraji. 
Připravili jsme pro ně workshopy na předem 
dohodnutých lokalitách, 
sady výukových pomůcek, 
ukázkové výukové pro-
gramy a  metodické pub-
likace – inspiromaty pro 
environmentální výcho-
vu v  blízkém okolí školy. 
Prostřednictvím těchto 
aktivit jsme vyvinuli nový, 
opakovatelný model spo-
lupráce s  pedagogy na 
rozvoji environmentální 
výchovy v přírodě. 
Uskutečnili jsme 12 terén-
ních workshopů zaměřených na práci s  konkrétními lokalitami environmentální 
výchovy, kterých se zúčastnilo celkem 30 pedagogů. Zároveň na cílových lokalitách 
proběhlo 7 ukázkových výukových programů pro děti. Rovněž jsme vytvořili meto-
dickou příručku Inspiromat pro práci s  dostupnými lokalitami environmentální 
výchovy, který vznikl v 5 tištěných kopiích a obsahoval 20 výtisků. 
Dále jsme v  rámci projektu vyvinuli a  otestovali dva nové výukové programy pro 
kolektivy dětí z  českobudějovických mateřských škol. Oba probíhají ve snadno 
dostupných městských parcích. Zaměřují se na prožitek a poznávání přírody skrze 
čtyři živly „Živly = život“ (MŠ Fr. Ondříčka, MŠ T. G. Masaryka a CMŠ U sv. Josefa), 
stromy a jejich obyvatele „Kdepak přebýváš?“ (MŠ Čéčova, MŠ Dlouhá a MŠ Praž-
ská). Testování nových výukových programů se zúčastnilo 124 dětí, poté byly oba 
programy zařazeny do stálé nabídky pro mateřské školy a vznikly k nim podrobné 
metodiky.
Projekt Snadné cesty k přírodě byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR. 
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Provázení přírodou jižních Čech (Kraj ŽP)

Jedním z hlavních cílů našeho působení v environmentální výchově a vzdělávání je 
zaujmout děti a mládež přírodou. Chceme přispět k tomu, aby budoucí generace 

byly více propojené s přírodou, lépe rozuměly jejím zákonitostem, dovedly ocenit 
i zdůvodnit význam její ochrany. 

Tyto cíle naplňujeme mimo 
jiné pořádáním exkurzí pro 
školní kolektivy na význam-
né přírodní lokality Jihočes-
kého kraje. Žáci a  studenti 
se zde učí vlastní aktivitou 
a  prožitkem (řešením rozma-
nitých úkolů, pozorováním, 
hrou, experimentováním aj.) 
a vstupují tak do intenzivního 
kontaktu s  přírodou. Projekt 
Provázení přírodou jižních 
Čech, podpořený z grantového 
programu Jihočeského kraje, 
umožnil realizovat exkurze 
pro 20 kolektivů ze základ-
ních a  středních škol (celkem 
551 účastníků) Jako interak-

tivní učebny pod širým nebem nám při tom posloužily lokality v CHKO Třeboňsko 
(národní přírodní rezervace Červené Blato, Veselské pískovny), v CHKO Blanský les 
(Holubovské hadce, Dívčí kámen a údolí Vltavy) na Novohradsku (národní přírod-
ní památka Terčino údolí, kaňonovité údolí říčky Černé) a  Vyšebrodsku (národní 
přírodní rezervace Čertova stěna – Luč). V rámci projektu jsme dále vytvořili roll up 
k prezentaci našich jednodenních i vícedenních programů v přírodě. 
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Cassiopeia zahrada plná motýlů a ptáků (město ŽP) 

Ukázková přírodní zahrada v  sídle centra Cassio-
peia v  Českých Budějovicích funguje jako ostrov 

