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předem nebo nedostavení se bez zrušení termínu neúčtujeme storno poplatky, způsobené
komplikace však zohledňujeme při příštím objednávání. Možným řešením za akutních situací
je účast jiné třídy z vaší školy na programu.
Zrušení dohodnutého termínu Cassiopeiou: je možné v případě náhlé indispozice lektora,
nebo v případě jiné potřeby po dohodě s objednávajícím. Za zrušený termín navrhneme náhradní termíny.
Cena programu: Ceny uvedené u anotací jednotlivých programů jsou konečné pro školy
zřizované Statutárním městem České Budějovice. Minimální celková cena interiérového programu je 720 Kč, u venkovního programu 840 Kč. Ceny pro ostatní školy mohou být upraveny
s ohledem na časovou a finanční náročnost dopravy lektorů.
V případě konání výukového programu ve školách mimo České Budějovice jsou uvedené ceny
platné za těchto podmínek:
•

DALŠÍ AKCE POŘÁDANÉ CASSIOPEIOU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18						
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O NÁS…
Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia tvoří tým lektorů, kteří pracují s environmentálními, a jinými tématy v duchu úsloví „škola hrou“. Více než 20 let realizujeme výukové
programy pro školní kolektivy, dlouhodobé školní projekty, vzdělávací akce pro pedagogy,
volnočasové akce pro děti i pro dospělé.
Otevíráme dětem svět přírody, rozvíjíme jejich vnímavost a informovanost ve vztahu k přírodě
a k životnímu prostředí. Pomáháme dětem najít cesty k porozumění odlišnostem a k přátelskému soužití v kolektivu. Vedeme děti k osvojování environmentálně i sociálně příznivých návyků
a způsobů jednání.
CEGV Cassiopeia je zřizováno Forestem – jedním ze základních článků Hnutí Brontosaurus.

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Výukový program je promyšlený celek na sebe navazujících učebních aktivit na dané téma.
Je založen na metodách aktivního učení dětí, často využívá spolupráci v malých skupinách
(lektor zpravidla uvádí činnosti, pomáhá dětem s řešením úkolů, organizuje sdílení výsledků,
diskusi, doplňuje informace). Výukový program obohacuje a doplňuje školní vzdělávání jak
obsahově, tak metodicky. V naší nabídce najdete výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně-sociální tematikou, s řadou přesahů do dalších oblastí vzdělávání. Lektoři mají zkušenosti s vedením dětských kolektivů a většinou i pedagogické vzdělání. Výukové
programy probíhají v našem centru v Č. Budějovicích (viz mapka), na venkovních lokalitách
nebo přímo ve školách. Informace najdete u anotací jednotlivých programů.

•

Škola se nachází v dojezdové vzdálenosti nejvýše 1 hodinu veřejnými dopravními prostředky z Č. Budějovic. Podmínka platí i pro zpáteční cestu. V případě nesplnitelnosti
dané podmínky je možným řešením odvoz lektora z / do zastávky autobusu či vlaku.
Škola umožní optimální řešení z hlediska využití času lektora (dva programy po sobě, čas
zahájení programů s ohledem na dopravní spojení).

V rámci organizačních domluv vám rádi pomůžeme najít optimální řešení objednávky.
Účast pedagoga: Doprovázející pedagog zodpovídá po celou dobu konání programu za bezpečnost a chování žáků.
Vybavení žáků: Do našich učeben není dovolen vstup v botách (doporučujeme vzít s sebou
přezůvky, několik párů můžeme zapůjčit). Případné další požadavky na vybavení vám sdělí
lektor/-ka během organizačních domluv.
Před objednáním zvažte, že výukový program:
•
může přinést trvalejší efekt při vhodném provázání s ostatní výukou (lektoři vám rádi poskytnou doplňující náměty, odkazy na didaktické materiály apod.)
•
je vzhledem k použitým metodám organizován relativně volněji, nečekejte absolutní klid
ve třídě
•
vyžaduje čas, uvedený v anotaci (krácení je zpravidla na úkor kvality)
•
U skupin s problematickým chováním doporučujeme konzultovat výběr programu s lektory Cassiopeia, docílíte tím většího prožitku a dopadu pro danou skupinu
Na spolupráci se těší
Mariana Fendrychová, Dis., Mgr. Tereza Velehradská, Mgr. Zdenka Doubravka
a další spolupracovníci Cassiopeii.

