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ÚVODEM 

  



(analogie o rytmech přírody a komunitní práce) 

Příroda jde rok za rokem svým stálým rytmem. Po zimě přichází jaro, pak léto, podzim a 

opět zima. Vše je stále stejné a jakoby se nic nedělo, čas jakoby postrádal svůj smysl. 

Myslím, čas lineární, ten čas, plynoucí do budoucnosti, skrz přítomnost a z hloubek 

minulosti. Kolorit roku se točí. Přináší s sebou stále stejné věci, svátky, období. Však ač se 

zdá vše známé z loňska, tato chvíle patří pouze tomuto roku.  

Strom každým rokem sílí a roste. Vždy projde stejným kruhem ročních období, ale roste dál 

a dál. Vymění listy, odhodí uschlé větve. Tyčí se vysoko k nebi, kořeny zapustí hluboko do 

země a sám stojí ve středu.  

Tento úvod nepatří do knihy o přírodě, ale k Výroční zprávě Komunitního centra Cheiron T. 

Začal jsem takto obšírně, neb alegorie přírodních rytmů a stromu rostoucího v přírodě mi 

evokuje i chod Komunitního centra. Každý rok jde o tentýž běh věcí. Ač vše stále dokola a 

známé (napsat projekt, průběžnou zprávu, závěrečnou zprávu, udělat vyúčtování, vylepit 

plakáty, atd.), přeci nové. Projekty se vyvíjejí, akce a plakáty stále nové a nové. Taktéž lidé s 

nimiž se setkáváme a pracujeme se vyvíjí, mění. Někteří odcházejí, někteří zůstávají a jiní 

přichází.  

Strom vypadá po letech jinak. Roste. Taktéž Cheiron roste a vyvíjí se. Přicházejí i chvíle, 

kdy strom nemá z čeho čerpat živiny, tehdy kořeny táhnou z hloubky země to co na povrchu 

není dáno.Obdobná chvíle nastala v prvních třech měsících roku 2002. Zaměstnanci 

pracovali jako dobrovolníci, neb situace je donutila k přihlášení na Pracovním Úřadě. Na 

deprese nezaměstnaných nebyl čas. Práce bylo ještě víc a chod centra pokračoval nenarušen 

dál - strom sílil.  

Strom mění listy a Komunitní centrum lidi. Jedni dorůstají a naše nabídka se stává pro ně 

aktuální a ti druzí? Jdou životem dál s tím, co jsme jim dali a umožnili prožít, či zažít. Řeka 

jménem Život si razí cestu světem. Jít dál, žít aktuálně svět, adekvátní sobě.  

Tento proces se odehrává v klientské sféře, taktéž ve sféře našich dobrovolníků, a vybírá si 

svou daň i u nás, zaměstnanců. V průběhu fungování KC se několikrát obměnil tým 

komunitních pracovníků a civilkářů. V roce 2003 jsme se rozloučili se zakladatelkou 

Cheironu a jeho dlouholetou ředitelkou Jiřinou Svobodovou. A protože stromy rostou k nebi 

na její místo přišel člověk , který se z klienta KC, přes dobrovolníka a zaměstnance, 

přirozeně stal jeho ředitelem.  

Vývoj je základním principem fungování světa a věřme ve vývoj k lepšímu, krásnějšímu, 

kultivovanějšímu, vyššímu. Snažíme se tu proto být a fungovat pro lidi a s lidmi žít.  

Martin Procházka  

lektor a komunitní pracovník 

 

STRUKTURA ORGANIZACE 

ZAKLADATELÉ Ing. Jiří Fišer 



SPOLEČNOSTI Mgr. Jana Říčařová 

Jiřina Svobodová 
Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou 

Havrdovou, CSc. 

