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" ...neděláme si právo na zastupování všech, chceme dělat věci,  

z nichž mohou mít užitek všichni..." 
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Rozdělení na oblasti činnosti: 
 
A. Vzdělávání a poradenství 
B. Regionální rozvoj a cestovní ruch 
C. Děti a mládež 
D. Tělovýchova a sport 
E. Kultura, umění a památky 
F. Sociální věci a zdravotnictví 
G. Ekologie a životní prostředí  
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JIHOČESKÝ 

KRAJ 
Národní síť Místních akčních sku-
pin České republiky, z.s.  
- Krajské sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje 
Dukelská 145,  
379 01 Třeboň 
IČO: 72535369 
tel.: 384 385 690, 774 742 095 
e-mail: mas@mas-trebonsko.cz 
www.mas-trebonsko.cz 
účel – poslání: Místní akční skupiny 
sledují různé oblasti rozvoje regio-
nu – vzdělávání, zaměstnanost, soci-
ální služby či kulturní vyžití a volno-
časové aktivity, podle toho vytváří 
skutečně potřebné projekty a dohlíží 
na jejich naplňování.  Podílí se na 
přípravě a realizaci Krajského akč-

ního plánu vzdělávání. Členové Kraj-
ského sdružení NS MAS ČR Jihočes-
kého kraje  - MAS BRÁNA PÍSECKA 
z.s., MAS Česká Kanada o.p.s., MAS 
Krajina srdce, z.s., MAS Lužnice, z.s., 
MAS Lužnicko o.p.s., MAS Rozkvět, 
z.s., MAS Sdružení Růže z.s., MAS 
Strakonicko, z.s., MAS Šumavsko, z.s., 
MAS VLTAVA, z.s., MAS Vodňanská 
ryba, z.s., Místní akční skupina Blan-
ský les - Netolicko o.p.s., Místní akční 
skupina Blatensko, o.p.s., Místní 
akční skupina Hlubocko - Lišovsko 
o.p.s., Místní akční skupina Pomalší 
o.p.s., Místní akční skupina Střední 
Povltaví z. s., Místní akční skupina 
Třeboňsko o.p.s. 
 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje z.s. 
Člen Asociace nestátních neziskových 
organizací České republiky  
Farského 887,  
390 02 Tábor 
IČO: 72063271  
tel.: 381218217 
e-mail: info@icmtabor.cz 
http://annojck.cz 
účel – poslání: Asociace NNO Jiho-
českého kraje sdružuje, prosazuje a 
obhajuje společné zájmy a potřeby 
neziskového sektoru v Jihočeském 
kraji. Vytváří prostor pro komunika-
ci a partnerství všech nestátních 
neziskových organizací s ostatními 

mailto:mas@mas-trebonsko.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/120/MAS-BRANA-PISECKA-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/120/MAS-BRANA-PISECKA-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/157/MAS-Ceska-Kanada-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/90/MAS-Krajina-srdce-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/90/MAS-Krajina-srdce-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/23/MAS-Luznice-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/154/MAS-Luznicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/72/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/87/MAS-Sumavsko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/37/MAS-VLTAVA-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/46/Mistni-akcni-skupina-Hlubocko-Lisovsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/46/Mistni-akcni-skupina-Hlubocko-Lisovsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/46/Mistni-akcni-skupina-Hlubocko-Lisovsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/135/Mistni-akcni-skupina-Stredni-Povltavi-z-s
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/135/Mistni-akcni-skupina-Stredni-Povltavi-z-s
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
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společenskými subjekty. Podílí se na 
přípravě a realizaci Krajského akč-
ního plánu vzdělávání.  
 
Svaz měst a obcí  
Jihočeského kraje  
Husova 5,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 68543727 
tel.: 387 310 379, 775 146 674 
e-mail: smojk@smojk.cz 
www.smojk.cz 
Účel – poslání: Poskytování ochrany 
společných zájmů a práv sdružených 
obcí. Zaměřujeme se na dopravní 
obslužnost, odpadový hospodářství 
a budování infrastruktury. Dále na 
úsek kultury, lidských zdrojů, místní 
demokracie, sportu, cestovního ru-
chu a životního prostředí. 
 
Česká křesťanská akademie  z. s. 
Vyšehradská 49,  
128 00 Praha 2 
Místní skupiny České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 
Milevsko, Písek, Prachatice, Tábor, 
Třeboň, Týn nad Vltavou, Vodňany 
IČO: 15887472 
tel.: 224 917 210 
e-mail: cka@krestanskaakademie.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání v České republice a uplat-
ňování křesťanských hodnot ve 
společnosti 
 

Asociace jihočeských výtvarníků  
Havlíčkova 1323/6,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 14498049 
tel.: 724 792 799 
e-mail: pavlik@ajv.cz 
www.ajv.cz 
Účel – poslání: Ochrana profesio-
nálních zájmů členů, propagace je-
jich práce v tuzemsku i v zahraničí, 
navazování kulturních kontaktů 
s umělci tvořícími mimo oblast pů-
sobení AJV. 
 
Jihočeské folklorní sdružení z.s.  
Kovářov 3,  
398 55 Kovářov 
IČO: 26544636 
tel.: 604 692 062, 382 594 106 
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz 
www.jfos.cz 
Účel – poslání: Rozvoj folkloru 
zejména oblasti Jižních Čech. 
 
Institut pro památky  
a kulturu, o.p.s. 
Putim 71,  
397 01 Písek 
IČO: 28072219 
tel.:: 732 533 033 
e-mail: info@instituteu.cz 
www.instituteu.cz 
Účel – poslání: Poskytování odbor-
ných služeb v oblasti památek 
a kultury. Nabízíme spolupráci při 
organizování obnovy památek i při 
pořádání kulturních aktivit v průbě-
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hu celého roku. Spolupracujeme 
s Ministerstvem kultury, Národním 
památkovým ústavem i s význam-
nými českými společnostmi. 
 
Společnost přátel Itálie o.p.s., 
jihočeská pobočka 
U Lesa 1481/2,  
370 05 České Budějovice  
IČO: 75149192  
tel.: 721 106 833 
e-mail: amicidellitalia@centrum.cz  
http://prateleitalie-jc.webnode.cz 
Účel – poslání: Cílem SPI-jč je sdru-
žovat všechny milovníky Itálie 
a zájemce o italskou kulturu na jihu 
Čech, pěstovat vzájemné česko-
italské vztahy a prohlubovat znalosti 
o Itálii, její kultuře a životním sty-
lu. Svým členům a příznivcům nabízí 
pravidelně pestrý kulturní program 
v podobě italských večerů na různo-
rodá témata. 
 
Francouzská aliance  
Jižní Čechy z.s.  
nám. Přemysla Otakara II. 79/21,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 26517434  
tel.: 386 352 449 
jiznicechy@alliancefrancaise.cz 
www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy 
Účel – poslání: V rámci svého po-
slání šířit frankofonní kultury orga-
nizuje Francouzská aliance Jižní 
Čechy festival Dny francouzské kul-
tury. Nabídku Francouzské aliance 

Jižní Čechy tvoří i další rozmani-
té kulturní akce.   
 
Spolek pro popularizaci  
jižních Čech 
Riegrova 128,  
399 01 Milevsko 
IČO: 70815259 
tel.: 382 525 781 
e-mail: spolek@jiznicechy.org 
www.spolek.jiznicechy.org 
Účel a poslání: Provozujeme spolek 
se zaměřením na popularizaci regio-
nu ve společnosti a poskytování 
informací o zajímavých místech a 
památkách regionu. 
 
Hrady na Malši z.s. 
Hrad Pořešín, Pořešín 100,  
382 41 Kaplice 
IČO: 26987341 
tel.: 720 342 950, 602 468 391 
webmaster@hradynamalsi.cz 
www.hradynamalsi.cz 
Účel – poslání: Výzkum, revitalizace 
a provozování památkových objektů 
v regionu jižních Čech a poskytování 
služeb cestovního ruchu 
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ČESKO-
BUDĚJOVICKO 

 
MAS Sdružení Růže z.s.,  
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Žižkovo náměstí 107,  
373 12 Borovany 
IČO: 26656906 
tel: 386 327 055, 724 643 050 
e-mail: info@mas.sdruzeniruze.cz 
www.mas.sdruzeniruze.cz 
Účel – poslání: Všestranný rozvoj 
a obnova kulturního a přírodního 
dědictví regionu Sdružení Růže. 
Rozvíjení místního partnerství sou-
kromého a veřejného sektoru na 
příslušném území, podpora komu-
nitně vedeného místního rozvoje.  
Vzdělávání dospělých, zvýšení zna-
lostí a zaměstnanosti občanů, pod-
pora aktivního trávení volného ča-
su…MAS Sdružení Růže z.s., je nosi-

telem Místního akčního plánu vzdě-
lávání – Trhové Sviny. 
 
MAS Vltava, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Hartmanice 22,  
373 65  Dolní Bukovsko 
IČO: 266 63 414 
tel: 380 421 377   
e-mail: mas.vltava@seznam.cz 
www.vltavotynsko.cz 
Účel – poslání: Ochrana nejvý-
znamnějších hodnot na území pů-
sobnosti MAS Vltava, kterými jsou 
zejména zachovalá příroda, estetická 
krajina, kulturní bohatství a zdravé 
životní prostředí, zemědělství. Pod-
pora rozvoje občanských iniciativ na 
místní a regionální úrovni, zvláště 
pak na území působnosti MAS Vlta-
va. Zvýšení ekonomické prosperity 
a kvality života v tomto území, včet-
ně podpory malého a středního 
podnikání, zemědělství, bydlení, 
školství, využití volného času, rozvo-
je veřejné dopravy, turistického 
ruchu, péče o památky, informati-
ky…MAS VLTAVA, z.s., je nositelem 
Místního akčního plánu vzdělávání – 
Týn nad Vltavou. 
 
Místní akční skupina Hlubocko    
- Lišovsko o.p.s.,  
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Masarykova 1,  

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/72/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/72/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/37/MAS-VLTAVA-zs
mailto:mas.vltava@seznam.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/37/MAS-VLTAVA-zs
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373 41 Hluboká nad Vltavou  
IČO: 260 83 426 
tel: 773 644 373 
e-mail: manager@mashl.cz  
www.mashl.cz 
Účel – poslání: Podpora rozvoje 
venkova v rámci jednotné strategie, 
a to například v oblastech péče 
o kulturní a hospodářský rozvoj, 
cestovního ruchu, ochrany životního 
prostředí, meziregionální a meziná-
rodní spolupráce, rozvoje multi-
funkčního zemědělství a podpory 
malého a středního podnikání. Rea-
lizace vzdělávacích aktivit, akcí 
a programů… 
 
Česká křesťanská akademie z. s. 
- místní skupina České Budějovice 
Teologická fakulta  
Jihočeské univerzity,  
Kněžská 8,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 15887472 
tel.: 606 428 966 
e-mail: klapetek@centrum.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti 
 
Česká křesťanská akademie z. s.  
- místní skupina Týn nad Vltavou 
Vinařického náměstí 208,  
385 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 15887472 
tel.: 721 662 840 

bohumil.toman@cetin.cz;   
bohumil.toman@atlas.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 
 
Kulturní společnost ALTA z.s.  
Karla Čapka 433,  
373 41 Hluboká nad Vltavou 
IČO: 22674616 
tel.: 602 192 711 
e-mail: gery@ks-alta.cz 
www.ks-alta.cz 
Účel – poslání: Provozování 
divadelních představení a ostatních 
kulturně společenských akcí. 
 