Vysvětlivky u jednotlivých výukových programů …

JAK OBJEDNÁVAT?
Přes internet: www.cegv-cassiopeia.cz (kde naleznete potřebné instrukce)
Nejdéle do 3 týdnů po objednání vás bude kontaktovat lektor(ka) výukového programu, domluví s vámi konkrétní termín a organizační záležitosti. Prosíme, omluvte dlouhou dobu vyřizování
objednávek na začátku školního roku.

PODMÍNKY A DOPORUČENÍ
Zrušení dohodnutého termínu školou: nejpozději týden předem (u terénních programů
s ohledem na počasí i v den plánovaného konání). V případě rušení termínů méně než týden

květen
60 min.

Délka VP
60 minut

50 Kč, min. 750 Kč

Realizace VP probíhá pouze v květnu

VP stojí 50 Kč na žáka*, avšak minimální
cena za jeden program je 750 Kč*

* U speciálních škol možnost individuální domluvy.
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MOTÝLÍ KOUZLA

ŠKOLA HROU V UČEBNĚ

Od 4-5 let

60 min. 50 Kč, min. 750 Kč

Jak žije motýl? Co se musí stát, než se vylíhne nový? Děti si prožijí vývoj motýla od vajíčka
po dospělého jedince a okusí, jaké to je být housenkou i motýlem. Dozví se základní rozdíly
mezi denním a nočním motýlem a naučí se názvy motýlů podle barev.

KOUZELNÁ JABLOŇ (ROČNÍ OBDOBÍ)

Od 4-5 let

60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Děti se seznámí s ovocnými stromy a jejich proměnami v průběhu roku. Ke každému období – jaro, léto, podzim a zima - si přiřadíme obrázky s typickými projevy v přírodě. Také si
zahrajeme hry ze života kouzelné jablůňky. Součástí programu je ochutnávka křížal.

CESTOVÁNÍ VODNÍ KAPKY

Od 4-5 let

60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Průvodcem programu je vodní kapka Jára, která dětem vypráví o svých proměnách a dobrodružném putování světem. Formou příběhu obohaceného o pohybové a dramatické prvky
děti poznají koloběh vody a jeho důležitost pro všechny živé organismy. Nezapomeneme ani
na způsoby využití vody a možnosti jejího šetření. Každé dítě si odnese pracovní list a paní
učitelka výukovou pomůcku – koloběh vody.

NAMYDLENÝ PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ŽABKA ROZÁRKA

Od 3 let

40 – 60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Žabka Rozárka provede děti světem obojživelníků. Vše o jejich vývoji se děti naučí hravou
a veselou formou, porozumí jejich životu a řeči. Poznají žabí jídelníček a seznámí se s nejběžnějšími zástupci našich žab. V rámci programu děti dostanou vystřihovánku žabičky.

POZNÁVÁME LESNÍ ZVÍŘÁTKA

Od 3 let

40 – 60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Ztracená lištička na své cestě za maminkou potkává různá lesní zvířátka. Nejprve se zalekne
jejich zvuků, ale když zvířátka lépe pozná, velmi rychle se s nimi skamarádí. Děti se s lištičkou
dozví, co mají zvířátka ráda k snědku a zahrají si s nimi zábavné hry. Celý program je obohacen o audionahrávky, dramatizaci básničky, pohybové a smyslové aktivity.