života v sídlištní zástavbě. Cíleně zde vytváříme přízni-
vé životní podmínky pro různé skupiny volně žijících 
živočichů. V  roce 2015 jsme se zaměřili na zlepšení 
životních podmínek pro motýly a ptáky. Vysadili jsme 
nektarodárné rostliny pro dospělce motýlů, udržovali 
nesečené plošky trávníků pro vývoj housenek a  dal-
ších hmyzích larev. Obnovili jsme část živého plotu 
z keřů, poskytujících ptákům chutné bobule i příleži-
tosti k hnízdění. Zlepšili jsme také informační systém 
zahrady. Na dvou stojanech jsme umístili obrázkové 
knihy ve formátu A3, ve kterých si návštěvníci mohou 
listovat, seznámit se blíže s koncepcí přírodní zahrady 
a s jejími ptačími obyvateli. 

V  rámci projektu Zahrada plná motýlů a  ptáků jsme 
dále vytvořili zahradní poznávací hru na motivy geo-
cachingu a uspořádali dva semináře pro pedagogy pod 
vedením externích lektorů:

13. 9. Přírodní zahrada pro děti – herní a výukové prvky 15 návštěvníků 

1. 10. Pohádková zahrada 23 návštěvníků 

Projekt Zahrada plná 
motýlů a  ptáků byl pod-
pořen Magistrátem města 
České Budějovice.
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Cesty k přírodě 

Projekt se snažil podpořit žákům základních škol a  studentům středních škol 
v Jihočeském kraji výchovně – vzdělávací programy na významných přírodních 

lokalitách a posílit kompetence pedagogů pro uskutečňování výchovně – vzděláva-
cích programů v přírodním prostředí. 

V rámci projektu se realizovali: 
 » Terénní výukové programy na významné přírodní lokality v  Jihočeském kraji 

pro žáky základních škol a  studenty středních škol - 20 jednodenních exkurzí 
pro žáky 3. - 9. ročníků základních škol a pro středoškolské studenty. Celkem se 
exkurzí v rámci grantu zúčastnilo 367 žáků a studentů.

 »  Dvoudenní kurz environmentální výchovy v  přírodě pro pedagogy v  Kunžaku. 
Hlavním tématem setkání byla výuka v přírodě, ekoprovoz ve školách a školkách; 
Škola hrou v přírodě – aplikace her a aktivit v přírodě; tajemství přírody – prezen-
tace pomůcek a demonstrace přírodovědných pokusů; Program Ekoškolka a Eko-
škola; Přírodní zahrady nejen v ekoškolách. 

 »  Exkurze pro pedagogy s lesní tematikou - celodenní exkurze „Soulad s krajinou“ 
umožňovala pedagogům zážitkovým způsobem načerpat inspiraci jak k samot-
nému pojetí environmentálních témat, tak k  vytváření inovativních prvků ve 
škole a jejím okolí sloužících k efektivnější realizaci EVVO. Cílovými místy byly 
zvoleny: netradiční tkalcovna a farma v Bošicích u Čkyně, vodní mlýn Hoslovice 
a přírodní zahrada KY.BY. 

Projekt byl podpořen LESY České republiky s.p.
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Akce u příležitosti významných dnů v roce

Den dětí
V prostorách přírodní zahrady centra Cassiopeia za pod-
pory města České Budějovice proběhla oslava dne dětí 
1. 6. 2015. V dopoledním čase se zúčastnily tři skupiny 
dětí ze speciálních škol (z centra Arpida, MŠ, ZŠ a SŠ pro 
sluchově postižené České Budějovice). Každé skupině se 
individuálně věnoval jeden lektor a prošel s nimi zajíma-
vá stanoviště o vodě. Na konci byly odměněny a pohoště-
ny. Celkem dorazilo 37 dětí.
Odpoledne byla brána zahrady otevřena rodičům a dětem 
z  okolí. Několika interaktivními stanovišti jsme dětem 
poodkryli různá tajemství vody. Děti si navštívená stano-
viště zaznamenávaly na průvodní kartičky, za které na 
konec dostaly zajímavé odměny. Velmi oblíbeným stano-
vištěm se stalo rybaření a poznávání ryb žijících v našich 
rybníkách s živými ukázkami v akváriu. U dalších stano-
višť si děti vyzkoušely, jak je pracné čistit vodu, jak s vodou šetřit či jak si zahrát vodní 
hudbu. Rodiče s dětmi strávili slunné odpoledne v kouzelné zahradě, která skrývá kus 
přírody uprostřed sídliště. Odpoledne dorazilo přibližně 200 návštěvníků z toho 120 dětí.