ARTES LIBERALES 
Okružní 593,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26636093 
tel.: 777 830 011 
e-mail: info@artesliberales.cz 
Účel – poslání: Podporování a pre-
zentování nezávislého umění 
a umělců. Realizování projektů vý-
měny mezi umělci a kulturními insti-
tucemi evropských zemí. 
 
TVOR z.s., České Budějovice 
J.Š. Baara, Jírovcova 9/A,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 22859772 
tel.: 775 931 053 
e-mail: ateliertvor@email.cz 
www.ateliertvor.cz 
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Účel a poslání: Zaměřujeme se na 
pořádání kurzů, dílen, besed, akcí 
a pedagogických projektů v oblasti 
kultury a environmentálního vzdě-
lávání s cílem podpořit rozvoj mladé 
generace prostřednictvím kulturních 
aktivit a akcí. Pořádáme výtvarné 
kurzy pro děti i rodiče a příměstské 
letní tábory. 
 
Kredance, z. s. 
Zeyerova 612/29,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 22724591 
tel.: 776 325 440 
e-mail: paulatova@kredance.cz 
http://kredance.cz 
Účel – poslání: Realizace kulturních 
a pohybových aktivit (zejména ta-
nečních) pro děti a dospělé na profe-
sionální i amatérské úrovni. 
 
SUD - studentské universitní 
divadlo, České Budějovice 
Hroznova  8,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 26616271 
tel.: 774 060 191 
majda.krepelova@divadlo-sud.cz, 
sud@divadlo-sud.cz 
www.divadlo-sud.cz 
Účel – poslání: SUD je o studentech 
a pro studenty.  Akce pořádá  ve 
vlastním prostoru s vlastním tech-
nickým vybavením -  autorské diva-
dlo, výstavy, besedy, workshopy, 
autorská čtení, dramaťák... 

Studio dell´arte z.s. 
Ant. Janouška 15,  
370 08 České Budějovice 
IČO: 47234768 
tel.: 776 110 138, 776 110 128 
e-mail: dellarte@dellarte.cz 
www.dellarte.cz 
Účel – poslání: Spolek je kulturně 
uměleckou organizací divadelníků 
sdružených za účelem tvorby a rea-
lizace divadelních inscenací prosa-
zujících principy estetiky, humanity 
a etiky, zaměřených zejména na děti 
a mládež. Je neziskovou dobrovol-
nou organizací, zajišťující kulturní 
služby školám i jiným organizacím.  
 
Divadelní spolek J.K.Tyl  
České Budějovice 
Husova tř. 622/45,  
370 05 České Budějovice 
IČO: 2698818 
tel.: 602 194 900 
e-mail: dstylcb@seznam.cz 
www.dstylcb.cz 
Účel – poslání: Amatérská divadelní 
činnost. 
 
Rezistentní Kasuár 
Žižkova tř. 179/25,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 22759620 
tel.: 737 452 883, 776 377 662 
kasparkuv.hrobecek.CB@seznam.cz 
www.kasparkuvhrobecek.cz 
Účel – poslání: Provoz divadelního 
spolku. 
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Arte della Tlampač z.s. 
K. Chocholy 1269/21,  
370 05 České Budějovice 
IČO: 22688030 
tel.: 731316768 
Arte.della.Tlampac@gmail.com 
www.tlampac.cz 
Účel – poslání: Účelem spolku je 
dobrovolně sdružovat umělce 
v rámci společné činnosti v divadle, 
filmu a dalších uměleckých aktivi-
tách. 
 
Divadlo Hudradlo,  
studio tvořivé dramatiky 
Jáchymovská 479,  
373 44 Zliv 
IČO: 60072644 
tel.: 721 535 537, 721 617 256 
e-mail: miroslavik@seznam.cz 
Učel – poslání: Sdružení profesio-
nálních i neprofesionálních umělců, 
které spojuje snaha hledat nové 
prostředky komunikace mezi tvůr-
cem a adresátem uměleckého díla. 
 
Dechová kapela LIBKOVANKA, 
spolek 
Sokolská 954/55,  
370 05 České Budějovice  
IČO: 26572222 
tel.: 606 561 059 
e-mail: libkovanka@libkovanka.cz 
www.libkovanka.cz 
Účel – poslání: Spolek se zaměře-
ním na dechovou hudbu. 
 

ARS  IUVENUM, o.p.s.,  
České Budějovice  
K. Weise 1214/5,  
370 04 České Budějovice  
ČO: 28092988 
tel.: 732 447 666 
e-mail: ars.iuvenum@seznam.cz 
www.arsiuvenum.com 
Účel – poslání: Obecně prospěšná 
společnost ARS IUVENUM o. p. s. po-
máhá mladým umělcům v rozšiřo-
vání jejich již získaných znalostí 
a dovedností, a to prostřednictvím 
neformální výuky, např. pobytových 
kursů se zaměřením na uměleckou 
tvorbu.  
 
Národopisný soubor Doudleban   
Doudleby,  
370 07 České Budějovice 
IČO: 68521154 
tel.: 606 490 560 
e-mail: doudleban@seznam.cz 
www.doudleby.com 
Účel – poslání: Provozujeme soubor 
se zaměřením na klenotnicový fol-
klór, zpěv, tanec a oživování zvyků 
dávných předků. 
 
Občanské sdružení KYVADLO 
Piaristické nám. 157/2,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 70508887 
tel.:  605 747 352, 739 225 561 
e-mail: kyvadlo@kyvadlo.cz 
Účel – poslání: Pořádání hudebních, 
výtvarných a divadelních akcí. 
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ŽAS ženský amatérský spolek z.s.  
Nové Homole 65,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 27016994 
tel.: 776 230 590, 776 110 128 
e-mail: izlamalikova@seznam.cz 
www.divadlo-zas.cz 
Účel – poslání: Spolek je dobrovol-
ným sdružením divadelních ochot-
níků sdružených za účelem tvorby 
divadelních inscenací. 
 
Cantus Firmus, z. s.  
Matice školské 165/24,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 03730239 
Účel – poslání: Provozování a popu-
larizace historické hudby 
 
Sdružená obec baráčníků Vitoraz  
Týn nad Vltavou 
Pod tratí 578,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 00465259 
tel.: 775 056 405,  725 714 196  
e-mail: baracnicityn@centrum.cz 
www.baracnici-tnv.cz 
Účel – poslání: Udržování starých 
zvyků, krojů, tanců, písní, českého 
jazyka a tradic.  
 
Novohradská  
občanská společnost z.s. 
Pod Vodárnou 349,  
373 33 Nové Hrady 
IČO: 69092869 
tel: 386 362 577 

e-mail: novnos@tiscali.cz 
www.novnos.cz 
Účel a poslání: Rozvoj kulturního, 
společenského a sportovního života 
v oblasti Novohradských hor. Vývoj 
a realizace vzdělávacích programů 
pro další profesní vzdělávání. Orga-
nizace a zajištění vzdělávacích 
a výchovných aktivit pro děti a mlá-
dež. Organizace a zajištění vzděláva-
cích aktivit pro dospělé. 
 
Spolek pro rozvoj regionu 
Jiráskova 84,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 27017320 
tel.: 380 421 378, 601 299 140 
info@spolekprorozvojregionu.cz, 
spolek@vltavotýnsko.cz  
www.spolekprorozvojregionu.cz 
Účel – poslání: Péče o kulturní 
a hospodářský rozvoj regionu, vy-
tváření podmínek pro nejširší spo-
lupráci při obnově a rozvoji regionu, 
zajištění propagace regionu, zajiště-
ní spolupráce s partnery z EU, pod-
pora rozvoje občanských iniciativ. 
 
Hortensia 
Panská 7, Komorní galerie u Schelů,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 27025951 
tel.: 606 815 020, 387 432 293 
e-mail: panska7@schel-galery.cz 
www.schel-galery.cz 
Účel – poslání: Vytváření podmínek 
pro umělecké a společenské aktivity 
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v České republice i v zahraničí. Or-
ganizujeme poznávací zájezdy se 
zaměřením na památky a výtvarné 
umění. Nabízíme výstavní, populari-
zační, vzdělávací a odborné činnosti. 
 
Občanské sdružení VERBARIUM 
Alešova 286/2,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26643839 
tel.: 603181612 
e-mail: siamtko@centrum.cz 
http://verbarium.webnode.cz 
Účel – poslání: Realizace kulturních, 
vzdělávacích a komunitních projek-
tů, kultivace živého slova, řeči a ve-
řejného vystupování. 
 
Kultura Cabrov o.s. 
Vesce 13,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 22663452 
tel.: 777 093 398 
e-mail:  freefest@seznam.cz 
Účel – poslání: Pořádání hudebního 
festivalu. 
 
Tudy o.s. 
tř. 28. října 1306/28,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26530856 
tel.: 721 712 547, 604 738 567 
e-mail: tudyos@seznam.cz 
www.tudyos.estranky.cz 
Účel – poslání: Pořádání společen-
ských či kulturních aktivit pro děti, 
mládež i dospělé.  

Spolek Vltavan v Purkarci 
Purkarec 105,  
373 43 Hluboká nad Vltavou 
IČO: 46682082 
tel.: 602 121 812 
e-mail: purkarec@vltavan.cz 
www.vltavan.cz 
Účel – poslání: Organizování kul-
turní, poučné a zábavné činnosti. 
Uchovávání a rozvíjení tradic obce 
Purkarec a historického Spolku 
plavců, rybářů a pobřežních Vltavan 
 
Veteráni Spolek bývalých vojáků  
v Týně nad Vltavou 
Předčice 2,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 75000733 
tel.: 385 772 287, 725 032 579 
e-mail: lubomir.pavlicek@qucik.cz 
Účel – poslání: Spolek ve své čin-
nosti navazuje na tradici našich 
předchůdců sdružujících se v Pod-
půrném spolku SVÉPOMOC v Týně 
nad Vltavou, a to především pořádá-
ním spolkových schůzí, společeských 
setkání a zábav -  plesů, výletů 
a jiných společenských záležitostí.  
Pořádáme zábavné akce pro děti 
i jejich rodiče.  
 
z.s. ACTIV 
Veselská 688,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 22722262 
tel.: 724 590 115  
e-mail: sdruzeniactiv@email.cz 
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http://sdruzeniactiv.wz.cz  
Účel – poslání: Pořádání kulturních 
akcí. Organizace Týnfestu a Pohád-
kového lesa.  
 