SÝKORKA MODŘINKA

Od 3 let

40 – 60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Děti se hravou formou seznámí s nejznámějšími ptáky naší přírody. Zjistí, jak se rodí nový
ptáček, kdo se o něj stará, co mu chutná a proč může létat. Celý program je obohacen
o pohybové, smyslové a tvůrčí aktivity. Součástí programu je ukázka ptačích hnízd, vajíček,
pírek a ptačí potravy.
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Od 4-5 let

60 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Za devatero horami a devatero řekami se rozprostírá špinavé království. Asi si dokážete
představit, jak to tam vypadá. A ta hygiena! Ještě že nám mydláři prozradí tajný recept na
výrobu mýdla a my si s jejich pomocí jedno takové vytvoříme. Potom hradní špindírové
uznají, že čistota je půl zdraví. I když nic se nemá přehánět. Součástí programu je výroba
voňavého mýdla z ručně nastrouhaných mýdlových hoblin a sušené levandule.
duben - červen / září - říjen

KOMPOSTOVÁNÍ S ŽÍŽALOU JÍLOVKOU

Od 5 let

60 min. 50 Kč, min. 750 Kč

Program o nejmenších zvířátkách na zahrádce. Koho můžeme potkat v půdě? Víme, co se
odehrává na kompostu a co do něj patří? Z čeho žijí rostliny? Děti se při hře dozví užitečné
informace o bioodpadu. Na závěr programu si vyrobí vlastní žížalku z jílu.

JAK SE ŽIJE NA SKLÁDCE

Od 5 let

60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Víte, koho můžete potkat na naší skládce? No přece paní Plastovou, pana Sklíčka, slečnu
Papírovou a jejich kamarády. Jak se jim tam žije, se jich ale raději neptejte. Zatímco se ve
svém smradlavém domově pomalu rozkládají, sní o životě v novém kabátě. Jestli jim chcete
pomoci, vyhoďte je příště do správných kontejnerů. Že neumíte třídit odpad? Nevadí. My
vás to v tomto programu rádi naučíme.

VČELÍ KRÁLOVSTVÍ

Od 5 let

60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Děti společně s lektorem prozkoumají velký model včely a dozví se mnoho zajímavostí o jejich životě. Zkusí se podívat na svět včelíma očima, přenášet pyl či sbírat nektar. Zahrají si
na vývoj nové včeličky a vyzkouší, jaké všechny profese včelky mají. Program rozvíjí pozitivní
vztah ke včelám, včelím produktům, ale také pomáhá s procvičováním jemné motoriky v průběhu zábavných her.
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ŽIVOT V MRAVENIŠTI

Od 5 let

60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Děti se na jednu hodinu promění v mravenečky, společně si zabydlí mraveniště, vydají se
shánět potravu a budou unikat nástrahám. Dozví se mnoho zajímavého ze života lesních
mravenců. Program podněcuje děti ke spolupráci a komunikaci.

JÁ TĚ SNÍM (POTRAVNÍ ŘETĚZCE)

Od 5 let

60 min.

ŠKOLA HROU V PŘÍRODĚ

50 Kč, min. 750 Kč

Děti navštíví s holčičkou Pipi prostředí lesa, rybníka a zahrady a na chvíli se stanou součástí
místních potravních řetězců – u rybníka budou prchat před predátorem, v lese trénovat svůj
čich, v zahradě nacvičí soustředění při lovu. Příběhem si připomenou, že každý živočich potřebuje nejen potravu, ale také úkryt a vodu. Pochopí pojem „potravní řetězec“ a skutečnost,
že i ten nejmenší živočich či rostlina jsou důležití pro život těch ostatních.

KUTURNÍ TRADICE
měsíc před Vánoci

OD ADVENTU DO VÁNOC

Od 5 let

120 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Přijďte si k nám užít pravou vánoční atmosféru. Společně si připravíme staročeské vánoční
překvapení a vyzkoušíme si různé zvyklosti. Mezi nimi nebudou chybět vánoční věštby, odlévání vosku, nebo převlékání za Barborky, Lucie a Mikuláše.
Program probíhá pouze v našich učebnách.
měsíc před Velikonoci

VELIKONOCE

Od 5 let

120 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Program je propleten povídáním o staročeských tradičních Velikonocích, období masopustu, Moraně a Lítu. S dětmi si připomeneme kouzlo jara a probouzení přírody. Vyzkoušíme si
otloukání píšťaliček. Společně upečeme tradiční velikonoční pečivo - tzv. jidáše.
Program probíhá pouze v našich učebnách.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
LETEM SVĚTEM

Od 5 let

60 min.

Od 5 let

60 min.

