
  

  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 
 

KOMUNITNÍ CENTRUM CHEIRON T 

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST CHEIRON T 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo organizace: 

Komunitní centrum Cheiron T, 

Děkanská 302, 

Tábor 390 01 

Tel.: 0361/25 76 24 

Fax: 0361/25 76 24 

E-mail: cheiron@nwt1.cz  

 

 

 

 

  



 

ÚVODEM 

Vážení a drazí přátelé,  

je pro mě velmi těžké a zároveň velmi příjemné psát dnes již třetí úvod k výroční zprávě 

Cheironu. Ano, již tři roky existuje v Táboře Komunitní centrum pro děti a mládež. Zdá se 

mi až neuvěřitelné, že je to tak. Když jsme začínali, báli jsme se jak budeme existovat a zda 

budeme mít vůbec nějaké návštěvníky, nápady a taky tak potřebné finance. První velký 

obnos nám spadl přímo z nebe, ale co dál? Mám radost, že náš Cheiron přečkal všechny ty 

týdny a měsíce nejistoty, zda budeme moci pokračovat v práci, zda přijdou odněkud peníze, 

zda to bude stačit, jestli to vydrží zaměstnanci, kteří leckdy nevěděli jestli ještě pracují za 

plat nebo už zadarmo, jestli dokáží i přes to připravovat a udržet nabízený standard našeho 

centra, jestli dobrovolníci budou pracovat i přes to, že jsme jim leckdy nemohli pro jejich 

nápady poskytnout ani nejnutnější materiál, jestli návštěvníci přijdou. Přes všechny tyto 

nejistoty Cheiron žije a podařilo se nám i v tomto roce připravit další nové programy. Za to 

patří velký dík všem zaměstnancům, externistům, dobrovolníkům, přátelům a všem našim 

příznivcům. Děkuji Vám všem, kdo třeba jen maličkostí pomohli žít našemu centru a věřím, 

že i přes všechny nesnáze se nám podaří v březnu 2000 oslavit čtvrté výročí trvání Cheironu.  

Jiřina Svobodová 

ředitelka Cheiron T, o. p. s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTURA ORGANIZACE 

ZAKLADATELÉ 

SPOLEČNOSTI 

Ing. Jiří Fišer 

Mgr. Jana Říčařová 

Jiřina Svobodová 
Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou 

Havrdovou, CSc. 

SPRÁVNÍ RADA 

předseda správní rady: Ing. Jiří Fišer, projektant, radní 

členové: 

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., Charita Praha  

Mgr. Hana Vellánová, ředitelka Střediska služeb školám 

Jana Ondráčková, sekretariát starosty 

Mgr. Blanka Týrová, sociální pracovnice kontaktního centra 

MUDr. Milan Rytíř, dětský lékař 

DOZORČÍ RADA 

předseda dozorčí rady: Ing. Jan Mrzena, ředitel Jihočeského 

divadla  

členové: 

PhDr. Vladimír Jelen, psycholog 

Jaromír Pflanzer, pracovník OÚ  

VÝKONNÁ 

ŘEDITELKA 
Jiřina Svobodová 

ZAMĚSTNANCI  

Martin Tlapa, zástupce ředitelky komunitního centra - úvazek 

1,0 

Tomáš Bílý, komunitní pracovník - úvazek 1,0 

Martin Procházka, street worker - úvazek 1,0 

Patrik Kučera, asistent - úvazek 0,25 

Petra Podlahová, administrativní pracovnice - úvazek 0,25 

Jakub Zeman, Tomáš Hájek - civilní služba 

Michal Šťastný, výměnné programy - externí pracovník 

Petr Novák, vedoucí keramické dílny - externí pracovník 

Radka Šimonová, terapeutka - externí pracovnice 

Julie Blahová, psycholožka - externí pracovnice 

Marie Balounová, účetní - externí pracovnice 

Marie Mikolášková, zpracování mezd  

DOBROVOLNÍ 

PRACOVNÍCI 

Alois Sassmann, Alena Bláhová, Patrik Kučera, Michal 

Šťastný, Valérie Makovcová, Adam Krejčíř, Vanda 

Příhonská, Petra Podlahová, Jan Klůfa, David Vacula, 

Martin Dřevo, Pavla Kohelová, Bára Růžičková, Josef 

Musil a další.  

V současné době pracuje v komunitním centru Cheiron T asi 50 dobrovolníků, z toho asi 16 

skalních, kteří pomáhají při realizaci jednotlivých projektů, zajišťují úklid prostor, opravy a 

úpravy centra, pořadatelské služby apod. 



POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE  

POSLÁNÍ  

Hlavním předmětem činnosti je poskytovat a zprostředkovávat:  

 konzultační činnost  

 přednáškovou činnost  

 zájmovou činnost  

 sociálně - výchovnou činnost  

 preventivní programy  

 kulturní programy 

a to vše s cílem zabezpečit hodnotné využívání volného času a zdravý rozvoj osobnosti 

neorganizované mládeže a dětí.  

CÍL  

Dlouhodobým a všeobecným cílem naší organizace je přispět k rozvoji nových, 

participativních metod sociální pomoci. Prostřednictvím komunitní práce rozvíjet aktivní 

seberealizaci ohrožených skupin mladých lidí.  

KOMUNITNÍ CENTRUM CHEIRON T  

Co je to komunitní práce?  

Komunitní práce je metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství 

- komunit - v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají. Metoda komunitní práce je 

široce používána ve Velké Británii, USA, Nizozemsku i jiných zemích, v České republice je 

zatím nová.  

Komunitní přístup přináší některé jednoduché a srozumitelné myšlenky a ukazuje, jak je lze 

uplatnit v realitě. Patří k nim např. to, že pokud odborník plánuje nějaké opatření, které má 

pomoci lidem, měl by se jich jednoduše nejprve zeptat, co je nejvíc pálí, a teprve potom, co 

by jim nejlépe pomohlo. Jak to udělat ovšem také stojí za podrobnější výklad. Místo toho 

však většinou dojde k plánování od stolu a teprve poté, kdy se investuje spousta času a 

peněz, se ukáže, že to jaksi není ono.  

Další myšlenka spočívá v tom, že úspěch nového nezávisí jen na jeho kvalitě, ale také - a 

možná z větší části - na tom, jak je komunitou přijato, zda se lidé mohli na rozhodnutí 

podílet a vyslovit se k němu, aby ho mohli přijmout za své. Komunitní přístup se vyvíjí už 

déle než 100 let a neřekne dnes nic, co by se už nevědělo. Těžiště jeho úspěchu je ale právě v 

tom, jak jej lidé dokáží vždy nově, v nových kontextech a variantách vnést do života. 

Komunitní přístup totiž staví na takových hodnotách, jako je naslouchání jeden druhému, 

vytváření příležitostí ke společné diskusi a sdílení názorů i zážitků a na spolupráci při 

zvládání nesnází, při společném učení a objevování řešení. 

Vybráno z kapitoly XI. Komunitní práce - Sešit pro sociální politiku "Obce, města, regiony a 



sociální služby"  

OBLASTI PŮSOBENÍ  

Práce s neorganizovanou mládeží  

 pravidelné programy komunitního centra Cheiron T (výtvarná dílna, keramická 

dílna, výuka hry na kytaru a na flétnu, poslechovky, úvod do filozofie, přednášky, 

Otevřená skupina vnitřního rozvoje, literární dílny Agý, Agú, Hú, křeťansko-

psychologická poradna, anonymní alkoholici, divadelní dílna, videopárty, jam 

session)  

 kulturní akce (koncerty, divadelní semináře a představení, výstavy)  

 vzdělávací pořady (semináře, besedy, přednášky, kurzy)  

 sportovní akce (sjíždění Vltavy, Běh Terryho Foxe, turnaje)  

 tématicky zaměřené projekty (týden "Drogy a umění", celorepubliková akce 

"Týden pro dušení zdraví", celorepubliková akce "30 dní pro občanský sektor")  

Práce s rómskou mládeží  

 hudební programy (kapely, diskotéky)  

 keramická a výtvarná dílna  

 první kontakty s děti a rodiči  

Veřejné akce  

 . vzdělávací (Drogy a umění, Týden pro duševní zdraví, přednášky,.)  

 . zábavné (koncerty, divadelní dílny, Den dětí, výstavy,.)  

 . sportovní (Běh Terryho Foxe, sjíždění Vltavy,.)  

 . komunitní (veřejná fóra a setkání pro veřejnost)  

Spolupráce  

 spolupráce s obcí a státní správou (MÚ, OÚ, ÚP, OHS, ŠÚ, PPP,.)  

 spolupráce s NNO v Táboře (M-centrum, Hnutí DUHA, Help Handicap, kontaktní 

centrum Auritus, ICM, Klub Naděje..) a Centrem pro komunitní práci Jižní Čechy  

 spolupráce s Communiem, centrem Starokatolické církve v Táboře  

 spolupráce se školskými zařízeními (besedy a prožitkové semináře "Primární 

protidrogová prevence trochu jinak" ve školách a domovech mládeže)  

 spolupráce s dalšími komunitními centry v ČR (Krok Praha, Milíčův dům Jaroměř, 

Centrum pro rodinu Plzeň, Klub Hurá kamarád Pardubice)  

 spolupráce s dalším podobně zaměřenými institucemi v ČR (Písek, České 

Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Praha,.)  

 spolupráce s kulturními zařízeními v Táboře (music club ORION, Okresní knihovna, 

Dobrá Čajovna,..)  

Služba street workera  

 výměnný program injekčního materiálu  

 kontaktní práce na ulici  

 sociální práce na ulici  



 poradenství informační servis  

 preventivní programy  

 mapování aktuální situace na drogové scéně  

 zprostředkování včasné odborné pomoci  

 volnočasové aktivity pro klienty  

 volnočasové programy pro abstinující narkomany  

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 1999  

SEMINÁŘE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, KURSY KONCERTY, DIVADLA, 

VÝSTAVY,  

 12.1. Přednáška "Historie křesťanství"  

 31.1. Jam Session  

 20.1. Beseda "Potulný sadař" (ve spolupráci s hnutím DUHA) 

 1.2-1.3..Vernisáž výstavy neziskových organizací /Jihočeská univerzita/  

 8.2. Setkání s Duhou /A-klub, Okresní knihovna/  

 28.2. Jam Session  

 9.2. Přednáška "Křesťanství"  

 10.3. II. narozeniny Cheironu  

 17.3. Setkání protidrogových koordinátorů ZŠ  

 19.3. Divadelní dílna (ve spolupráci s DS Průvan)  

 18.3. Přednáška "Ekologie" (ve spolupráci s hnutím DUHA)  

 28.3. Jam Session  

 26.3. Sebepoznávací kurs  

 1.4.-4.4.Malování velikonočních vajíček  

 27.3. Přednáška "Ekologie" (ve spolupráci s hnutím DUHA)  

 12.4. Poslechovka  

 31.3. Setkání protidrogových koordinátorů ZŠ  

 19.4. Poslechovka  

 7.4. Seminář ISŠSŘ  

 26.4. Poslechovka  

 13.4. Seminář SOU spojů  

 3.5. Poslechovka  

 30.4. Seminář ISŠSŘ 

 8.5. GNU + OTK /music club ORION/  

 22.4. Přednáška "Vlk a rys chrání naše lesy" (ve spolupráci s hnutím DUHA) 

 28.5. Divadelní "Divnodílna" (ve spolupráci s DS Průvan)  

 29.4. Seminář ISŠSŘ 29.5. TOXICKY BOOM + DJ´s (music club ORION)  

 4.5. Přednáška "Křesťanské dějiny"  

 30.5. Vernisáž výstavy "Stíny & Šmouhy" /Vodárenská věž/  

 18.5. Přednáška "Křesťanské dějiny"  

 31.5. Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ, SŠ a SOU "Drogy kolem nás"  

 20.5.Přednáška "Majové proti globalizaci" (ve spolupráci s hnutím DUHA) 

/Jihočeská univerzita/  

 1.6. Přednáška "Alternativní způsoby vnitřního hledání"  

 4.6. LUMEN + WOODOOTOYS /music club ORION/  

 2.6. Arteterapie pro veřejnost  

 5.6. CREATIVE DANCE PARTY /music club ORION/  

 3.6. Přednáška "Holotropní dýchání"  



 19.6. DRUM & BASS - přehlídka bubeníků, basáků a jejich hostů  

 29.6. Přednáška "Inkvizice a čarodějnictví" /music club Orion/  

 27.7. Otevřená skupina vnitřního rozvoje  

 25.6. Happening literární dílny AGÝ, AGÚ, HÚ  

 7.9.Otevřená skupina vnitřního rozvoje 

 27.6. Jam Session  

 21.9. Přednáška "Sexualita z pohledu jógy"  

 2.7. FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /Bar U řeky, Bechyně/  

 22.9. "Načerno" 1.rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým  

 8.7. Videopárty JON SPENCER BLUES EXPLOSION /A-klub-Okresní knihovna/ 

 9.7. FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /Bar U řeky, Bechyně/  

 28.9. Přednáška " Holotropní dýchání"  

 15.7. Divadlo "PARAPET" - Strop /nadace CESTA/  

 30.9. Arteterapie /K-centrum/  

 17.7. POINT /music club ORION/  

 5.10.Otevřená skupina vnitřního rozvoje  

 23.7. FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /Bar U řeky, Bechyně/  

 11.10.Beseda "Rodič-dítě-droga" /K-centrum/ 

 30.7. Rock Party /music club ORION/  

 19.10.Otevřená skupina vnitřního rozvoje  

 5.8. Videopárty EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN  

 20.10. Fórum ke komunální politice /Jihočeská univerzita/  

 20.8. FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /Bar U řeky, Bechyně/  

 22.10. Seminář o komunitní práci pro začínající rómské asistenty 

 27.8. FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /Bar U řeky, Bechyně/  

 26.10."Načerno" 2.rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým  

 3.9-5.9. Divadelní festiválek "Sedmička" /Café Bar 7/ /A-klub-Okresní knihovna  

 9.9. Videopárty PINK FLOYD "The Wall"  

 2.11. Otevřená skupina vnitřního rozvoje 

 16.9. Irena a Vojtěch Havlovi /Kostel Sv. Jakuba/  

 4.11.Prožitkový seminář /DM ISŠSŘ/  

 23.9. ETHNO-DIDJERIDOO-DRUM-JAM /Dobrá Čajovna/  

 13.11.Arteterapie "Maska"  

 24.9. FIGURKY /music club ORION/  

 16.11. Otevřená skupina vnitřního rozvoje  

 25.9. Jam Session  

 19.11. Beseda "Světlonoš" FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /music club 

ORION/  

 20.11. Prožitkový sebepoznávací kurs /Pantha Rhei/ 

 14.10. Videopárty IGGY POP  

 23.11. Prožitkový seminář /DM SZŠ/ 

 27.10. FREE DIMENSION DISCOTHEQUE /Restaurace  

 30.11. Otevřená skupina vnitřního rozvoje Na vyhlídce, Tábor-Čekanice/ "Načerno" 

3.rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým 

 11.11. Videopárty DEPECHE MODE /A-klub, Okresní knihovna/  

 13.11. Vernisáž výstavy tvůrčí skupiny FOFR  

 4.12. Sebepoznávací kurs /Pantha Rhei/  

 25.11. Videopárty SWANS  

 10.12. Sebepoznávací kurs /Pantha Rhei/  

 27.11. SLAVES /USA/, SUNSHINE /CZ/. NOTORIUS /I/ /music  



 14.12. Otevřená skupina vnitřního rozvoje club Orion/  

 3.12. Divadelní "adventní " dílna (ve spolupráci s DS Průvan)  

 12.12. Irena a Vojtěch Havlovi /Kostel Sv. Jakuba/  

 16.12. Videopárty DEAD CAN DANCE  

  

SPORTOVNÍ AKCE TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ PROJEKTY  

 25.7.-30.7. Sjíždění Vltavy  

 29.5.-5.6. Týden "DROGY & UMĚNÍ" /akce konané v tomto termínu/  

 11.9. Dětský ráj 

 20.9.-26.9.Týden pro duševní zdraví, 10.ročník celorepublikové akce  

 25.9. Běh Terryho Foxe  

 27.11.Turnaj v Člověče nezlob se  

*není-li uvedeno jinak, uvedené akce se konaly v prostorách KC CHEIRON T  

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 1999  

Pondělí 14-19 povídání při čaji "tichá kavárna" 

Úterý 14-18 výtvarná a keramická dílna  

16-18 individuální psychologická poradna 16-17 výuka hry na kytaru  

17-18 výuka hry na zobcovou flétnu 17-18 Logika - úvod do filosofie  

18-19 poslechovka cyklus přednášek "Historie pozadí Bible"  

18-20 literární dílna Agý Agú Hú  

Středa 9:30-11:30 křesťansko-psychologická poradna 

Čtvrtek 14-18 výtvarná a keramická dílna  

14-18 výtvarná a keramická dílna 17-20 videopárty /každý sudý týden/  

17-20 divadelní dílna PES 18-20 anonymní alkoholici  

Pátek 9:30-11:30 křesťansko-psychologická poradna 

Sobota, Neděle 14-18 volné programy, akce venku  

14-18 výtvarná a keramická dílna  

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2000:  

 Otevřenou skupinu vnitřního rozvoje  

 další turnaje ve stolních hrách  



 klub Scrabble  

 kurz němčiny pro začátečníky  

 koncerty, hudební produkce, dance párty, jam sessiony, výstavy  

 přednášky na zajímavá témata (např. Sebevědomí a sebe vědomí, Sebevědomí bez 

sebe,..)  

 další rockování s Jiřím Černým  

 výstavu neziskových organizací v rámci 30 dnů pro občanský sektor  

 kurzy keramiky pro dospělé  

 3. narozeniny Cheironu  

 výlety ve spolupráci s Pantha Rhei  

 sebepoznávací odpoledne  

 netradiční malování velikonočních vajec  

 4. ročník cyklu "Drogy a umění"  

 Týden pro duševní zdraví  

 divadelní festiválek "Sedmička"  

 Týden boje proti rasismu a xenofobii  

 ... a další pravidelné a nepravidelné programy a akce  

Vyhodnocení efektivity  

V průběhu roku 1999 navštívilo komunitní centrum Cheiron T a akce pořádané tímto 

centrem celkem 7. 530 podchycených mladých lidí a dětí z Tábora a táborského regionu (v 

roce 1998 to bylo 6. 573 podchycených návštěvníků).  

V tomto roce bylo centrum k dispozici 306 dní včetně sobot a nedělí (v roce 1998 to bylo 

298 dní).  

Průměrná denní návštěvnost v tomto roce byla 25 podchycených návštěvníků (v roce 1998 

to bylo 23 návštěvníků).  

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST  

PROČ EXISTUJÍ MATEŘSKÁ CENTRA  

Společnost se často ocitá v pozici, kdy se ekonomické myšlení stává primárním a to se 

přenáší i na jednotlivce. Proto se nelze divit obecnému úsudku, že mít děti je kromě 

náročnosti výchovy a omezení kariéry neekonomické, mateřský příspěvek velmi nízký, 

školy a školky drahé atd.. Mít děti už dnes skutečně může být odvahou. Je dokázané, že nás 

ubývá, rodí se méně dětí. Ekonomické parametry jsou nastaveny tak, že se někdy zdá lepší 

děti nemít.  

Mateřská centra nabízejí jakousi alternativu mezi dvacetičtyřhodinovou izolací matky s 

dítětem a možností až nutností odejít brzy do zaměstnání. Pak ji čeká dvojnásobné zatížení, 

neboť zaměstnanecký svět dnes příliš neakceptuje děti a rodinu. Mateřská centra nabízejí i 

první sociální kontakty dětí před mateřskou školou, interakci a toleranci při společné hře. 

Aktivity zde nabízené mají příznivý vliv na tělesný i duševní rozvoj dětí.  

TÁBORSKÉ MC RADOST  

MC Radost vzniklo v Táboře v roce 1997 jako jedna z aktivit Obecně prospěšné společnosti 



Cheiron T. Mateřské centrum nabízí místo k setkávání a dalším činnostem maminkám, jejich 

dětem a všem příznivcům. Program a organizaci dobrovolně zajišťuje skupina maminek na 

mateřské dovolené, aktivně se však na přípravě programu může podílet kdokoliv z 

návštěvníků. Mateřské centrum je místo, kde si dospělí mohou popovídat, předat zkušenosti, 

poradit s problémy, děti si mohou volně pohrát a všichni se zde učí vzájemné toleranci a 

soužití. Je to místo, kde každý může uplatnit vlastní nápady, odborné znalosti a dovednosti. 

Naše mateřské centrum je součástí velké skupiny mateřských center, kterých je nyní v ČR 

asi 70.  

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 1999  

Únor 1999  

 18. 2. - "Karneval pro nejmenší"  

 25. 2. - přednáška "Masáže u dětí" (MUDr. Jelšík)  

Duben 1999  

 3. 4. - "Burza pro nejmenší"  

 13. 4. návštěva "MC Máj" v Českých Budějovicích  

 28. 3. "Oslava čarodějnic" v Zaluží  

Květen 1999  

 8. 5. "Pohádkový les" - hra do rodiče s dětmi  

 17. 5. přednáška "Zdravý životní styl"  

 20. 5. přednáška "Logopedie"  

 29. 5. "Zábavné odpoledne pro děti v botanické zahradě"  

Červen 1999  

 3. 6. přednáška "Výživa a alergie u dětí" (p. Paloučková)  

Říjen 1999  

 16. 10. "Burza pro nejmenší"  

 18. 10. přednáška "Jak pomoci dětem při zahlenění" (fyzioterapeutka p. Blažková)  

Listopad 1999  

 1. 11. beseda "EEG - Biofiedbek a možnosti jeho využití" (MUDr. Houdková)  

 8. 11. přednáška "Úvod do léčebné rehabilitace a ergoterapie" (fyzioterapeutka Bc. 

Šišková)  

 15. 11. přednáška+ukázky "Výrobky firmy Barekol" (ing. Tomec + p. Tomcová)  

 20.-21. 11. "Víkendová keramika v KC Cheiron" pro malé děti  

 29. 11. přednáška "Suchá vazba a vázání adventních věnců" (p. Matějíčková)  

Prosinec 1999  

 3. 12. "Mikulášská besídka"  



 4. 12. "Víkendová keramika II v KC Cheiron" - glazování  

 7. 12. "Charitní sbírka pro Domov pro dětský život v Brně a pro opuštěné děti z 

Indie"  

 11. 12. "Vánoční odpoledne"  

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 1999  

Pondělí  

 8:30-9:15 Plavání pro kojence 3 měsíce - 1 rok  

Úterý  

 9:00-10:00 Výtvarné čarování (2,5 - 4 roky)  

 9:15-10:00 Plavání pro děti 1 - 2 roky  

 10:00-12:00 Pojďte si hrát (3 - 4 roky)  

 9:30-11:30 Pojďte si hrát (1 - 2 roky) 

 16:00-16:30 Rytmika a tanečky (3 - 4 roky)  

 16:30-17:15 Rytmika a tanečky (4 - 6 let)  

Středa  

 9:30-11:30 Studio bříško (komplexní program pro těhotné)  

Čtvrtek  

 10:00-12:00 Chvilka pro nejmenší (0 - 1 rok)  

Pátek 

 9:30-11:30 Pojďte si hrát (2 - 3 roky)  

Neděle  

 Příprava tatínků k porodu (1x za měsíc dle dohody)  

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2000:  

 další zajímavé přednášky a besedy  

 maškarní bál pro děti  

 cyklus "Textil 100x jinak"  

 poradny "U šikovné švadlenky"  

 vynášení morany  

 burzy dětského oblečení a potřeb  

 "Zelený čtvrtek" - velikonoční tradice  

 keramiku pro dospělé  

 O ... a další programy pro děti a jejich rodiče  

Vyhodnocení efektivity  



Služeb mateřského centra Radost využilo v roce 1999 celkem asi 120 rodičů s dětmi.  

Největšímu zájmu se těšilo jako již tradičně plavání pro kojence a batolata, kde bylo 

přihlášeno v tomto roce 120 maminek s dětmi na každou pořádanou hodinu. Pravidelné 

schůzky "Pojďte si hrát" (čtyři skupiny podle věku dětí) navštěvovalo vždy nejméně 10 dětí 

s maminkami. Na "Výtvarné čarování" přicházelo na každou hodinu 8 dětí, rytmiky a 

zpívání využívalo vždy také 8 dětí. Na program pro těhotné přicházelo pravidelně vždy 20 

maminek.  

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 

Výdaje organizace (v Kč)  

mzdové náklady 400. 563, 00 

sociální a zdravotní pojištění  128. 980, 00 

základní sociální náklady 1. 447, 00 

ostatní sociální náklady 30. 048, 20 

materiál 104. 177, 00 

elektrická energie 45. 366, 00 

voda 7. 908, 60 

opravy  13. 819, 30 

cestovné  10. 931, 50 

reprezentativní náklady  3. 916, 80 

ostatní služby  73. 916, 50  

ostatní náklady 248. 337, 10 

odpisy 98. 760, 00  

Celkem 1. 168. 171, 30 

  

Příjmy organizace (v Kč )  

zůstatek na účtu 174. 782, 90 

dotace 950. 867, 30 

tržby za služby 37. 561, 00 

úroky 1. 560, 10  

ostatní výnosy 3. 400, 00 

Celkem 1. 168. 171, 30 

   

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem následujícím organizacím a jednotlivcům za pomoc, podporu a vstřícnost 



naší organizaci:  

Agentura pro trh práce a sociální politiku PHARE,  

Balounová Marie, Bednářová Zdena, Mgr., Bláhová Alena, Bláhová Libuše, Café Bar 7, 

Communio - centrum Starokatolické církve Tábor, Divadelní soubor Průvan,  

Dozorčí rada (Mrzena Jan, ing., Pflanzer Jaromír, Jelen Vladimír, PhDr.), Dušková Jitka, 

Hajný Martin, PhDr., Havlíčková Olina, Hejnová Marie, Heřmánková Irena, Hnilička Jakub, 

Hrdličková Jana, Mgr., Chadimová Dagmar, MUDr., Chrášťanská Lída, PhDr., Intermusic, 

Jislová Alena,  

Kontaktní centrum pro mladé lidi ohrožené drogou Auritus,  

Klůfa Jan, Knězovič Dušan, Krejčíř Adam,  

Lešikarová Jana, PhDr., M-centrum Tábor, Mackovi Ivana  

a Karel, Melichar Jiří, Městský úřad Tábor, Meziresortní protidrogová komise ČR, 

Mikolášková Marie, Ministerstvo práce  

a sociálních věcí ČR, Moravec Michal, Nadace CESTA, Nadace rozvoje občanské 

společnosti, Novák Petr, Okresní knihovna Tábor, Okresní úřad Tábor, Open Society Fund  

Praha, Orion-music club, Pacovský Petr, ing., Prokopová Monika, Rádio Faktor, 

Sassmannovi Alois a Alena, Správní rada  

(Fišer Jiří, ing., Vellánová Hana, Mgr., Havrdová Zuzana, PhDr.,  

Kačírková Blanka, Mgr., Ondráčková Jana, Rytíř Milan, MUDr.), Středisko služeb školám 

Tábor, Školský úřad Tábor, Táborské listy, Táborsko, Týdeník Palcát, Úřad práce Tábor, 

Velechovská Eva, PhDr., Vojtěchová Hana, Mgr., www.taboracek.cz, .kapely, muzikanti, 

lektoři, vystavující umělci, herci a další.  

ZÁVĚREM  

Na závěr mi dovolte citovat Jiřího Ortena jeho "Myšlenku z usínání":  

"Snad je opravdu Bůh; snad je opravdu věčnost. A my, občané věčnosti, jsme posíláni do 

světa na zkušenou. Teprve v určitém stáří, teprve v určitém tvaru, "vyrušeni z chaosu" 

přijdeme sem, abychom se dívali, jako do školy. Jaký je rozdíl mezi pěti, dvaceti, osmdesáti 

lety? Bůh je důmyslný; vezme nám minulou paměť, vezme nám na čas zkušenosti z 

ostatních světů, vezme nám ono vznešené vědomí nesmrtelných, které nám právem náleží. A 

nyní, říká si, poznejte bolest, štěstí, utrpení, rozkoš, poezii z nejmenšího měřítka, z měřítka 

živočichů; uvidíme, k čemu to bude dobré. Musíme být pilní. Ten, kdo se špatně učí, dostane 

špatnou známku a bude dlouho živ na této zemi, musí stále a stále opakovat, než si vštípí do 

hlavy celou nepatrnou moudrost, celé nepatrné poznání, jež tu může učinit. Bude musit 

zešedivět a poznat, co je stáří, bude musit poztrácet všechno, co našel, drahé lidi i drahé věci. 

Ale ten, kdo si osvojí látku utrpení snadno a lehce, odejde brzo. Jsou prostě rozdíly ve 

schopnosti chápat, to je jasné. A proto ti, kteří umírají mládi, jsou vyznamenáni. Je to jistá 



útěcha pro naši děravou paměť."  

Výroční zprávu zpracovali: Jiřina Svobodová, Patrik Kučera, Tomáš Bílý  

Výhled činností do budoucna:  

V současné době připravujeme projekty pro mezirezortní protidrogovou komisi, které se 

budou týkat pokračování činnosti komunitního centra Cheiron T, peer programů na ZŠ a 

zdokonalení a rozšíření práce street workera.  

Do budoucna máme zájem pokračovat v činnosti centra a to ve všech započatých směrech. 

Věříme, že se nám podaří zdokonalit spolupráci s okruhem odborníků v Táboře a zapojit 

ještě více dětí a mládeže z ohrožených skupin do činnosti Cheironu. Počítáme z rozšířením 

prostor a chceme svou činnost zaměřit i na akce mimo centrum (práce s dětmi na sídlištích, 

spolupráce s dalšími zařízeními, sportovní akce na "pláccích").  

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem následujícím organizacím a jednotlivcům za pomoc, podporu a vstřícnost 

naší organizaci:  

 Agentura pro trh práce a sociální politiku PHARE  

 Balounová Marie  

 Bednářová Zdena 

 Mgr. Bláhová Libuše  

 Dozorčí rada:  

 Mrzena Jan,  

 ing. Pflanzer Jaromír  

 Jelen Vladimír, PhDr.  

 Hrdličková Jana, Mgr.  

 Kontaktní centrum pro mladé lidi ohrožené drogou  

 Lešikarová Jana, PhDr.  

 M - centrum Tábor  

 Mackovi Ivana a Karel  

 Městský úřad Tábor  

 Meziresortní protidrogová komise ČR  

 Mikolášková Marie  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 Nadace rozvoje občanské společnosti Praha  

 Okresní úřad Tábor  

 Open Society Fund Praha  

 Správní rada: Fišer Jiří, ing.  

 Vellánová Hana, Mgr.  

 Havrdová Zuzana, PhDr.  

 Týrová Blanka, Mgr.  

 Ondráčková Jana  

 Rytíř Milan, MUDr.  

 Středisko služeb školám Tábor  

 Školský úřad Tábor  

 Táborské listy  



 Táborsko  

 Týdeník Palcát  

 Úřad práce Tábor  

 Vojtěchová Hana, Mgr.  

  

   

 

  