Venkovská dudácká muzika  
Bedrník 
Na Vyhlídce 319,  
373 81 Kamenný Újezd 
IČO: 26571196 
tel.: 608 571 032 
e-mail:  jilet@seznam.cz 
www.jihoceskamuzika.cz 
Účel – poslání: Hrajeme folklór 
z oblasti jižních Čech 
 
Sdružení přátel  
slovanských kultur a jazyků 
Chelčického 4,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 70822972 
tel.: 602 378 687, 386 357 196 
e-mail: slovani@volny.cz 
Účel – poslání: Spojování slovan-
ských národů na pomoc oblastem 
postižených nejen válkou. 
 
Týna, spolek 
Červený vrch 561, Malá Strana,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 26592606 
tel.: 723 981 614 
e-mail:  dvorakova-eva@volny.cz 
Účel – poslání: Dlouhodobá propa-
gace historie, kulturních památek 
a odkazu vltavotýnských rodáků 

a významných obyvatel města se 
vztahem k Týnu nad Vltavou. 
 
Nová Solnice 
U Trojice 639/32,  
370 04 České Budějovice 
IČO: 22860380 
tel.: 604 721180 
e-mail:  horkavana@email.cz 
web: www.horkavana.cz 
Účel – poslání: Provozování kultur-
ního klubu. Pořádáme hudební, di-
vadelní i literární večery a divadelní 
programy pro děti. 
 
Jihočeský habr, z.s. 
Habří 50,  
373 84 Dubné 
IČO: 26526042 
e-mail: jihocesky.habr@seznam.cz 
www.jihocesky-habr.cz 
Účel – poslání: Ochrana památek 
a životního prostředí v katastrálním 
území Habří, CHKO - Blanský les. 
 
Drobné památky  
nejjižnějších Čech 
Vodárenská 138,  
373 12 Borovany 
IČO: 22825762 
tel.: 775054272 
nejjiznejsipamatky@gmail.com 
www.pamatkyborovany.webnode.cz 
Účel – poslání: Dokumentace, re-
konstrukce i běžné opravy drobných 
sakrálních a technických památek. 
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Barevný děti o. s. 
Žižkova tř. 183/33,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 22723846 
tel.: 602 409 311 
e-mail:  barevnydeti@seznam.cz 
www.barevnydeti.org 
Účel – poslání: Zabýváme se kultur-
ně sociálními projekty. Pořádáme 
kulturní akce.  
 
Bella Musica z.s. 
Slavošovice 46,  
373 73 Libín 
IČO: 28553772 
tel.: 777 262 614 
e-mail: sborcb@seznam.cz 
www.bellamusica.ic.cz 
Účel – poslání: sdružování osob za 
účelem amatérské interpretace hud-
by s cílem účasti na veřejných nezis-
kových, popř. benefičních koncer-
tech a podobných kulturních akcích 
jako komorní pěvecký sbor 
 
Dyškanti z.s. 
Na Sadech 2038/16,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26535785 
tel.: 739 113 712 
martin.horyna@dyskanti.com 
www.dyskanti.com 
Účel – poslání: Nacvičování a pro-
vádění hudebních děl 
 
 
 

ČESKO- 
KRUMLOVSKO 

 
 
Místní akční skupina Pomalší  
o.p.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Družstevní 596,  
382 32 Velešín 
IČO: 26098296 
tel: 608 353 400, 724 181 747,  
e-mail: t.sedivy@centrum.cz,  
tarabova@maspomalsi.cz 
www.maspomalsi.cz 
Účel – poslání: Podpora rozvojo-
vých projektů, aktualizace rozvojové 
strategie, péče o kulturní a hospo-
dářský rozvoj oblasti, realizace vzdě-
lávacích aktivit, akcí a progra-
mů…Místní akční skupina Pomalší 
o.p.s., je nositelem Místního akčního 
plánu vzdělávání -  Kaplice. 
 
 
 
 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
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Centrum pro pomoc dětem a mlá-
deži, o.p.s. Český Krumlov 
člen AICM ČR, Asociace NNO Jihočes-
kého kraje, Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb 
Špičák 114,  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 25158058 
tel.: 380 713 042  
e-mail: cpdm@icmck.cz  
www.icmck.cz 
Účel – poslání: Zřizovatel a provo-
zovatel Informačního centra pro 
mládež Český Krumlov, Nízkopraho-
vého zařízení pro děti a mládež 
Bouda, Projektového pracoviště 
Streetwork, Internetového rádia ICM 
a Hudebního studia mladých 
 
Česká křesťanská akademie  z. s.  
- místní skupina Český Krumlov 
Borová 45,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 15887472 
tel.: 380 739 280 
e-mail: lucie.kolarova@email.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot  ve společnosti 
 
Městské divadlo Český Krumlov, 
o.p.s.,  
Horní Brána 2,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 65006267 
tel.: 380 727 364. 602 331 162 

e-mail: info@divadlock.cz 
www.divadlo.ckrumlov.cz 
Účel – poslání: Zajištění a organiza-
ce kulturních a kulturně společen-
ských služeb a činností, zejména 
divadelních představení, 
koncertů, festivalů, přehlídek.  
 
Divadelní klub  
Českokrumlovská scéna, z.s. 
Horní Brána 2,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 45010480 
tel.: 776 1019 133, 607 535 499 
e-mail: scena@ck-scena.cz 
http://new.ck-scena.cz 
Účel – poslání: Navazování na tradi-
ce ochotnického divadla a divadelní 
kultury města Český Krumlov, rozví-
jení aktivního divadelního života 
obyvatel města a přilehlých obcí 
a udržet v turisticky mezinárodně se 
rozvíjejícím městě krásu tradice 
českého divadla a českého jazyka. 
 
Občanské sdružení  
Teatro alla Moda  
Na Vyhlídce 463,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 22671889 
tel.: 723 802 975, 774 605 481 
e-mail: teatro@email.cz 
web: www.teatro-moda.cz 
Účel poslání: Podpora scénického 
nastudování jevištních děl 17. a 18. 
století.  Výroba replik barokních 
divadelních kostýmů a jejich doplň-
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ků.  Podílí se též na činnosti osvěto-
vé, shromažďuje odbornou literatu-
ru týkající se barokní divadelní kul-
tury a ve spolupráci se základními 
uměleckými školami pořádá seminá-
ře barokního jevištního pohybu 
a umožňuje dětem a mládeži účast-
nit se divadelních představení 
v rolích statistů. 
 
Egon Schiele Art Centrum o.p.s. 
Široká č. p. 70,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 25193937 
tel.: 380 704 011 
e-mail: office@schieleartcentrum.cz 
www.schieleartcentrum.cz 
Účel – poslání: Organizování stálých 
a výměnných výstav, zejména vý-
tvarného umění. Organizování sym-
pozií, seminářů, předčítání, kursů, 
koncertů, divadelních představení 
a podobných kulturních a vzděláva-
cích akcí. 
 
Spolek přátel Vítkova hrádku 
Přední Výtoň, Svatý Tomáš č. 140,  
382 79 Frymburk 
IČO: 67189768 
tel.: 606 710 171 
e-mail: kovacicin@komi.cz 
www.vitkuvhradek.cz 
Účel – poslání: Uchování kulturní 
památky areálu zříceniny hradu 
Vítkův kámen (Vítkův hrádek), zej-
ména jeho pravidelnou údržbou 
a případnými stavebními pracemi 

v souladu s platnými právními před-
pisy v oblasti památkové péče. Dále 
zabezpečit zpřístupnění Vítkova 
hrádku široké veřejnosti. 
 
Schwarzenberská  
granátnická garda, z. s. 
Dlouhá 93,  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 03982424 
tel.: 724 966 744 
velitelstvi@krumlovskagarda.cz 
www.krumlovskagarda.cz 
Účel – poslání: Obnova činnosti 
historické Schwarzenberské granát-
nické gardy se sídlem na zámku 
v Českém Krumlově existující mezi 
léty 1704 až 1948. Pořádání výstupů 
a historizujících představení histo-
rické vojenské jednotky v dobových 
uniformách tak, aby bylo důstojně 
navázáno na tradici českokrumlov-
ské hradní stráže, pečováno o odkaz 
historické Schwarzenberské granát-
nické gardy a aby byl tento odkaz 
dále rozvíjen a zachován za účelem 
podpory a rozvoje kulturního dědic-
tví Českého Krumlova, Šumavy 
a jižních Čech. 
 
Krumlovští pištci, z. s. 
Linecká 67,  
381 01 Český Krumlov 
IČO:  60086076 
tel.: 723 564 785 
e-mail: pistci@centrum.cz 
http://pistci.cz 
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Účel – poslání: Výuka dětí a mláde-
že hře na dechové a doprovodné 
nástroje s prvky hlasové a taneční 
výchovy, se zaměřením na historic-
kou hudbu, vedení mladých muzi-
kantů k lepšímu poznání světa do-
bové hudby, zpěvu a tance; veřejná 
vystoupení souboru, reprezentace 
města, kraje i České republiky na 
kulturních a společenských akcích, 
spolupráce s pořadateli a souvisejí-
cími institucemi. 
 
Smíšený pěvecký sbor Perchta z.s. 
Kostelní 162,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 60084235 
tel.: 602 394 790 
e-mail: info@perchta.cz 
www.perchta.cz 
Účel – poslání: Provoz pěveckého 
sboru. 
 
Musica Divina z.s. 
Urbinská 140,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 22889795 
tel.: 774 537 282 
e-mail: litvanova.zdenka@seznam.cz 
http://musicadivina.sweb.cz 
Účel – poslání: Prezentace sborové-
ho umění v České republice i v za-
hraničí 
 
 
 
 

Dětský folklorní soubor Jitřenka,  
z. s. 
Domoradice 241,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 04668146 
tel.: 608 104011  
e-mail: dvlasta@centrum.cz 
Účel – poslání: Pořádání kulturních 
akcí a dalších volnočasových aktivit 
směřujících k propagaci národního 
kulturního dědictví. 
 
Archaia Jih o.p.s. Český Krumlov 
Třída míru 144,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 26108470 
tel.: 723 767 641, 728 252 412 
e-mail: kasak@archaiajih.cz,  
valkony@archaiajih.cz 
www.archaiajih.cz 
Účel – poslání: Ochrana, záchrana, 
dokumentace a výzkum archeolo-
gických a jiných historických pamá-
tek a výchova a vzdělávání v oblasti 
archeologie a památkové péče. 
 
Občanské sdružení  
Zubčice se baví  
Velešín 81,  
382 32 Velešín 
IČO: 22728236 
tel.:739 823 579 
martina.bicanova@seznam.cz 
http://zubcicesebavi.webnode.cz 
Účel – poslání: Hlavním cílem sdru-
žení je zachování místních tradic, 
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pořádání sportovních, kulturních 
a společenských akcí.  
 
Kruh přátel Pohádkového domu 
Masná 128,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 26631946 
tel.: 380 713 422, 723 325 262 
e-mail: vondrousovi@krumlov.cz 
Účel – poslání: Podpora regionál-
ních kulturních aktivit. 
 