EDBA - Evropský den bez aut 2015 
Dne 22. září 2015 se konala 
na náměstí Přemysla Otaka-
ra II. akce s názvem “Evrop-
ský den bez aut“, jenž nesl 
motto “Vyber, změň, kom-
binuj – jak nejšetrněji ces-
tovat“. Na tento den se od 7. 
00 do 14. 00 hodin uzavřelo 
náměstí všem motorovým 
vozidlům, tuto výjimku tvo-
řil historický autobus Škoda 
RTO 706 Dopravního pod-
niku města Českých Budě-
jovic. Na náměstí byla pro 
školy připravena úkolová 
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20 let Cassiopeii – Cassiopeia slaví spolu  
s městem výročí 
V týdnu 14. – 18. září jsme při příležitosti oslav 20- ti let fungování Centra ekologické 
a globální výchovy Cassiopeia a 750 let od založení města České Budějovice. Projekt jsme 
nazvali „CASSIOPEIA SLAVÍ SPOLU S MĚSTEM VÝROČÍ“, jehož součástí byl Týden diva-
del a dva koncerty. V rámci týdne divadel k nám každý den přišly dvě třídy z mateřských 
škol a strávily u nás dopoledne. V první části přichystaného programu si děti prošly něko-
lik stanovišť zaměřených na environmentální a multikulturní vzdělávání, jímž se zabývá-
me. V druhé části divadlo bratří Marčíků s názvem „Já to jsem“ zahrálo dětem představe-
ní „Kolotoč pohádek“. Celkem se zúčastnilo 255 dětí.
Do oslav jsme také zařadili dva koncerty. První koncert odehrála dne 17. září skupi-
na Never Been 2 Jamaica, kterou navštívilo 68 návštěvníků. Druhý koncert se odehrál 
o den později 18. září skupina Sem Tam. Ale i přes neočekávaný déšť si jej nenechalo ujít 
45 návštěvníků.

stanoviště různých organizací (např. Rosa o. p. s., Jihočeské matky, Radambuk – ICM 
České Budějovice, MC Máj, RADAMBUK, Energy Centre České Budějovice, EKO-KOM, 
Asekol a jiné). V rámci doprovodného programu zahrála kapela Zelené Vendolí & Jožka 
Zelený. 
Celou akci zaštiťovalo centrum Cassiopeia a magistrát města České Budějovice. Nepostra-
datelnými pomocníky se stali členové dětského zastupitelstva českobudějovických škol. 
Akce byla určena především pro děti z mateřských škol (kolem 700 dětí) a základních 
škol (okolo 270 dětí), ale na akci dorazily i rodiny s dětmi. 
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Aktivity pro pedagogy

M.R.K.E.V. a MRKVIČKA – rozesílky informačních 
a metodických materiálů 
V  regionu jižních Čech koordinujeme projekt 
M.R.K.E.V  (Metodika Realizace Komplexní 
Ekologické Výchovy). Tento projekt je určen 
pro základní a střední školy a školám, které jsou 
zapojeny, zajišťujeme 

 » 4 rozesílky metodických a  informačních 
materiálů, včetně časopisu Bedrník Bedrníku 
(+ přístup do archívu)

 » Průběžné elektronické rozesílky aktuálních 
informací

 »  Možnost zvýhodněné inzerce o  Vašich pro-
jektech z  OP VK v  rámci povinné publicity 
včetně Bedrníku navíc

 »  Další regionální nabídky a benefity 

V  rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádáme tradiční setkání 
pedagogů a koordinátorů EVVO na školách. Na těchto konferencích se učitelé mohli 
seznámit s environmentálními středisky v okolí a vyzkoušeli si různé aktivity v při-
pravených tvořivých dílnách.