50 Kč, min. 750 Kč

Seznámíme se s běžným dnem jedné africké holčičky jménem Cecílie. Na jeden den se
spolu s ní staneme obyvateli Afriky. Navštívíme africkou školku a vyzkoušíme si běžnou
africkou domácí práci - nošení vody. Zahrajeme si i africkou hru a podíváme se, jaké různé
lidi, zvířata a věci bychom mohli v Africe vidět.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V TERÉNU
ČB / květen

RYBNÍK JAKO DŮM

Od 5 let

120 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Jarní exkurze do přírodní rezervace Vrbenské rybníky, která leží na okraji Českých Budějovic.
Budeme pozorovat vodní ptáky a jejich chování v přirozeném prostředí. V průběhu jarní
vycházky ulovíme a prozkoumáme drobné bezobratlé živočichy ve vodě a zahrajeme si hry
na motivy jejich života. Cesta po hrázi nám poskytne mnoho dalších podnětů k objevování
a poznávání.
Sraz před centrem Arpida.

50 Kč, min. 750 Kč

Na zeměkouli žijí lidé a zvířata, jejichž rozmanitost nezná hranic. Podíváme se za nimi a seznámíme se s Maory, Indiány, Asiaty i Afričany, s klokany i bizony. Vyzkoušíme si sklízení rýže
jako asijští zemědělci, naučíme se klokaní říkanku a indiánský tanec. Děti poznají odlišnosti
jednotlivých kontinentů a zároveň se pokusíme hledat, co mají společného.

VZHŮRU DO AFRIKY

NA VENKOVNÍ PROGRAMY DOPORUČUJEME PŘI SLUNÍČKU PITÍ S SEBOU
A PŘI MRÁČKÁCH PLÁŠTĚNKY.

ČB / květen - červen

U NÁS NA ZAHRÁDCE

Od 5 let

120 min.

70 Kč, min. 1050 Kč

Poznávání zvláštností Ukázkové přírodní zahrady v okolí budovy organizace Cassiopeia
v Českých Budějovicích - smíšené záhony, ptačí budky, suchá zídka, jezírko, rašeliniště,
stromy a keře, kompost. Nebude chybět ani procházka po smyslovém chodníčku a prozkoumání vůní bylinkové spirály. Během programu se Vám budou věnovat dva lektoři, kteří
si děti rozdělí do skupinek tak, aby všichni měli možnost si zvláštnosti zahrady pečlivě prohlédnout, prozkoumat a některé i vyzkoušet na vlastní kůži.
Každý si s sebou vezme kelímek na zasazení rostlinky.
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duben-červen

ČB / říjen, květen-červen

KDEPAK PŘEBÝVÁŠ?

Od 5 let

75 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Kdo jsi a kde hnízdo máš? Při pátrání po zvířecím kamarádovi prohledáme celý park, nahlédneme do kdejaké dutiny a setkáme se s jejich obyvateli. Zahrajeme si na malé detektivy mezi
stromy krásných křivek a zajímavých, tajemných, někdy téměř lidských tvarů a naučíme se
je od sebe poznávat. V parku na Pražském sídlišti u hřbitova to opravdu žije a my toho pod
stromy spoustu podnikneme spolu s místními mravenci, pavouky, ptáky a drobnými savci.
Program je plný pohybových aktivit, básniček a hádanek.
Program je součástí projektu „Snadné cesty k přírodě 2015“ podpořeného MŽP a je
realizován v parku na Pražském sídlišti u hřbitova v Českých Budějovicích
ČB / září-říjen/květen-červen

ŽIVLY = ŽIVOT

Od 5 let

75 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Nedaleko řeky v parku Háječek, ve staré hvězdárně, trávil hvězdář veškerý čas pozorováním pustých vzdálených planet a o světě kolem sebe téměř nevěděl. Až nová zahradnice
mu otevřela oči a hvězdář zjistil, že „život“ kolem něj dělá z naší planety tu nejzajímavější.
Byl jím tolik nadšený, že vyměnil hvězdářský dalekohled za lupu. Děti spolu s ním v parku
vyzkoumají, že k přežití lidí, zvířat i rostlin jsou potřeba všechny čtyři živly – voda, vzduch,
půda a oheň (světlo a teplo).
Program je součástí projektu „Snadné cesty k přírodě 2015“ podpořeného MŽP a je
realizován v parku Háječek u hvězdárny v Českých Budějovicích.
září-říjen/květen-červen

BYLINKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Od 5 let

75 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Král Čajík provází děti po svém království. Během této cesty se potká s několika představiteli
z rodu keřů, stromů a květin. Děti se seznámí se třemi nejznámějšími léčivými rostlinami
a zjistí, které jejich části oplývají nejsilnější kouzelnou mocí. Pro lepší zapamatování využijeme všech pět smyslů a naučíme se kouzelná zaříkadla.
Program je součástí projektu „Venku je nám líp 2016“ podpořeného MŽP a je realizován na školních zahradách či v blízké zeleni mateřských škol.

PAVOUČÍ ŘÍŠE

Od 5 let

60 min.

60 Kč, min. 750 Kč

Vítejte v zázračné pavoučí říši! Co je tu nových věcí? Brzy se pomocí her a aktivit naučíte, jak
se starat o malé pavoučky, jak správně upříst sítě a přelstít mouchy. Seznámíme se se čtyřmi
druhy pavouků a nakročíme bez obav do jejich světa. Program rozvíjí tělesnou koordinaci
a spolupráci dětí.
Realizuje se na zahradě školky.

POJEĎTE NA VÝLET
červen

BYLINKY A RENESANCE
NA ZÁMKU KRATOCHVÍLE

Od 4-5 let

75 min.

60 Kč, min. 1200 Kč

V rámci programu poznáme jedinečnost renesance v architektuře a na zahradě, kde zjistíme,
že záhony geometrických tvarů jsou plné nejen krásných květin, ale i zeleniny a bylinek.
Přeneseme se do dob, kdy letohrádek navštěvovali šlechtici Petr Vok a Vilém z Rožmberka.
Jako jejich poddaní se podíváme do neznámých zákoutí zámku a jeho okolí, kde nás čekají
úkoly od mistra řemeslníka, zahradnice či dvorního malíře.
Děti poznají několik základních bylinek a jejich využití, setkají se s živou geometrií a vyzkouší si různé výtvarné techniky. Program podněcuje děti ke spolupráci, provází ho pohybové
a smyslové aktivity.
Můžete si objednat navazující hodinovou prohlídku zámecké vily s výkladem pro děti, kde si
budou moci zmíněné šlechtice prohlédnout na obrazech a dozví se něco o jejich životě. Prohlídka se platí na místě; 20 Kč dítě do 6 let, 80 Kč děti od 6-18 let + dozorující doprovod
zdarma. Můžete se těšit na didaktickou publikaci „Objevování renesanční zahrady zámku
Kratochvíle“, kterou dostanete k prohlídce.
Objednání programu a popřípadě prohlídky zámku (zařizuje Mariana Fendrychová) je nutné
nejpozději měsíc předem. Možnost objednat pro dvě třídy za sebou. Cena prohlídky zámku se
řídí podle aktuálního ceníku dostupného na webových stránkách zámku
(www.zamek-kratochvile.eu).

září-říjen/květen-červen

STROMOVOUS

Od 5 let

75 min.

60 Kč, min. 900 Kč

Moudrý Stromovous nás provede svou říší stromů a odhalí nám její kouzla a tajemství. S dětmi si zahrajeme na putování semínek a poznáme, jak žije strom v průběhu roku. Zjistíme, co
potřebuje ke svému životu, a naučíme se poznávat základní druhy stromů. Celý program je
obohacen o pohybové, smyslové a tvořivé aktivity.
Program je součástí projektu „Venku je nám líp 2016“ podpořeného MŽP a je realizován na školních zahradách či v blízké zeleni mateřských škol
září-říjen/květen-červen

KVĚTINOVÝ KLÍČ

Od 5 let

75 min.