KoCeRo - komunitní centrum 
Rovnost o.p.s. 
Hřbitovní 425, Horní Brána,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 26107287 
tel.: 722 003 335, 602 433 628 
e-mail: info@kocero.cz 
www.kocero.cz 
Účel – poslání: Cílem společnosti je 
prostřednictvím širokého spektra 
projektů přispívat k sociální a kul-
turní spolupráci romského etnika 
a většinové společnosti. 
 
Kulturní a zábavní spolek Vltavín 
Náměstí 52, 382 81 Besednice 
IČO: 60630311 
tel.: 725 117 430 
e-mail: safriho@gmail.com 
Účel – poslání: Hlavní činností spol-
ku je organizování kulturních a spor-
tovních akcí pro děti, mládež i do-
spělé a zajišťování činnosti ochot-
nického souboru, který na těchto 
akcích účinkuje. 

Square Dance  
Club Šumaváček, spolek 
Loučovice 276,  
382 76 Loučovice 
IČO: 26529297 
tel.: 604 824 110, 723 669 800 
e-mail: sumavacek@centrum.cz 
www.sumavacek.cz 
Účel – poslání: Účelem spolku je 
rozvíjet u dětí, mládeže i dospělých 
kladný vztah k pohybu a hudbě. 
Cíleně zlepšovat jejich fyzickou 
zdatnost a kolektivní cítění. 
  
Společnost pro zachování  
Hořických pašijových her z.s. 
Hořice na Šumavě 39,  
382 22 Hořice na Šumavě 
IČO: 26653338 
tel.: 725 832 746  
e-mail: pasije@seznam.cz  
www.horickepasije.cz 
Účel – poslání: Zachování a provo-
zování Hořických pašijových her, 
jejich propagace a popularizace. 
 
Fotoklub Český Krumlov z.s. 
Horní 2,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 46621989 
tel.:  380 715 798, 602 408 877 
e-mail: pouzar@ck.ipex.cz 
Účel – poslání: Organizovat nebo se 
podílet na organizování pracovních 
seminářů, aktivů, soutěží, výstav, 
exkursí a jiných společenských 
a kulturních akcí.  
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JINDŘICHO-
HRADECKO 

 
 
Místní akční skupina Třeboňsko 
o.p.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Dukelská 145,  
379 01 Třeboň 
IČO: 26998807 
tel: 384 385 688, 384 385 690 
e-mail: mas@mas-trebonsko.cz 
www.mas-trebonsko.cz 
Účel – poslání: Realizace komunitně 
vedeného místního rozvoje uskuteč-
ňovaného na základě Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje 
SCLLD prostřednictvím organizační 
složky. Realizace a spolupráce na 
realizaci aktivit v oblasti vzdělávání 
v území, podpora a realizace dalších 
rozvojových aktivit území v působ-
nosti MAS Třeboňsko, včetně pořá-
dání vzdělávacích akcí, kurzů, 
workshopů, akcí zaměřených na 

výchovu a vzdělávání dětí a mládeže 
apod. Místní akční skupina Třeboň-
sko o.p.s. je nositelem Místního akč-
ního plánu vzdělávání – Třeboň. 
 
MAS Česká Kanada o.p.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Masarykovo nám. 168/II,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 28158717 
tel.: 384 351 358, 602 101 346 
e-mail: info@masck.cz 
www.masck.cz 
Účel – poslání: MAS Česká Kanada 
o.p.s. byla založena za účelem posky-
tování obecně prospěšných služeb, 
jejichž cílem je rozvoj regionu, a to 
zejména Podpora komunitní spolu-
práce v rámci Programu rozvoje 
venkova na území MAS Česká Kana-
da, schvalování Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje, pora-
denství a pomoc při zajišťování fi-
nančních prostředků z tuzemských 
i zahraničních zdrojů na realizaci 
projektů partnerů MAS. Pořádání 
konferencí, seminářů, odborných 
kurzů, stáží, jiných vzdělávacích 
a společenských akcí včetně lektor-
ské činnosti. Vzdělávání dětí, mláde-
že a dospělých. MAS Česká Kanada 
o.p.s. je nositelem Místního akčního 
plánu vzdělávání – Jindřichův Hra-
dec, Dačice. 
 
 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/157/MAS-Ceska-Kanada-ops
mailto:info@masck.cz
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Inspirace Slavonice, z.s.  
Na Potoku 131,  
378 81 Slavonice 
IČO: 70805822 
tel.: 602 839 640 
inspirace.slavonice@seznam.cz 
www.slavonice.estranky.cz 
Účel – poslání: Organizování vý-
tvarných dílen, kulturních akcí, di-
vadelních představení a seminářů 
pro děti. 
 
Česká křesťanská akademie, z. s.  
- místní skupina  
Jindřichův Hradec 
Nádražní 685,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 15887472 
tel.: 384 361 690, 776 777 810,  
vlasakova.jhradec@seznam.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot  ve společnosti. 
 
Česká křesťanská akademie z. s.  
- místní skupina Třeboň 
Lutová 5,  
378 04 Chlum u Třeboně 
IČO: 15887472 
tel.: 384 706 184, 384 783 072,  
e-mail: david.pithart@daphne.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 
 

Folklorní soubor Javor  
nám. 5. května 133,  
378 16 Lomnice nad Lužnicí 
IČO: 26598132 
tel.: 724 157 968, 728 839 562 
e-mail: mbozovska@centrum.cz, 
miraf@volny.cz 
www.souborjavor.cz 
Účel – poslání: Soubor tvoří ama-
térská dudácká muzika, taneční 
a pěvecká složka. V podání našich 
muzikantů, tanečníků a zpěváků, 
oblečených do tradičních blatských 
krojů, se můžete seznámit s folkló-
rem Jižních a Západních Čech.  
 
Příbrazský Plaváček z.s. 
Příbraz  23,  
378 02 Příbraz 
IČO: 22842233 
tel.: 724 132 556, 605 745 664 
pribrazskyplavacek@centrum.cz 
www.plavacek.zsplavsko.cz 
Účel – poslání: Přispívání ke kul-
turnímu a společenskému rozvoji na 
Jindřichohradecku.  
 
Skupina historického šermu  
Páni z Hradce 
Denisova 167,  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 69535108 
tel.: 603 881 186 
e-mail: js.js@seznam.cz 
www.facebook.com/Páni-z-Hradce 
Účel – poslání: Skupina se zaměřuje 
na dva druhy činnosti – veřejné vy-
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stupování a rekonstrukci dobového 
života šlechtické družiny z druhé 
poloviny 14. století, které se částeč-
ně překrývají. 
 
Jindřichohradecký  
symfonický orchestr z.s. 
Kosmonautů 29,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 67177875 
tel.: 724 229 424, 602 762 229 
e-mail: dsme@seznam.cz  
bkominek@centrum.cz 
http://jhso.cz 
Účel – poslání: JHSO z.s. je dobro-
volné sdružení většinou amatér-
ských hudebníků, věnuje se produk-
ci převážně klasické hudby, přispívá 
k širší nabídce kultury, reprezentuje 
město a nabízí příležitost k uplatně-
ní všem zájemcům. 
 
Klub historie letectví  
v Jindřichově Hradci 
sídliště U nádraží 790,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 71163115 
tel.: 384 363 661 
e-mail: info@khl.xf.cz,  
burian.vladislav@seznam.cz 
http://www.khl-jhradec.cz 
Účel – poslání: Mapování letecké 
bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. 
srpna 1944 a dokumentace osudů čs. 
válečných letců na frontách II. světo-
vé války. 
 

Klub přátel  
lehkého opevnění 1936 - 1938, 
Jindřichův Hradec, z. s. 
Vajgar 697,  
377 04 Jindřichův Hradec 
IČO: 26994763 
tel.: 721 296 179 
e-mail: kplo@kplo.cz 
www.kplo.cz 
Účel – poslání: KPLO se zaměřuje 
na historii, renovaci a obnovu Čes-
koslovenského pohraničního opev-
nění z let 1935 1938, dále na historii 
29. pěšího pluku J. J. Švece z let 1920 
1938, vojensko politickou situaci v 
letech 1933 1938 na Jindřichohra-
decku a Novobystřicku. 
 
Kruh přátel  
Dačického dětského sboru, z.s. 
Antonínská 93,  
380 01 Dačice 
IČO: 26638240 
tel.: 384 420 276, 737 174 976 
e-mail: kvitek-dacice@centrum.cz 
www.kvitek-dacice.cz 
Účel – poslání: Cílem spolku je při-
spívat všemi prostředky, včetně 
materiálních, k rozvoji činnosti 
všech složek pěveckého sboru při 
ZUŠ Dačice. 
 
Dačický pěvecký sbor  z.s. 
Palackého nám. 4,  
380 01 Dačice 
IČO: 70826366 
www.dacice.cz 

mailto:info@khl.xf.cz
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Účel – poslání: Udržování a rozvoj 
hudebních tradic města Dačice, pod-
pora kulturní činnosti, podpora este-
tického cítění obyvatel města. 
 
Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií o.p.s.   
Kostelní 20/1,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 28143396 
tel.: 384 362 459 
e-mail: mfmom@mfmom.cz 
www.mfmom.cz 
Účel – poslání: Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií sou-
střeďuje pozornost zejména na mé-
dium fotografie, ale věnuje se i dal-
ším obrazovým médiím. 
 
Přátelé dílny Romany Hulíkové  
Děbolín 26,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 27003710 
tel.: 602 476 331 
e-mail: hulikova@email.cz 
www.penzionkeramika.cz 
Účel – poslání: Výtvarná dílna - 
tvořivé dílny pro děti a dospělé, 
pořádání tematických akcí, kurzy 
keramiky, loutek, pedigu, smaltu, 
textilu, pletení a háčkování. 
 
České sdružení přátel betlémů z.s. 
- Jihočeští betlemáři,  
Jindřichův Hradec  
Balbínovo náměstí 19/I,  
377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 62690175 
tel.: 384 363 661, 728 989 968 
e-mail:  zvonarova@mjh.cz 
www.sdruzenibetlemaru.cz 
Účel – poslání: Cílem regionální 
pobočky je rozvíjet betlémářské 
tradice v jižních Čechách, napomá-
hat pořádání výstav betlémů, za-
chraňovat a dokumentovat cenné 
betlémy, propagovat jihočeské bet-
lémy, organizovat zájmové zájezdy, 
pořádat vědecké konference, před-
nášky, besedy, semináře aj.  Pobočka 
vydává nepravidelně vlastní zpravo-
daj s názvem Betlémská hvězda. 
 
Spolek přátel Třeboně, z.s. 
Masarykovo nám. 1,  
379 01 Třeboň 
IČO: 26530058 
tel.: 724 244 648 
e-mail: jirinapsikova@seznam.cz 
www.spolekprateltrebone.cz 
Účel – poslání: Spolek přátel Tře-
boně je společenství občanů se zá-
jmem o kulturu, vlastivědu, krajinu, 
historii a historické památky města 
Třeboně a Třeboňska, o život v Tře-
boni, jeho naplnění a kvalitu 
 
Suchdolský divadelní spolek SUD 
Erbenova 548,  
378 06 Suchdol nad Lužnicí 
IČO: 27039943 
tel.: 606 629 839 
e-mail:  honzamracek@seznam.cz  
www.divadlo.suchdol.cz  
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Účel – poslání: Provoz ochotnické-
ho divadelního souboru s cílem po-
zvednout kulturu na Suchdolsku 
a udržet divadelní tradice. 
 