11. 11. Podzimní den EVVO – konference pro učitele ZŠ 26 účastníků 

12. 11 Podzimní den EVVO – konference pro učitele SŠ 14 účastníků 

Současně obdobný projekt Mrkvička je zaměřena pro pedagogy z mateřských škol, 
kterým poskytuje stejný servis jako projekt M.R.K.E.V. I pro ně jsme pořádali setkání 
koordinátorů EVVO: 

22. 10. Podzimní den EVVO – konference pro učitele MŠ 41 účastníků 

V roce 2015 bylo do programu zapojeno celkem 49 mateřských škol a 53 základních 
a středních škol z České Republiky.
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Rozvinuté sítě 
Tento projekt umožňoval pokračovat 
v  aktivitách, které jsme v  předchozích 
letech nabízeli v rámci projektu Uchopit 
a pochopit. V rámci projektu byla vytvo-
řena samostatná webová stránka a strán-
ka na sociální sítí Facebook pro podporu 
fungování sítí M.R.K.E.V. a  Mrkvička 
v  Jihočeském kraji. Současně jsme pro 
sdílení zkušeností a nápadů mezi účast-
níky a příznivci EVVO vytvořili skupinu 
na síti Facebook. 
Na přelomu jara a  léta 17. 6. proběh-
la celodenní exkurze pro pedagogy cyklu “Soulad s  krajinou“, které se účastni-
lo 35 pedagogů. Cílová místa zahrnovala zajímavé lokality z pohledu témat EVVO 
netradiční tkalcovna a farma v Bošicích u Čkyně, vodní mlýn Hoslovice a přírodní 
zahrada KY.BY. Exkurze umožňovala pedagogům načerpat inspirací zážitkem a zís-
kat tak poznatky environmentálního pojetí a vytvořit tak inovativní prvky ve škole. 
Během podzimních dnů 24. - 25. 9. bylo realizováno pro pedagogy škol (koordiná-
tory EVVO na školách) Jihočeského kraje dvoudenní setkání s tématem výuky v pří-
rodě v  Kunžaku, který probíhal převážně v  terénu. Mezi hlavní témata například 
patřily škola hrou v přírodě - aplikace her v přírodě, program Ekoškola a Ekoškolka, 
Přírodní zahrady nejen v ekoškolách. Tohoto semináře se účastnilo 15 pedagogů. 
Současně jsme 18. 11. zorganizovali celodenní seminář a workshop na téma “Oble-
čení v  environmentálních a  sociálních souvislostech“. Účastníci si mohli propojit 
teorie s praxí a k vzdálenému sdílení zkušeností a metod výuky. 

Zapůjčování výukových pomůcek
Učitelům základních škol půjčujeme praktické soubory výukových pomůcek:

 » Krabice plná jehličí (téma les)
 » Krabice plná vody
 » Krabice ptáků zpěváků
 »  Pytel domácí květeny (o rostlinách v domácnosti)
 »  Pytel domácí zvířeny (o živočiších v domácnosti)

Zapůjčení výukových pomůcek stojí na jeden měsíc 200 Kč.
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Aktivity pro veřejnost

Tvorba 
a údržba 
ukázkové 
přírodní 
zahrady 
Cassiopeia dlouhodo-
bě vytváří a  udržuje 
přírodní zahradu ve 
svém areálu na síd-
lišti Vltava. Součástí 
zahrady jsou ukázky přírodních stanovišť, ekologického pěstování rostlin, herní, prožit-
kové a vzdělávací prvky. 
Zahrada slouží k uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, k ochraně 
volně žijících živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako inspirace pro vytváření 
přírodních zahrad pro školy i soukromé osoby. Jsme nositeli certifikátu „ukázková pří-
rodní zahrada“. 
V zahradě probíhají výukové programy pro školní kolektivy, semináře pro pedagogy, pří-
ležitostné volnočasové akce (např. Den dětí). V době naší přítomnosti je zahrada volně 
přístupná veřejnosti. 