SPRÁVNÍ RADA 

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

členové: 

Lenka Michálková, na mateřské dovolené 

Jana Ondráčková, sekretariát starosty 

MUDr. Milan Rytíř, dětský lékař 

Barbora Růžičková, na mateřské dovolené 

Julie Bláhová, psycholožka Tábor  

DOZORČÍ RADA 

předseda dozorčí rady: Ing. Jan Mrzena, ředitel Jihočeského 

divadla  

členové: 

PhDr. Vladimír Jelen, psycholog 

Jaromír Pflanzer, pracovník OÚ  

VÝKONNÁ 

ŘEDITELKA 

Jiřina Svobodová (do října)  

Patrik Kučera (od listopadu) 

ZAMĚSTNANCI  

Tomáš Bílý, zástupce ředitele, komunitní pracovník - úvazek 

1,0  

Patrik Kučera, komunitní pracovník (od listopadu výkonný 

ředitel) - úvazek 1,0  

Martin Procházka, komunitní pracovník - úvazek 1,0  

Monika Rolínková, vedoucí keramické a výtvarné dílny - 0,75 

úvazku  

Markéta Multušová, vedoucí Dětského klubu Pavučinka - 0,5 

úvazku  

Štěpán Půlpytel, civilní služba (do půlky června)  

Michal Šťastný, civilní služba (od půlky června)  

Irena Tomcová, koordinátorka mateřského centra - externí 

spolupracovnice (do listopadu)  

Katka Bláhová, koordinátorka mateřského centra - externí 

spolupracovnice (od prosince)  

Iveta Eremiášová, účetní - externí spolupracovnice  

Marie Mikolášková, zpracování mezd  

Smyslem komunitní práce je zapojování co největšího počtu osob do činnosti a chodu 

organizace a dění, proto má Cheiron také množství dobrovolníků, kteří velice pomáhají při 

různých typech činností. Bez jejich pomoci, času a energie by náklady organizace 

bezpochyby vzrostly. Jedná se o široké spektrum populace od dětí až po specialisty a 

odborníky. Jejich počet byl v minulém roce zhruba 50 dobrovolníků z toho 15 - 20 skalních, 

kteří pomáhali přímo při realizaci některých projektů, při kulturních akcích a při opravách a 

úpravách našeho centra apod. 

Všem těmto lidem patří náš velký dík!  



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  

OBLASTI PŮSOBENÍ  

Práce s neorganizovanou mládeží a dětmi 

 pravidelné programy komunitního centra Cheiron T  ( výtvarná a keramická 

dílna, odpolední výtvarné řádění - různé výtvarné techniky, hudebna, základy na PC, 

ping-pong ) 

 nepravidelné volnočasové aktivity ( různé výtvarné techniky, výroba dárků, oslavy 

svátků - Vánoce, Velikonoce, Masopust, Jaro, Léto, Podzim, Valentýnský svátek, 

Den dětí, začátek školního roku )   

 kulturní akce (různé výtvarné techniky, výroba dárků, oslavy svátků - Vánoce, 

Velikonoce, Masopust, Jaro, Léto, Podzim, Valentýnský svátek, Den dětí, začátek 

školního roku) 

 vzdělávací pořady (besedy, semináře, kurzy, workshopy.) 

 sportovní akce (turnaje ve stolním tenise, fotbálek, skateboardové závody. ) 

 tématicky zaměřené projekty (měsíční festival "Životaumění", Týdny proti rasismu 

a xenofobii) 

Práce s rómskou mládeží a dětmi  

 spolupráce s okresní rómskou koordinátorkou 

 akce "Týden proti rasismu a xenofobii" 

 keramická a výtvarná dílna 

 hudební programy (kapely, diskotéky, koncerty) 

 ping-pong, turnaje 



 nabídka Dětského klubu pro děti od 6 do 13 let 

 spolupráce se školami a pedagogicko-psychologickou poradnou 

Spolupráce 

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

 odborné konzultace 

 spolupráce při programech primární prevence 

 na školách 

 řešení sociálních problémů našich klientů 

 informace týkající se této oblasti pro naše pracovníky i klienty 

 propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách - letáky, pozvánky 

 odbor kultury a cestovního ruchu: 

 společné pořádání kulturních akcí 

 využití jejich prostor pro realizaci některých akcí 

 propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách, na jejich webových stránkách a na 

jejich vývěsných panelech po celém městě  

Spolupráce s NNO v Táboře  (Kontaktní centrum pro mladé lidi ohrožené drogou 

Auritus, Informační centrum pro mládež, Sdružení CESTA, Klub Naděje..) a Centrem 

pro komunitní práci Jižní Čechy 

Spolupráce se školskými zařízeními 

 Besedy a prožitkové semináře ve školách a domovech mládeže  

 Pravidelné programy primární prevence na základních školách  

 Spolupráce s vedením škol a s učiteli - společná setkání  

 Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež  

 Propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách - letáky, plakáty, pozvánky, 

doporučení  

 ÚSP Klíček - Zaluží (společná setkání, jam sessiony, křest společného CD, výtvarné 

dílny, .)  