Divadelní společnost  
Jablonský z. s. 
Kulturní dům Střelnice, Masarykovo 
náměstí 107,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 60816724 
tel.: 602 135 810 
e-mail: inspirace@esnet.cz 
www.jablonsky.estranky.cz 
Účel – poslání: Pořádání a organiza-
ce vlastních divadelních představení, 
dále pak kulturních a společenských 
akcí vč. divadelních plesů a aktivní 
účast na kulturních a vzdělávacích 
akcích pořádaných jinými organiza-
cemi. 
 
Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna,  
zapsaný spolek 
Chlum u Třeboně 1,  
378 04 Chlum u Třeboně 
IČO: 42410614 
tel.: 728 861 818 
e-mail: maulej@gmail.com 
www.peslav.cz 
Účel – poslání: Provozování a stu-
dium sborové hudby a její propaga-
ce. Šíření znalosti sborového zpěvu 
a hudby všech slohových období. 
Pořádání koncertů, festivalů a před-
nášek. 
 

Centrum pro budoucnost o.p.s.  
náměstí Míru 456,  
378 81 Slavonice 
IČO: 28076371  
tel.: 722 949 816, 775 030 186 
e-mail: tom@centreforthefuture.org 
www.centreforthefuture.cz 
Účel – poslání: Provozujeme filmo-
vý klub a kino. Centrum pro bu-
doucnost je mezinárodní nezisková 
organizace, která působí na kulturu 
a životní prostředí ve Slavonickém 
regionu.  
 
Chrámový sbor Adama Michny  
Jindřichův Hradec 
Kostelní 4,  
377 1 Jindřichův Hradec 
IČO: 60818883 
tel.: 602 734 182, 384 323 724 
email: t.petru@centrum.cz 
http://sboradamamichny.wz.cz 
Účel – poslání: Provozujeme chrá-
mový sbor se zaměřením na litur-
gickou hudbu při katolických mších 
či veřejné koncerty.  
 
Jakoubek - pěvecký sbor YMCA  
– Jindřichův Hradec 
IČO: 265 30 406 
tel.: 606 587 763 
e-mail. ymca-jh@esnet.cz 
http://jakoubek.ymca-jh.cz 
Účel – poslání: Amatérský komorní 
smíšený pěvecký sbor, věnující se 
interpretaci křesťanské vokální 
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hudby, převážně klasické, ale i sou-
dobé.  
 
Pěvecký sbor Smetana  
Jindřichův Hradec 
Claudiusova 429,  
37701 Jindřichův Hradec  
IČO: 60817402 
e-mail: smetanajh@smetanajh.com 
www.smetanajh.com 
Účel – poslání: Smíšený pěvecký 
sbor. Repertoár tvoří světské i du-
chovní písně napříč staletími a vše-
mi hudebními žánry. 
 
Kulturní spolek Velká Lhota 
Velká Lhota 25,  
380 01 Volfířov 
IČO: 27006689 
tel.: 724 175 480 
e-mail: kulturspolek@seznam.cz 
www.festivia.cz 
Účel – poslání: Kulturní vyžití obča-
nů ve sborovém zpěvu. Zřizovatel 
pěveckého sboru Festivia Chorus. 
Účast na koncertech, festivalech 
a přehlídkách sborového zpěvu v ČR 
i v zahraničí. Pořádání koncertních, 
společenských a vzdělávacích akcí. 
 
Růže z Hradce  
- skupina historických tanců z.s. 
Lásenice 192,  
378 01 Lásenice 
IČO: 01495020 
tel.: 602 613 916, 723 727 598 
e-mail: ruzezhradce@e-mail.cz 

www.ruzezhradce.cz 
Účel – poslání: Příprava a nácvik 
programů s historickou tématikou - 
historické tance - a vystupování na 
veřejnosti jako samostatný právní 
subjekt. 
 
Klub HÁ-LÁS 
Lásenice 129,  
378 01 Lásenice 
IČO: 22817905 
tel.: 607 951 773 
e-mail: ha-las@centrum.cz 
www.ha-las.wz.cz/ 
Účel – poslání: Cílevědomé sou-
střeďování podkladů o životě a díle 
Karla Hájka. Snažíme se seznamovat 
veřejnost o tomto průkopníku re-
portážní fotografie. 

PÍSECKO 

MAS Brána písecka z.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Čížová 75,  
398 31 Čížová 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/120/MAS-BRANA-PISECKA-zs
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IČO: 27047792 
tel.: 602 113 600, 604 746 195 
e-mail: info@branapisecka.cz 
www.branapisecka.cz 
Účel – poslání: Vytvoření a aktuali-
zace rozvojové strategie - oblast 
působení MAS Brána Písecka.  Spo-
lek realizuje své aktivity v rámci 
strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje (dále jen SCLLD – 
“Community-Led Local Development 
Strategy“) na území MAS. Pořádání 
odborných seminářů, vzdělávacích, 
tematických exkurzí, stáží a praxí 
s tematikou regionálního rozvoje 
v tuzemsku i zahraničí. Individuální 
i skupinová poradenská činnost pro 
členy i ostatní zájemce 
 
Místní akční skupina 
Střední Povltaví z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Kovářov 63,  
398 55 Kovářov 
IČO: 26998807 
tel: 382 594 218, 727 896 290 
e-mail: mas-sp@seznam.cz 
www.masstrednipovltavi.cz 
Účel – poslání: Pořádání kulturních 
akcí, konzultační činnost… Poraden-
ství v oblasti získávání dotací, pro-
pagace mikroregionu, pořádání 
vzdělávacích akcí. Místní akční sku-
pina Střední Povltaví z.s., je nosite-
lem Místního akčního plánu vzdělá-
vání – Milevsko. 

Sladovna Písek o.p.s.   
Velké náměstí 113/1,  
397 01 Písek  
IČO: 26108658 
tel.: 387 999 997, 724 889 421 
e-mail: info@sladovna.cz,   
reditelka@sladovna.cz 
www.sladovna.cz 
Účel – poslání: Zajištění a organiza-
ce kulturních a kulturně společen-
ských služeb a činností, zejména 
provozu dvou stálých expozic 
i příležitostných výstav v objektu 
Sladovny. Zajištění a organizace 
nabídky vzdělávacích služeb a čin-
ností, včetně uměleckých dílen, kur-
zů a workshopů.  
 
Česká křesťanská akademie  z. s.  
- místní skupina Písek 
Preslova 847,  
397 01 Písek,  
IČO: 15887472 
tel.: 328 221 243 
e-mail: pavelsekyrka@seznam.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 
 
Česká křesťanská akademie  z. s.  
- místní skupina Milevsko 
Zhoř 14,  
399 01 Milevsko 
IČO: 15887472 
tel.: 382 584 437, 728 719 614 
e-mail: kameniks@seznam.cz 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/135/Mistni-akcni-skupina-Stredni-Povltavi-z-s
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/135/Mistni-akcni-skupina-Stredni-Povltavi-z-s
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www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 
 
Folklorní soubor Písečan, spolek  
Roháčova 258,  
397 01 Písek 
IČO: 266 77725 
tel.: 723 605 952, 724 768 652 
e-mail: pisecan@email.cz 
www.pisecan.cz 
Účel – poslání: Písečan je folklorní 
taneční, pěvecký a hudební soubor. 
V současnosti má soubor 50 aktiv-
ních členů a zabývá se zvyky, písně-
mi a lidovými tanci z jižních a zá-
padních Čech, které volně zpracová-
vá jak hudebně tak choreograficky.  
 
Jihočeský folklorní soubor  
Kovářovan 
Kovářov 3,  
398 55 Kovářov 
IČO: 65986687 
tel.: 382 594 106, 604 692 062 
e-mail: info@kovarovan.cz  
www.kovarovan.cz 
Účel – poslání: Zabýváme se udržo-
váním lidových písní, tanců a zvyků 
z oblasti Kozácka. 
 
T-dance z.s. 
Stroupežnického 1493,  
397 01 Písek 
IČO: 01802321 
tel.: 608 544 884  

e-mail: info@t-dance.cz  
www.t-dance.cz 
Účel – poslání: Rozvoj tanečního 
a pohybového umění. Vzdělávání 
a poskytování obecně prospěšných 
činností v oblasti taneční kultury. 
Vytváření a pořádání kulturních, 
tělovýchovných, sportovních, spole-
čenských a vzdělávacích akcí. 
 
Divadelní spolek  
- Prácheňská scéna v Písku 
Tylova 69/8,  
397 01 Písek 
IČO: 62540327 
tel.: 382 213 359 
e-mail: info@prachenskascena.cz 
www.prachenskascena.cz 
Účel – poslání: Divadelní spolek. 
 
Maškarní sdružení - spolek pro 
udržování tradic v Milevsku 
Jeřábkova 158,  
399 01 Milevsko 
IČO: 63863791 
tel.: 382 524 318, 608 638 757 
prochazkamilevsko@seznam.cz, 
kratochvil@dkmilevsko.cz 
www.milevske maskary.cz 
Účel – poslání: Pořádání masopust-
ního maškarního průvodu. Kromě 
toho zajišťujeme pro děti. Cestu 
pohádkovým lesem, Mikulášskou 
nadílku, Vánoční pastýřské troubení 
a Upalování čarodějnic. 
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Šermířská a divadelní společnost  
RIVAL, z.s. 
17. listopadu 1619,  
397 01 Písek 
IČO: 22830529 
tel.: 603 561 214 
e-mail: rival@rivalpisek.cz 
www.rivalpisek.cz 
Účel – poslání: Vykonávání aktivit 
v oblasti kulturní a umělecké, přede-
vším v oblasti divadelní, šermířské 
a historické tvorby, vytváření pro-
storu pro aktivity lidí se zaměřením 
na kulturní a uměleckou činnost, 
dále na ostatní spolkové, zájmové 
a společenské aktivity občanů. 
 
Taneční country soubor  
LOUISIANA 
Putim 59,  
397 01 Putim  
IČO: 70877394 
tel.: 603 884 236 
e-mail: tcs.louisiana@seznam.cz 
www.tcslouisiana.cz  
Účel – poslání: Sdružovat jednotliv-
ce se zaměřením na line dance, kla-
sické country, napomáhat šíření 
tanečního směru a zvyšovat odbor-
nou úroveň jednotlivců. Podporovat 
členy ve vzdělávání v oboru, rozvíjet 
vztahy se zahraničními skupinami 
a jednotlivci. 
 
Kovářovská OPONA o.s. 
Kovářov 169,  
398 55 Kovářov  

IČO: 22883576 
tel.: 604 920 766 
kovarovska.opona@gmail.com 
www.kovarovskaopona.webnode.cz 
Účel – poslání: Provozování diva-
delního ochotnického spolku. 
 