60 Kč, min. 900 Kč

S květinkami pampeliškou, fazolkou a svízelem, prožijeme velké dobrodružství. Dnem i nocí
budeme putovat přes čtvero království – jaro, léto, podzim a zimu. Od každého království,
získáme klíč proměn, díky němuž odhalíme tajemství života květin.
Program je součástí projektu „Venku je nám líp 2016“ podpořeného MŽP a je realizován na školních zahradách či v blízké zeleni mateřských škol.
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Další akce pořádané Cassiopeiou
ve školním roce 2017/18

s náměty na začleňování EVVO do školní praxe, prezentaci metodických materiálů, výukových
pomůcek a publikací.
Bližší informace k seminářům a konferencím: RNDr. Eva Koutecká,
koutecka@cegv-cassiopeia.cz

Mikulášovy časy (5.12.2017)
- pravidelná akce probíhající v přírodní zahradě v sídle naší organizace v Č. Budějovicích.
Dříve než nastane slavnostní okamžik příchodu Mikuláše s andělem, mohou si děti s rodiči
vyzkoušet rozmanitá stanoviště. Případné dotazy na e-mail: akce.cass@gmail.com

Den dětí (1.6.2018)
- pravidelná akce probíhající v přírodní zahradě v sídle naší organizace v Č. Budějovicích.
Dopoledního programu se účastní děti ze speciálních škol, odpolední program navštěvují děti
(často spolu s rodiči) ve volném čase. Pro účastníky připravujeme rozmanité úkoly a hry na
několika stanovištích. Případné dotazy na e-mail: akce.cass@gmail.com

Akce mezinárodního projektu „Children In Permaculture –
Děti v permakultuře“

Evropský den bez aut (22.9.2017)
V rámci evropského týdne mobility pořádá odbor ochrany životního prostředí města České Budějovice a CEGV Cassiopeia akci s environmentální tématikou na náměstí Přemysla Otakara
II. v Č. Budějovicích. Dopoledne se účastní přihlášené mateřské i základní školy. Odpoledne
bude program pokračovat pro veřejnost. Přihlašovat se můžete na e-mail: akce.cass@gmail.
com. Akce je zdarma.

•

dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol a 1. stupně základních škol v Českých Budějovicích (3/2018)
- seznámení s principy permakultury (angl. permanent culture) a možnostmi jejich začleňování do výuky; seznámení s metodickými materiály, vyvinutými ve spolupráci s evropskými partnery, praktické ukázky aktivit a výukových bloků pro interiérovou i venkovní
výuku

•

mezinárodní konference na Toulcově Dvoře v Praze (4.-5.5.2018)
- jedinečné setkání pro všechny zájemce o permakulturu a udržitelný rozvoj; možnost
shlédnout příklady dobré praxe začleňování permakultury do školní výuky, seznámit se
s nově vytvořenými metodickými materiály, navázat kontakty a poznat zajímavé lidi
Bližší informace k akcím projektu Children In Permaculture: Mgr. Tereza Velehradská,
velehradska@cegv-cassiopeia.cz

Seminář „Zelený ostrov“
pro pedagogy 1. stupně ZŠ a mateřských škol (3.10.2017)
Účastníci se aktivně seznámí s metodickými materiály a pomůckami ze stejnojmenného projektu, které získají zdarma pro svou školu. Příběh o vzniku ostrova Krakatau a na něj navázané
aktivity pomáhají dětem porozumět přírodním zákonitostem a působení člověka na životní
prostředí.

Konference EVVO pro pedagogy v Jihočeském kraji
17.10.2017 Konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy MŠ v Jihočeském kraji.
14.11.2017 Konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy ZŠ v Jihočeském kraji.
15.11.2017 Konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy SŠ v Jihočeském kraji.
Program konferencí zahrnuje představení aktuálních nabídek aktivit EVVO pro školy v Jihočeském kraji, sdílení aktuálních informací, příklady dobré praxe EVVO ve školách, praktické dílny
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Kde nás najdete?
Centrum environmentální
a globální výchovy Cassiopeia
Jizerská 4
370 11 České Budějovice

Cassiopeia
9 14
15

telefon: 725 515 994
e-mail: info@cegv-cassiopeia.cz
web: www.cegv-cassiopeia.cz

Výukové programy podporuje Statutární město České Budějovice – Projekt ekologické
výchovy „Terminál“, Krajská síť environmentálních center Krasec, Jihočeský kraj
a Ministerstvo životního prostředí.

Cassiopeia vznikla při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest

