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Svět Fantazie, zapsaný ústav je novou neziskovou organizací, která byla založena  

v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i 

dospělých. I přes svou krátkou existenci již Svět Fantazie stihl rozběhnout mnoho 

potřebných aktivit v našem okolí. Organizuje pravidelné mimoškolní kroužky, 

vzdělávací programy pro školy, řemeslné a výtvarné dílny, příměstské tábory, naučné 

stezky.  
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Pravidelná mimoškolní činnost 
V září 2016 jsme rozběhli v pilotním programu tři zájmové kroužky v Roseči  – sportovní, 

výtvarný a anglický jazyk. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 25 dětí. Prvopočáteční zájem o 

novou aktivitu v obci Roseč postupně upadal. Do dalšího období bude pokračovat pouze 14 

dětí ve dvou kroužcích, anglický jazyk a Cestou necestou – pohybově naučný kroužek. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vzdělávací program 
V prosinci 2016 jsme začali koncipovat nový vzdělávací program pro školy a školky, 

který navazuje na výuku o planetě Zemi. Tento program dětem přiblíží práci 

paleontologa formou hry a metodou experimentu. Děti se seznámí s originálními 

fosilními pozůstatky živočichů a rostlin a v napínavém příběhu si vyzkoušejí jak 

praktickou terénní práci paleontologa v praxi, tak i tu badatelskou a vědeckou část.  
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Výtvarné a řemeslné dílny 

Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové výtvarné techniky a kombinujeme různé druhy 

materiálů tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie.                                    

Ani řemeslné techniky nám nejsou cizí a každý se svou šikovností si vyzkouší například 

činnost dráteníka při výrobě drátkovaných stromečků. V prosinci 2016 jsme uskutečnili 

3 výtvarné dílny. 
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Příměstské tábory 
V roce 2016 jsme poprvé uskutečnili příměstské tábory, které jsme organizovali 

v Houbovém Parku Ráji Skřítků v Roseči. Program příměstského tábora je netradiční, 

naučně zábavný. Z každého běhu si děti odváží své vlastní výrobky a mnoho zážitků. 

V roce 2016 se táborů účastnilo 40 dětí. Protože byl o příměstský tábor velký zájem, 

chtěli bychom v roce 2017 tuto aktivitu rozvrhnout do 6ti týdnů o hlavních prázdninách 

a kapacitu navýšit minimálně o 20 dětí. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo jeden 

běh příměstského tábora otevřít i pro děti ze sociálně ohrožených rodin.  
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Houbový Park Ráj Skřítků 
Historie Houbového Parku Ráje Skřítků sahá do roku 2008, kdy na velké zahradě v 

Roseči vznikla první pohádková Rafíkova stezka pro pobavení dětí a dospělých. Od té 

doby se mnoho změnilo. Park se stal oblíbeným a navštěvovaným místem. Vyrostlo zde 

mnoho domečků pro skřítky, zatravněná plocha se změnila v botanickou zahradu,         

v parku je připraveno devět naučných programů a stezek pro návštěvníky všech 

věkových kategorií. Celý projekt vznikl při práci ve volném čase. V roce 2016 navštívilo 

Houbový Park 800 rodin s dětmi. Aby tato aktivita nezanikla, rozhodli se majitelé 

parku, že zapojí do celého projektu vice aktérů a podpoří tak i další potřebné aktivity ve 

společnosti. Od 1.1.2017 aktivity Houbového Parku přebírá nezisková organizace Svět 

Fantazie, zapsaný ústav. 
 

Výlety pro školy 

V roce 2016 navštívilo Houbový Park 45 škol. 1600 dětí prošlo naučnými stezkami, 

Muzeem fosilií, vyrobilo si magnetku a hrálo si v prostorách Houbového Parku. 

Houbový Park se potýkal s nedostačným počtem směrových cedulí, stávalo se, že 

autobus plný dětí zabloudil nebo musel couvat v nebezpečných úsecích, kudy dále 

nemohl projet ( Mnich, Stráž nad Nežárkou). Ani parkování pro takové množství 

autobusů nebylo u Houbového Parku přizpůsobeno. Svět Fantazie má v plánu odstranit 

tyto nedostatky a umožnit tak snadnou orientaci a konfort při příjezdu do  Houbového 

Parku. 
 

Naučné stezky 
V Houbovém Parku v roce 2016 probíhalo 9 naučných a zábavných stezek: Tajemná expedice, 

Cesta do vesmíru, Houbová a Foťáková stezka, Bloudění s rostlinkami, Tajemství trezoru, 

Hledání pokladu, Paleontologická stezka a Palačinkové tajemství. Máme v plánu vybudovat 

novou pohmatovou přírodní stezku v Houbovém Parku Ráji Skřítků, kde se děti budou 

učit vnímání svého okolního světa pocitem. Stezka by měla měřit 100 metrů a bude 

vytvořena z různých druhů povrchů – dřeviny, tráva, bahno, kamen, písek a další 

přírodní materiály.  Stezka bude určena pro děti i dospělé, každý sám si bude moci 

vyzkoušet pocity, které v něm různost materiálů bude vyvolávat. Také nás čeká 

dokončení vodního hradu, kde se děti učí poznávat vlastnosti vody, její sílu a 

potřebnost. Během léta 2017 vznikne ještě jedna stezka a to pro ty úplně nejmenší, 
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Řemeslnická skřítkovská stezička, která bude podporovat polytechnickou výchovu již 

od předškolního věku. Dalším úkolem je oprava stávajících stezek. 
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Botanická zahrada 
Svět Fantazie od 1.1.2017 převezme správu  nad  celým  Botanicem. Jedná se o 

Botanickou zahradu, ve které je určeno na 250 rostlin, které nás v běžném životě 

obklopují, ale často neznáme jejich jméno, nebo čím je daná rostlinka pro nás užitečná. 

Nápadité popisky přispěly ke vzniku botanické stezky Bloudění s rostlinkami. Svět 

Fantazie plánuje i exkurze pro školy s programem zaměřeným přímo na ekologii a 

prospěch rostlin v našem životě. 
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Muzeum Fosilií 

Muzem Fosílií v Roseči vzniklo v roce 2008. Představuje vývoj planety Země v unikátní 

kolekci nálezů zkamenělých rostlin a živočichů. Musíme obdivovat neuvěřitelnou píli a 

trpělivost Henka a Nolly Blaas, kteří většinu exponátů našli, očistili, identifikovali, popsali a 

zařadili do vývojového vzorce. Sbírce věnovali 50 let svého života. Sbírka obsahuje nálezy 

rostlin a živočichů z celé Evropy. Mapuje vývoj planety Země od období Kambria. 

Manželé Blaasovi spolupracovali s Geologickým muzeem v Hoflandu v Holandsku. 

Geologické muzeum Hofland podpořilo vznik Muzea fosilií v Roseči doplněním 

chybějících zkamenělin ke zmapování všech období vývoje planety Země, poskytlo jako 

sponzorský dar několik prosvícených vitrín k realizaci expozice. V roce 2014 sbírku 

zkamenělin prohlédl a svým odborným názorem podpořil RNDr. Jaroslav Marek, CsC. 

z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je předním odborníkem v České 

republice v oboru paleontologie. 

 

 

Muzeum Fosílií 
Svět Fantazie bude spravovat od 1.1.2017 Muzeum Fosílií, které se nachází v areálu 

Houbového Parku v Roseči. Muzeum si již v minulých letech našlo své návštěvníky a 

svou originální sbírkou získalo i velký kladný ohlas veřejnosti. V roce 2016 se muzeum 

začalo rozšiřovat o další sbírky z České republiky. Muzeum čeká rozsáhlá rekonstrukce 

a digitalizace všech nashromážděných nálezů tak, aby návštěvníci měli možnost 

dohledat veškeré informace k nálezům na webových stránkách.  
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Firemní zábavné akce 
Umíme si hrát a to je základ i pro další aktivity Světa Fantazie. Firemní akce budou 

pořádány v areálu Houbový Park v Roseči. Na dospěláky nebo celé jejich rodiny čeká 

hodně netradičních her a zábavy. Program bude připravován dle zadání a přání přímo 

na míru každé firmě. 
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Podporují nás 

V roce 2016 si našel Svět Fantazie své první podporovatele:  

Vlastimil Prokeš podpořil Svět Fantazie,z.ú. zakoupením hry Touchbaal sportovní 

kroužek a příměstské tábory. 

Manželé Blaasovi podpořili činnost Světa Fantazie mnoha odpracovanými hodinami v 

dobrovolnické činnosti, několika potřebnými dary a finančními dary k dalšímu rozvoji 

činnosti Světa Fantazie,z.ú. 

Banka Waldviertler Sparkasse,a.s. podpořila činnost Světa Fantazie,z.ú. finančním 

darem 

Přátelé Světa fantazie, zapsaného ústavu a Houbového Parku Ráje Skřítků podpořili 

činnost Světa fantazie svou dobrovolnickou prací 

 

 

Finanční rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou přílohami této výroční zprávy. 

Výroční zprávu vypracovala:  Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MBA. 

Dne 31.5.2017 

 

Svět fantazie z.ú., 

Náměstí Míru 162 (Hotel Vajgar), 

377 01 Jindřichův Hradec, CZ. 

IČO: 04872380 

Mobil: +420 736 419 795  

Email: info@svetfantaziezu.cz 
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