ČAVATA ROMANE 
Dvořákova 339,  
397 01 Písek 
IČO: 71207121 
tel.: 728 298 014, 723 623 279 
e-mail: rey2@seznam.cz 
Účel – poslání: Provoz sdružení pro 
podporu romské kultury. Práce 
s romskými dětmi. 
 
Dětský pěvecký sbor  
Kosteláček, o.s. 
Kostelec nad Vltavou 21,  
398 58 Kostelec nad Vltavou 
IČO: 26579847 
tel.: 775 114 215 
e-mail: kostelacek@seznam.cz 
http://kostelacek.wz.cz 
Účel – poslání: Dětský sbor se spe-
cializací na české autory.  
 
Milevský smíšený sbor, z.s. 
Nádražní 846,  
399 01 Milevsko 
IČO: 68544201 
tel.: 737 511 611  
e-mail: info@milevsky-sbor.cz 
www.milevsky-sbor.cz 
Účel – poslání: Rozvoj a prohloube-
ní hudebního vzdělání a dovedností 
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členů spolku v oblasti sborového 
zpěvu. 
 
Sonitus Písek, z.s. 
Ćížová  152,  
398 31 Čížová 
IČO: 63863693 
tel.: 604425580 
e-mail: sonitus@email.cz 
www.sonitus.eu 
Účel – poslání: Sborový zpěv. 

PRACHATICKO 

 
Místní akční skupina 
Šumavsko z.s. 
Archiváře Teplého 102,  
387 06 Malenice 
IČO: 26663091 
tel.: 607 944 011 
e-mail: info@massumavsko.cz 
http://massumavsko.cz 
Účel – poslání: Účelem spolku je 
rozvíjet místní partnerství soukro-
mého a veřejného sektoru na pří-
slušném území a přispívat tak 

k realizaci komunitně vedeného 
místního rozvoje. Vzdělávání dospě-
lých, zvýšení znalostí a zaměstna-
nosti občanů, individuální a skupi-
nová poradenská činnost, pořádání 
vzdělávacích aktivit. MAS Šumavsko, 
z.s., je nositelem Místního akčního 
plánu vzdělávání - Prachatice, Vim-
perk. 
 
MAS Rozkvět, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Školní 124,  
384 02 Lhenice 
IČO: 26658691 
tel.: 774 139 464, 773 187 564 
e-mail: kancelar@masrozkvet.cz 
www.masrozkvet.cz 
Účel – poslání: Posláním spolku je 
rozvíjet místní partnerství soukro-
mého a veřejného sektoru v souladu 
s principy metody LEADER. Vše-
stranná podpora trvalého rozvoje 
území MAS, zejména činnostmi ve 
prospěch obcí, neziskových organi-
zací, drobných podnikatelů, malých 
a středních podniků a dalších sub-
jektů působících na území. Individu-
ální a skupinová poradenská činnost, 
k podpoře zabezpečení hlavní zá-
jmové činnosti, pořádání vzděláva-
cích aktivit…MAS Rozkvět, z.s., je 
nositelem Místního akčního plánu 
vzdělávání. 
 
 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/87/MAS-Sumavsko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/87/MAS-Sumavsko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
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Místní akční skupina Blanský les  
- Netolicko o.p.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Mírové náměstí 208,  
384 11 Netolice 
IČO: 26080575 
tel: 388 325 356 
e-mail: mas@netolice.cz 
www.mas-netolice.cz 
Účel – poslání: Podpora regionální-
ho rozvoje, fundraising, administra-
ce programu Leader, poradenství 
a monitoring v oblasti získávání 
prostředků na realizaci projektových 
záměrů, lektorská činnost v oblasti 
regionální i evropské dotační politi-
ky, projektového řízení pomoc při 
vyhledávání zahraničních partnerů 
Vašeho projektu poradenství při 
zakládání neziskových organizací, 
svazků obcí, místních akčních sku-
pin. Místní akční skupina Blanský les 
- Netolicko o.p.s., je nositelem Míst-
ního akčního plánu vzdělávání. 
 
Česká křesťanská akademie z. s.  
- místní skupina Prachatice 
SNP 567,  
383 01 Prachatice 
IČO: 15887472 
tel.: 737 432 387,  
e-mail: jana.sebellova@seznam.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 

IMPAKT Společnost pro aktivizaci 
periferií z.s. 
Mlýn 33,  
384 25 Dub 
IČO: 22664157 
tel.: 777 186 208 
e-mail: info@impakt.cz,  
dupydub@gmail.com 
www.impakt.cz 
Účel – poslání: Aktivní šíření kul-
turních a společenských hodnot 
a ochrana kulturního dědictví. Vzdě-
lávání a výchova dětí, mládeže 
a dospělých. Ochrana přírody a kra-
jiny. Poskytování sociálních služeb 
a sociálně-právní ochrana dětí. 
 
Taneční studio CRABDANCE 
Národní 1008,  
384 01 Prachatice 
IČO: 26580870 
tel.: 722 900 382, 602 843 449 
e-mail: kobanova@seznam.cz 
www.crabdance.cz 
Účel – poslání: Výuka tance pro děti 
i dospělé. Pořádáme taneční vystou-
pení a soutěže. Zajišťujeme rehabili-
tační cvičení, power jógu, kalanetiku 
a další.  
 
Šumavský ochotnický spolek 
Horní 170,  
383 01 Prachatice 
ICO: 41880501 
tel.:607 685 593, 732 356  824 
e-mail: centurio@seznam.cz 
www.sos-pt.cz 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
mailto:info@impakt.cz
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Účel – poslání: Provozování ochot-
nického divadelního souboru s re-
pertoárem pohádek a komedií. Po-
řádání společenských a kulturních 
akcí.  
 
Kulturní a okrašlovací spolek 
Čkyně 
Čkyně 2,  
384 81 Čkyně 
IČO: 27034330 
tel.: 604 253 413 
e-mail: kosckyne@seznam.cz 
www.kosckyne.cz 
Účel – poslání: Pořádání kulturních 
akcí za účelem podpořit a pozved-
nout kulturní a společenský život ve 
městě. 
 
Spolek divadelních ochotníků Tyl  
Netolice 
Mírové Náměstí 208,  
384 11 Netolice 
IČO: 63913950 
tel.: 602 424 599 
e-mail: tylnetolice@seznam.cz 
www.bazagraphic.cz/divadlo 
Účel – poslání: Příprava programu 
divadelních a hereckých aktivit 
v příslušném období. 
 
Stifterův pošumavský železniční 
spolek 
Boubínská 17,  
385 01 Vimperk 
IČO: 60096616 
tel.: 607 750 650, 607 885 865 

e-mail: spzs@centrum.cz 
http://spzs.sweb.cz 
Účel – poslání: Pořádání jízd zvlášt-
ních vlaků, výstav a besed. Vydávání 
a prodej pohlednic.  
 
ARCHEOS, společnost pro archeo-
logii a památky Prachatice  
Nebahovská 1016,  
383 01 Prachatice 
IČO: 63914344 
tel.: 388 314 284, 602 114 149 
e-mail: benes.jaromir@g-mail.com 
www.archeos.cz 
Účel – poslání: Zabýváme se prová-
děním předstihových a záchranných 
archeologických výzkumů na plo-
chách budoucích stavenišť, v histo-
rických jádrech měst, památkových 
zónách, na hradech a zámcích. Reali-
zujeme přírodovědné analýzy. Vydá-
váme a publikujeme vědecké knihy.  
 
Česko-rakouské  
pohádkové sdružení, o.s. 
Česká 677,  
383 01 Prachatice 
IČO: 27039277 
tel.: 602 272 442 
e-mail: hladik.hynek@iol.cz 
www.pohadky-maerchen.snadno.eu 
Účel – poslání: Šířením pohádek 
z obou stran Šumavy napomáhat 
porozumění občanů z českého 
a německého jazykového prostoru. 
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Občanské sdružení Mistra Jana 
z Husince 
Kostnická 85,  
384 21 Husinec 
IČO: 26647818 
e-mail: zika.husinec@seznam.cz 
www.janhus.cz 
Účel – poslání: Podpora při pořádá-
ní každoročních Husových oslav 
v jeho rodišti a další činnosti vztahu-
jící se k propagaci odkazu mistra 
Jana Husa. 
 
Libín-S Prachatice, z.s. 
Černohorská 605,  
383 01 Prachatice 
IČO: 41881966 
tel.: 602272442 
e-mail: hladik.hynek@seznam.cz 
www.schw-kan.com 
Účel – poslání: Tanec, zpěv a hudba 
z Jižních Čech. 
 
Spolek Historického Šermu  
Artego 
Smetanova 382/9,  
385 01 Vimperk 
IČO: 27025993 
tel.: 606 415 843, 721 373 206 
e-mail: sirsony@seznam.cz 
http://artegovimperk.blog.cz 
Účel – poslání: Organizace a reali-
zace kulturních akcí a amatérských 
vystoupení na historických a jím 
podobných slavnostech a událostech 
s úmyslem pozvednutí celkové kul-
turní úrovně v regionu. 

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň 
Pod Skalkou 279,  
383 01 Prachatice 
IČO: 47259485 
e-mail: ceskapisen@seznam.cz 
www.ceska-pisen.estranky.cz 
Účel – poslání: Provozování ama-
térské pěvecké činnosti sboru. 

STRAKONICKO 
 

 
 
MAS Strakonicko, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Palackého náměstí 1090,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26660121 
tel: 383 387 331 
e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz  
www.strakonicko.net 
Účel – poslání: Přispívat prostřed-
nictvím komunitně vedeného míst-
ního rozvoje s využíváním principů 
metody LEADER a dalšími dostup-
nými nástroji k dosahování vše-
stranného a udržitelného rozvoje 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
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svého zájmového území.  Podpora 
při sebevzdělávání členů spolku, 
podpora celoživotního učení a vzdě-
lávání dospělých, neformální vzdě-
lávání dětí a mládeže na podporu 
rozvoje osobnosti. MAS Strakonicko, 
z.s., je nositelem Místního akčního 
plánu vzdělávání Strakonice. 
 
MAS Vodňanská ryba, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
nám. Svobody č.10/I,  
389 01 Vodňany 
IČO: 26663996 
tel: 602 373 536, 725 353 150 
e-mail: masvodryba@centrum.cz 
www.vodnanskaryba.eu 
Účel – poslání: Účelem spolku je 
rozvíjet místní partnerství soukro-
mého a veřejného sektoru na pří-
slušném území a přispívat tak 
k realizaci komunitně vedeného 
místního rozvoje. Vzdělávání dětí, 
mládeže a dospělých, členů a pra-
covníků spolku i veřejnosti, pora-
denská činnost…MAS Vodňanská 
ryba, z.s., je nositelem Místního akč-
ního plánu vzdělávání – Vodňany. 
 
Místní akční skupina Blatensko, 
o.p.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Spálená 727,  
388 01 Blatná 
IČO: 26081822 

tel: 602 400 140 
e-mail: mas@blatensko.cz 
www.blatensko.cz 
Účel – poslání: Podpora komunitní 
spolupráce na území MAS Blatensko. 
Podpora a realizace vzdělávacích 
aktivit, akcí a programů.  Podpora 
vzdělávání a školství. Místní akční 
skupina Blatensko, o.p.s., je nosite-
lem Místního akčního plánu vzdělá-
vání - Blatná. 
 
Česká křesťanská akademie  z. s.  
- místní skupina Vodňany 
Radomilická 588,  
389 01 Vodňany 
IČO: 15887472 
tel. 777 704 210 
email: reditel@hospicpt.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 
 
Sdružení pro obnovu Řepice  
a okolí  
Řepice 92,  
386 01 Strakonice  
IČO: 69569592 
tel.: 777 554 597, 721 363 341 
e-mail: sporaoko@seznam.cz 
www.sporaoko.wz.cz 
Účel – poslání: Obnova, udržování 
a provozování nemovitých památek 
na území bývalého prácheňského 
kraje, zejména na území obce Řepi-
ce.   

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
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Pařmeni z. s. 
Čestice 112,  
387 19 Čestice 
IČO: 22903607 
tel.: 777 272 474 
e-mail: parmeni-os@email.cz 
http://parmeni-os.webnode.cz 
Účel – poslání: Pořádání sportov-
ních, kulturních a společenských 
akcí. 
 
Skupina historického šermu  
Vendetta, z. s.  
Šumavská 252,  
38601 Strakonice 
IČO: 27014762 
tel.: 604 830 113 
e-mail: info@shsvendetta.cz 
www.shsvendetta.cz 
Účel – poslání: Produkce kulturních, 
šermířských a divadelních předsta-
vení. 
 
Sedlická krajka  o.p.s. 
náměstí T. G. Masaryka 114,  
387 32 Sedlice 
IČO: 26046024 
tel.: 383 493 095 
e-mail: info@krajky-sedlice.cz 
www.krajky-sedlice.cz 
Účel – poslání: Zaměřujeme se na 
ruční výrobu a prodej krajek, výši-
vek a pomůcek pro jejich výrobu. 
Zajišťujeme pořádání přehlídek 
a slavností. 

Pořádání kurzů paličkování pro děti 
i dospělé. Pokračovací kurzy pro 
mírně pokročilé. 
 
Prácheňáček, z.s. 
Mírová 831,  
386 01 Strakonice 
IČO: 65053800  
tel.: 602 240 936 
e-mail: prachenacek@email.cz 
www.prachenacek.wz.cz 
Účel – poslání: Spolek sdružuje děti, 
mládež i dospělé osoby za účelem 
šíření zájmu o folklór a zachování 
tradic z oblasti jižních a jihozápad-
ních Čech, především z oblasti Prá-
cheňska 
 
Prácheňský soubor písní a tanců 
Strakonice 
Mírová 932,  
386 01 Strakonice 
IČO: 60650427 
tel.: 606 237 100, 723  891 531 
e-mail: prachenak.info@email.cz 
www.prachenak.strakonice.cz 
Účel – poslání: Provozování hudeb-
ního a tanečního souboru.  
 
Mladá dudácká muzika, z. s. 
Sokolovská 983,  
386 01 Strakonice 
IČO: 22728287 
tel.: 728 884 030 
e-mail: patrikredina@email.cz 
www.mladamuzika.estranky.cz 
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Účel – poslání: Spolek sdružuje 
osoby, které mají zájem o folklór na 
Strakonicku. 
 
Skupina historického šermu  
Markýz ze Strakonic 
Zámek 1,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26525208  
tel.: 607 116 900, 603 940 440 
e-mail: info@shsmarkyz.cz 
www.shsmarkyz.cz 
Účel – poslání: Skupina historické-
ho šermu.  
 
Loutková scéna Radost  
Strakonice, z. s. 
Kosmonautů 1266,  
386 01 Strakonice 
IČO: 60829206 
tel.: 607 117 729 
e-mail: info@lsradost.cz 
www.lsradost.cz 
Účel – poslání: Produkce kulturních, 
loutkových a divadelních představe-
ní. 
Klub vodňanských výtvarníků 
Náměstí Svobody 18,  
389 01 Vodňany 
IČO: 26534746 
tel.: 383 384 616 
www.artclub.vodnany.net 
Účel – poslání: Výtvarná činnost, její 
podpora a prezentace. 
 
 
 

Vodňany žijou, z.s. 
Sovova 391,  
389 01 Vodňany 
IČO: 22873074 
tel.: 739 145 332, 776 002 794 
fo@vodnanyzijou.cz,miloslavvanece
k@gmal.com 
www.vodnanyzijou.cz 
Účel – poslání: Dlouhodobý rozvoj 
kulturního života, občanské společ-
nosti a zdravého životního prostředí 
ve městě Vodňany a blízkém okolí. 
 
Občanské sdružení Blatenské listy 
Holečkova 784,  
388 01 Blatná 
IČO: 69092923 
tel.: 383 496 070, 607 836 892 
e-mail:  blat.listy.ch@seznam.cz 
http://blat.listy.ch.sweb.cz 
Účel – poslání: Vydávání informa-
tivního čtrnáctideníku, publikace 
placené inzerce a reklamy, studium 
regionální historie. 
 
Divadelní spolek  
Čelakovský Strakonice  
Mírová 831,  
386 01 Strakonice 
IČO: 62519751 
tel.: 777 327 513, 604 333 569 
josef.samec@ds-celakovsky.cz,  
pruner.jan@gmail.com 
www.ds-celakovsky.cz 
Účel – poslání: Všechny formy 
ochotnického divadla. 
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Spolek divadelních ochotníků  
v Blatné 
Husovy sady 286,  
388 01 Blatná 
IČO: 47255820 
tel.: 383 422 228 
www.mesto-blatna.cz 
Účel – poslání: Spolek divadelních 
ochotníků podporuje divadelní čin-
nost v Blatné, podporuje ostatní 
kulturní činnosti, poskytuje obecně 
prospěšné služby v oblasti kultury. 
 
Fotoklub KAMFO Blatná,  
občanské sdružení 
Fugnerova 263,  
388 01 Blatná 
ICO: 67188851 
tel.: 602 379 525 
e-mail: kortus@mako.cz 
http://kamfo.wagich.cz 
Účel – poslání: Sdružování zájemců 
o fotografování z Blatné a blízkého 
okolí.  
 
PNUtí, z. s. 
Budyně 7,  
387 73 Budyně 
IČO: 22890301 
tel.: 728 073 560 
e-mail: pnuti@pnuti.com 
www.pnuti.com 
Účel – poslání: Podpora regionální-
ho kulturního rozvoje, rozvoj a zno-
vuoživení kulturních tradic, a to 
zejména v Jihočeském kraji, pro-
střednictvím rozšiřování kulturních, 

vzdělávacích a společenských aktivit 
v regionu, se zaměřením se na diva-
dlo, hudbu, výtvarné umění, média 
(vznik jevištních tvarů, interpretaci 
poezie a prózy, se zvláštním důra-
zem na rozvoj divadla pro děti). 
 
Taneční klub Čtyřlístek  
Strakonice, z.s. 
Nová 227 Dražejov,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26565641 
tel.: 731 763 494 
e-mail: tkctyrlistek@centrum.cz 
Účel – poslání: Provozování taneč-
ního klubu. 
 
Tradice dnes, spolek 
Nádražní 46,  
387 11 Katovice 
IČO: 22744452 
tel.: 608 342 504 
e-mail: info@tradicednes.cz 
www.tradicednes.cz 
Účel – poslání: Nabídka současných 
národopisných programů vážících se 
k tradiční české kultuře. Programy, 
které jsou určeny pro děti i dospělé, 
se inspirují zvláště českým jihozá-
padem - bývalým Prácheňskem. 
 
ČeskýRock 
Podsrp 53, Přední Ptákovice,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26615886 
tel.: 775 029 734 
e-mail: redakce@ceskyrock.cz 
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www.ceskyrock.cz 
Účel – poslání: Provoz informační-
ho serveru obsahujícího hudební 
články, recenze. 

TÁBORSKO 

 
 
MAS Lužnice, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Sudoměřice u Bechyně 105,  
391 72 Sudoměřice u Bechyně 
IČO: 26677849 
tel.: 724 180 824, 777 793 720 
e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz 
www.masluznice.bechynsko.cz 
Účel – poslání: Podpora rozvoje 
občanských iniciativ na místní 
a regionální úrovni, realizace komu-
nitně vedeného místního rozvoje 
uskutečňovaného na základě Strate-
gie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD), organizování kon-
ferencí, seminářů, besed a stáží, 
poradenská a informační služba… 
MAS Lužnice z.s. je nositelem Míst-

ního akčního plánu vzdělávání – 
Soběslav.   
 
MAS Lužnicko o.p.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Zákostelní 720,  
391 11 Planá nad Lužnicí 
IČO: 28154851 
tel.: 777 876 768, 731 627 447 
e-mail: reditel@masluznicko.cz, 
manazer@masluznicko.cz 
www.masluznicko.cz 
Účel – poslání: MAS Lužnicko 
o.p.s. je společností, která byla zalo-
žena za účelem poskytování obecně 
prospěšných služeb vedoucích 
k rozvoji území Táborsko – Jih. Po-
skytování zejména obecně prospěš-
ných služeb jako je například reali-
zace vlastních projektů či poskyto-
vání podpůrných služeb při realizaci 
projektů vedoucích k rozvoji regio-
nu, tvorba informační databanky 
s informacemi pro rozvoj regionu, 
realizace vzdělávacích akcí vedou-
cích k rozvoji regionu, realizace 
aktivit vedoucích ke zlepšování 
vzhledu obcí, propagace regionu, 
spolupráce s dalšími subjekty a or-
gány při rozvoji regionu a mnoho 
dalších aktivit a služeb. 
 
MAS Krajina srdce, z.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Žižkovo náměstí 82,  

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/23/MAS-Luznice-zs
mailto:mas.luznice@sudomerice.cz
http://www.masluznice.bechynsko.cz/
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/154/MAS-Luznicko-ops
mailto:reditel@masluznicko.cz
mailto:reditel@masluznicko.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/90/MAS-Krajina-srdce-zs
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391 43  Mladá Vožice 
IČO: 26663503 
tel.: 775 317 757, 775 317 001  
e-mail: maskrajinasrdce@seznam.cz 
www.maskrajinasrdce.cz 
Účel – poslání: Rozvoj místního 
partnerství soukromého a veřejného 
sektoru na příslušném území, pod-
pora komunitně vedeného místního 
rozvoje. Všestranná podpora trvale 
udržitelného rozvoje daného území, 
zejména činnostmi ve prospěch obcí, 
neziskových organizací, drobných 
podnikatelů, malých a středních 
podniků a dalších subjektů působí-
cích na území MAS. 
 
Česká křesťanská akademie z. s.  
- místní skupina Tábor 
Zámecká 6,  
391 55 Chýnov 
IČO: 15887472 
tel.: 381297 334 
e-mail: vaclav.mikula@mybox.cz 
www.krestanskaakademie.cz. 
Účel – poslání: Rozvoj vědy, umění 
a vzdělání a uplatňování křesťan-
ských hodnot ve společnosti. 
 