V roce 2015 zde proběhlo 5 seminářů, realizovaných ve spolupráci s Jihočeským krajem 
a s Magistrátem města České Budějovice v rámci projektu Zahrada plná motýlů a ptáků: 

21. 5. Pohádková zahrada – Spolupracujeme s živly 23 návštěvníků

6. 9. Co se skrývá za bludným kořenem 12 návštěvníků

13. 9. Přírodní zahrada - Herní a výukové prvky. 15 návštěvníků

26. 11. Mosty a lávky mezi ekovýchovou, dětmi a veřejností 
aneb Jak komunikovat o environmentální výchově 18 návštěvníků

6. 11. Environmentální a dramatická výchova ruku v ruce 21 návštěvník
 
Seminářů se zúčastnilo celkem 89 osob. 
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Mikulášovy časy v centru Cassiopeia 
I v roce 2015 jsme na naši zahradu a to potřetí pozvali Mikuláše i s jeho pomocníky 
čerty a andělem. 
Naše zahrada byla 3. 12. nachystána na Mikulášovu návštěvu a již před pátou hodinou se 
začala plnit dětmi v doprovodu rodičů. Děti si čekání na Mikuláše zkrátili připravenými 
stanovišti, která je zároveň seznamovala s postavou svatého Mikuláše z Myry, kdo to byl, 
kde a jak žil. Současně si krátily čekání procházkou stezkou za svitu svíček a posilňovaly 
se punčem, vánočkou a vlastnoručně pečenými jablky. Nezapomněli však dávat pozor na 
příchod Mikuláše s nadílkou, jehož okolo šesté hodiny přivítaly v naší zahradě. Po uvítání 
si s dětmi povídal a za jejich básničky a písničky je odměňoval sladkou nadílkou.
Již potřetí k nám zavítal nejen Mikuláš, ale také přes 70 dětí, které se s ním chtěly setkat. 
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Příměstské tábory

V  roce 2015 jsme realizovali tři pří-
městské tábory odehrávající se 

v období jarních a letních prázdnin, kte-
rých se zúčastnilo 53 dětí. 
O  jarních prázdninách ve dnech 16. – 20. 
února jsme pořádali první z  příměstských 
táborů, na který se přihlásilo 15 dětí. Tábor 
byl nazván „Návštěvníci ze souhvězdí Cassi-
opeia“, kdy jsme si s  dětmi zahráli na to, 
že pocházíme ze souhvězdí Cassiopeia. 
Na tomto souhvězdí začaly mizet základní 
živly – oheň, voda, země a vzduch a my se je snažili prozkoumat a zachránit. O tomto 
táboře jsme s dětmi navštívili např. budějovickou hvězdárnu, kde děti měly možnost si 
prohlédnout hvězdy a souhvězdí. Děti si zahrály na vodní kapky, kdy tak prožívaly vodní 
koloběh po stezce kolem Vrbenských rybníků. Posléze navštívily záchrannou stanici 
v Třeboni – Český nadační fond pro vydru, kde se děti seznámily s několika představiteli 
ptactva. Měli jsme i možnost navštívit přírodovědeckou fakultu JU, kde jsme mohli pozo-
rovat zajímavé tvorečky pod zemí – rypoše. Posléze si děti vytvořily z jílové půdy domečky 
a vyzkoušely si metodu batiky pomocí vodou naředěného jílu a vyrobily si lampionky. Na 
poslední den tábora jsme si udělali lampionový průvod a opekli buřty. Děti za získání 
cenných informací dostaly odměny a nakonec jsme se rozloučili písní o živlech, již samy 
v průběhu tábora složily. 
Námi zajišťovaný druhý tábor „Nech brouka žít!“ se uskutečnil během začátku letních 
prázdnin v době 27. - 31. července, kterého se zúčastnilo 21 dětí. Tábor se orientoval na 
prozkoumání a seznámení se s vybranými zástupci hmyzí říše – včely, mravenci, pavouci 
a brouci. Děti se pomocí lektvaru zmenšily a navštívily každý den jedno hmyzí království, 
kde sebraly mnoho poznatků o jejich životě, jedinečnosti a důležitosti v přírodě. V průbě-
hu tábora děti měly možnost 
navštívit Dívčí kámen, Hlu-
bokou nad Vltavou a udělat si 
výlet na Římovskou přehradu 
a  Vrbenské rybníky. Rovněž 
se vydaly naučnou stezkou 
krajinou proměn – Vidov. 
Poslední z  táborů se konal 
v  druhé půlce prázdnin 
10. – 14. Srpna pro 17 dětí, 
který nesl název „Osadníci 
z  Cassiopeii“. Děti během 
tábora žily jako osadníci na 
pustém ostrově, kdy každý 
den poznávaly jednu z  pěti 
základních surovin pro život 
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– obilí, ruda, ovčí vlna, dřevo a cihly. Současně se učily, jak si má správný osadník počínat 
v divočině, jaké rostliny jsou jedlé, jak dobře rozdělat oheň, jak získat pitnou vodu i jak 
si postavit přístřešek. S dětmi jsme navštívili Borecký les v Českých Budějovicích, Buškův 
Hamr u Trhových Svinů, farmu Mlsná ovečka v Borovanech, přírodní koupaliště LAZNA 
v Borovanech, zahrady zámku Kratochvíle a také les mezi Borkem a Hrdějovicemi. Děti 
si v průběhu tábora vedly zálesácký deník a vyráběly drobné předměty ze surovin, které 
v průběhu tábora “těžily“.



1 2 3 Finanční zpráva

18

Výkaz zisku a ztráty
Výnosy
Výnosy z vlastní činnosti 1 684 581
Úroky 36
Jiné ostatní výnosy 125 930
Provozní dotace 1 592 096
Výnosy celkem 3 402 644
Náklady 3 402 644
Spotřeba materiálu 251 571,00
Spotřeba energie 99 613,00
Cestovné a dopravné 86 121,00
Náklady na reprezentaci 37 775,15
Kurzové ztráty 0
Ostatní služby 498 520,16
Mzdové náklady 1 778 853,00
         502 513,00
Poskytnuté členské příspěvky a dary 10 590,00
Ostatní daně a poplatky 1 775,00
Odpisy 105 825,00
Jiné ostatní náklady 159 143,39
Náklady celkem 3 532 299,70

Hospodářský výsledek -129 656

Finanční zpráva za rok 2015 v Kč
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Rozvaha
Aktiva k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015
Odběratelé 10 111 11 851
Poskytnuté provozní zálohy 1 501 1 501
Nároky na dotace a ost. zúčtování se 
státním rozpočtem 0 0

Dohadné účty aktivní 871 726 39 566
Pokladna 58 664 35744
Bankovní účty 34 104 348 663,62
Ostatní daně a poplakty 1 325 0
Jiné pohledávky 0 0
Dlouhodobý majetek 407 853 407 852,6
Oprávky -196 418 -302 243
Úhrn aktiv 1 188 865 542 935
Pasiva
Dodavatelé 35 934 4455,4
Dohadné účty pasivní 0 0
Ostatní závazky 84 0
Zaměstnanci 212 155 155 457
Závazky ze SZ a VZP 94 208 50 281
Ostatní přímé daně 13 754 24 024
Ostatní krátkodobé finanční 
výpomoci 490 500 201 451

Vlastní zdroje 342 230 107 266,52
Výnosy příštích období
Dlouhodobé bankovní úvěry
Přijaté zálohy
Úhrn pasiv 1 188 865 542 935
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