Sdružení Housova mlýna 
Pod Holečkovými sady 383,  
390 01 Tábor 
IČO: 65018982 
tel.: 775 630 665 
e-mail: info@housuvmlyn.cz 
www.housuvmlyn.cz 

Účel – poslání: Provozujeme skan-
zen starých umění a řemesel a zážit-
kový skanzen husitského způsobu 
života, kultury a válečnictví.  
 
Blaťácký soubor Vlastiboř, z. s. 
Vlastiboř 45,  
392 01 Vlastiboř 
IČO: 05448531 
www.obecvlastibor.cz 
Účel – poslání: Ochrana a propagace 
kulturního dědictví lidových tradic 
a aktivní vytváření a provozování 
činnosti vedoucí k naplňování spol-
ku. 
 
Soběslavská chasa mladá  
Dr. Edvarda Beneše 143/41,  
392 01 Soběslav 
IČO: 68544545 
tel.: 604 163 905  
e-mail: chasamlada@gmail.com 
www.chasamlada.info 
Účel – poslání: Folklórní taneční 
a hudební soubor. Prezentace histo-
rie, kultury, krojů, lidové hudby 
a tanců národopisné oblasti 
soběslavských blat a jejich okolí. 
 
Soběslávka z.s. 
Petra Bezruče 417/13,  
392 01 Soběslav  
IČO: 05183201 
e-mail: sobeslavka@sobeslavka.cz 
http://sobeslavka.cz 
Účel – poslání: Spolek přispívá 
k vytvoření fungující občanské spo-
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lečnosti s důrazem na kultivaci pro-
středí v místě bydliště a budování 
komunikační platformy pro projekty 
stejného cíle, uskutečňované koope-
rací jednotlivců, anebo státních, 
komerčních, příspěvkových či nezis-
kových a jiných organizací. 
 
Hvězdárna Františka Pešty z.s. 
Ke hvězdárně 667,  
39102 Sezimovo Ústí 
IČO: 70504628 
tel.: 602 422 166, 777 770 253 
e-mail: info@hvezdarna-fp.cz 
www.hvezdarna-fp.eu 
Účel – poslání: Provoz astronomic-
kého kroužku pro mládež. Nabídka 
pozorování astronomických jevů 
a sluneční aktivity.  
 
Slunowrat Tábor z.s. 
Minská 2782,  
390 05 Tábor 
IČO: 27003051 
tel.: 605 539 728 
e-mail: info@slunowrat.cz,  
kohelova@slunowrat.cz 
www.slunowrat.cz 
Účel – poslání: Hlavní činnost spol-
ku spočívá zejména v rozvíjení kul-
tury. Za tímto účelem spolek pořádá 
kulturní, společenské a vzdělávací 
akce. 
 
FEST 2004,  z.s. 
Svatošova 308,  
390 01 Tábor 

IČO: 26637189 
tel.: 604 836 662 
e-mail: fest2004@centrum.cz 
www.fest2004.cz 
Účel – poslání: Provozujeme sdru-
žení, které se zaměřuje na přípravu 
a realizaci veřejných filmových pro-
jekcí, divadelních představení 
a hudebních koncertů. Vyrábíme 
a vydáváme propagační materiály, 
plakáty, tiskoviny a nosiče. Pořádá-
me divadelní přehlídky či filmové 
a hudební festivaly.  
 
Spolek Keramička 
Petrohradská 2318,  
390 03 Tábor 
IČO: 26610990 
tel.: 605 416 863 
e-mail: petkolaricek@seznam.cz 
www.keramicka.cz 
Účel – poslání: Provozujeme hu-
dební spolek.  
 
Fikar, divadelní a osvětový spolek 
Nám. Prokopa Chocholouška 7,  
398 52 Nadějkov 
IČO: 70899304 
tel.: 737 282 988 
e-mail: soucek.jarda@volny.cz 
www.fikar.info 
Účel – poslání: Činnost v oblasti 
všeobecně duchovní, divadelní, lout-
kářské, čtenářské, hudební a výtvar-
né. 
 
 

mailto:info@slunowrat.cz
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Bechyňský divadelní spolek  
LUŽNICE 
U Nádraží 602,  
391 65 Bechyně 
IČO: 67180272 
tel.: 603 586 334  
www.mestobechyne.cz 
Účel – poslání: Ochotnický divadel-
ní spolek. 
 
Voživot, z. s. 
Táborská 464,  
391 43 Mladá Vožice 
IČO: 22739882 
tel.: 606 400 997, 773 659 007 
e-mail: vozivoti@seznam.cz 
www.vozivot.cz 
Účel – poslání: Provoz divadelního 
spolku.  
  
Divadelní a hudební spolek  
Rubikon 
Průběžná 123,  
390 02 Tábor 
IČO: 70525315 
tel.: 603 788 483, 776 199 243 
e-mail: rubikontabor.cz 
http://rubikontabor.webnode.cz 
Účel – poslání: Divadelní a hudební 
činnost. 
 
Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. 
Náměstí 1,  
391 33 Jistebnice 
IČO: 26527138 
tel.: 731 566 959, 721 891 675 
e-mail: mvostrak@forbina.cz,  

www.forbina.cz 
Účel – poslání: Pořádání divadel-
ních představení, estrád i jiných 
kulturních akcí 
 
Divadlo KAPOTA z.s. 
Nám.F.Křižíka 2881/3,  
390 01 Tábor  
IČO: 03070085 
tel.: 602 948 353 
e-mail: divadlo.kapota@seznam.cz 
www.divadlokapota.cz 
Účel – poslání: Provoz divadelního 
spolku.  
 
Šermířský spolek Tábor  
-Táborští Kupci 
Havanská 2808,  
390 05 Tábor  
IČO: 26525917 
tel.: 731 494 593, 775 291 867 
e-mail: info@taborstikupci.cz 
www.taborstikupci.cz 
Účel – poslání: Kulturní, sportovní 
a vzdělávací činnost v oblasti histo-
rie. 
 
Danar z.s. 
Hrad Šelmberk, Běleč 3,  
391 43 Mladá Vožice 
IČO:  26585570 
tel.: 603 520 973, 605 453 045 
e-mail: danar@seznam.cz 
www.kralovstvidanar.com 
Účel – poslání: Historicko řemeslně 
vzdělávací aktivity s cílem pozitivně 
ovlivnit zejména mladou generaci 
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Občanské sdružení HADASA  
Jungmannova 6/524,  
391 01 Sezimovo Ústí 
IČO: 26632471 
tel: 381 263 088  
e-mail: hadasa@volny.cz,  
info@hadasa.cz 
www.hadasa.wz.cz 
Účel – poslání: Vzdělávací a spole-
čenské aktivity zaměřené na kulturu, 
historii i současnost židovského 
národa. Organizace se podílí na ob-
nově a údržbě židovských památek 
v Táboře. Vydává informační tisko-
viny, které by veřejnosti přiblížili 
život této komunity. 
 
Art centrum Záhoří, z.s. 
Záhoří 18,  
391 65 Bechyně 
IČO: 26557657 
tel.: 608 020 350 
e-mail: kfryd@zahori18.cz 
www.zahori18.cz 
Účel – poslání: Realizace, propagace 
a podpora kulturních, společenských 
a vzdělávacích akcí. 
 
Kulturní sdružení Marlena Tábor 
Odolenova 944/2,  
390 01 Tábor 
IČO: 26621461 
tel.: 381 252 576, 605 295 507 
e-mail: marlena-tabor@seznam.cz 
Účel – poslání: Provoz taneční sku-
piny, která se zabývá country, 
cloggingem a skotskými tanci. 

Jihočeská magická lóže 
Třebízského 2482,  
390 02 Tábor 
IČO: 26987864 
tel.: 602 452 285 
e-mail: info@kouzelnik-loongjohn.cz 
Účel – poslání: Sdružování přízniv-
ců moderního magického umění. 
 
Přátelé historie Veselí nad Lužnicí  
a okolí  
náměstí T. G. Masaryka 109,  
391 81 Veselí nad Lužnicí 
IČO: 22853081 
tel.: 607 190 714 
e-mail: petr.stovicek@centrum.cz,  
veselikim@volny.cz 
www.pratelehistorie.estranky.cz 
Účel – poslání: Vlastivědná, histo-
rická, osvětová činnost. 
 
Občanské sdružení Zachovalý kraj 
Božejovice 39,  
391 32 Jistebnice - Božejovice 
IČO: 26530643 
tel.: 739 339 028, 737 166 733 
e-mail: info@zachovalykraj.cz,  
popelka.jiri@centrum.cz 
www.zachovalykraj.cz 
Účel – poslání: Cílem sdružení je 
zachování a rozvíjení přírodních 
a estetických hodnot zdejší krajiny, 
ochrana přírody a kulturních pamá-
tek. 
 
 
 

mailto:petr.stovicek@centrum.cz
mailto:info@zachovalykraj.cz
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Jistebnická vrchovina z.s. 
Náměstí 109, 391 33 Jistebnice 
IČO: 26663708 
tel.: 381 273 229 
jistebnicka.vrchovina@seznam.cz 
http://jistebnickavrchovina.ecn.cz 
Účel – poslání: Účelem spolku je 
ochrana životního prostředí, příro-
dy, krajiny a kulturních památek. 
 
Okrašlovací spolek pro Nadějkov 
a okolí 
Hubov 5,  
398 52 Nadějkov 
IČO: 22861505 
e-mail: okraslovak@gmail.com 
http://osno.webnode.cz 
Účel – poslání: Zlepšování estetic-
kého vzhledu obce, osad i samot, 
jakož i krajiny okolní, o povznesení 
kulturní a o ochranu přírody a kraji-
ny, aby prostředí pro obyvatele zdej-
ší a návštěvníky z krajin blízkých 
i dalekých příjemné bylo. 
 
Klub přátel elektrické dráhy  
Tábor – Bechyně 
Kamenická 550,  
390 02 Tábor 
IČO: 62543458 
tel.: 381 253 116, 381 254 798 
Účel – poslání: Sdružujeme přízniv-
ce první elektrifikované tratě v Ra-
kousko-Uhersku, která je dílem 
známého elektrotechnika a vynález-
ce Františka Křižíka. Tato trať je 

v provozu dodnes, v létě se zde ko-
nají oblíbené vzpomínkové jízdy.  
 
Pěvecký spolek Hlahol-Tábor 
Angela Kančeva 2525,  
390 02 Tábor 
IČO: 60064391 
tel.: 605 903 181 
e-mail: info@hlahol-tabor.cz 
www.hlahol-tabor.cz 
Účel – poslání: Studování, nacvičo-
vání a veřejná prezentace umělec-
kých sborových děl všech slohových 
období českých i světových hudeb-
ních skladatelů 
 
Pěvecký sbor DOMINO Tábor z.s. 
Laudova 1781/13,  
390 01 Tábor 
IČO: 60060042 
tel.: 731414 660 
e-mail: info@dominotabor.cz 
www.dominotabor.cz 
Účel – poslání: Veřejná interpretace 
vokálních a vokálně instrumentál-
ních skladeb rozličných časových 
období i žánrů. 
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