Spolupráce s dalšími komunitními centry v ČR  

 Krok Praha, Milíčův dům Jaroměř, Centrum pro rodinu Plzeň, Klub Hurá kamarád 

Pardubic, Středisko Přemysla Pittra Rokycany,.. 

Spolupráce s kulturními zařízeními v Táboře 

 spolupořádání při některých kulturních, vzdělávacích a výchovných akcí 

 využití prostor těchto zařízení pro realizaci některých akcí 

 propagace našich akcí a služeb v těchto zařízeních, na jejich webových stránkách 

 bezplatné půjčování některých věcí a vybavení těchto zařízení (světelné a zvukové 

efekty, výstavní panely, zahrada, jídelna, přednášková místnost, ...) 

REALIZOVANÉ NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2002 

LEDEN 



Odpolední výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00  

 10.1 DRÁTOVÁNÍ (skleněné láhve s sebou)  

 17.1 SUCHÁ VAZBA (keramický květináč s sebou)  

 24.1 MALBA NA TEXTIL (bílou bavlněnou látku s sebou )  

 31.1 DRHÁNÍ NA KVĚTINÁČ (keramický květináč )  

ÚNOR 

Odpolední výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00  

 7.2.BATIKA (s sebou 2 bavlněná trička)  

 14.2.BAREVNÉ OBRÁZKY Z PAPÍRU  

 21.2.DRÁTOVÁNÍ (s sebou 1 skleněnou láhev)  

 28.2.MALBA NA SKLO (s sebou 2 skleněné bílé láhve)  

BŘEZEN 2002  

Program k 5.výročí otevření centra 

 1.3. 13:00-16:00 UBROUSKOVÁ TECHNIKA - na porcelán (výtvarné řádění) KC 

Cheiron T 

 2.3. 19:00 VERNISÁŽ AGÝ AGÚ HÚ Café Bar 7  

 4.3. 13:00-16:00 TVOŘIVÉ VELIKONOCE (tvoření ze slaného těsta s jarními a 

velikonočními motivy) Dětský klub Pavučinka  

 5.3. 20:00 koncert skupiny BOO (ve spolupráci s mc ORION) Music club ORION  

 5.3. - 31.3. "POOHLÉDNUTÍ" Výstava plakátů KC Cheiron z uplynulých 5-ti let, 

Okresní knihovna Tábor  

 8.3. 13:00-16:00 MALOVANÉ OBRÁZKY (výtvarné řádění) KC Cheiron T  

 12.3. 19:00 "NAČERNO" Hudební večer s publicistou Jiřím Černým A-klub. 

Okresní knihovna Tábor  

 13.3. 14:00-17:00 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA Dětský klub Pavučinka  

 16.3. 19:00 DIVADLO KOŃMO "VODNICKÁ POHÁDKA" (pohádka pro 

všechny), Café Bar 7  

 22.3. 13:00-16:00 BATIKOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK (výtvarné řádění) 

KC Cheiron T  

 27.3. 13:00-20:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ program:  

- 15:00 - 16:00 Ukázky hraní dle metod. M. Montessoni - MC Radost  

- 16:00-18:00 Kursy starých řemesel pod vedením pí. Bubelové - MC Radost  

- 13:00-16:00 Pohádkové tvořivé odpoledne DK Pavučinka  

-13:00-18:00 Keramika pro všechny - KC Cheiron Po celý den občerstvení, 

videozáznamy z činností Cheironu.  

 29.3. 13:00-16:00 VOSKEM MALOVANÁ VAJÍČKA (výtvarné řádění)  

DUBEN 2002 

 2. - 15.4. VÝSTAVA VÝROBKŮ DĚTÍ A NÁVŠTĚVNÍKŮ CHEIRONU  

V centru Auritus (ve spolupráci s centrem Auritus)  



TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII 

 23.4. 21:00 koncert TARA FUKI  

Music cub ORION (ve spolupráci s musiclubem ORION)  

 24.4.-12.5.VÝSTAVA OBRÁZKŮ DĚTÍ Z CHEIRONU, ZVŠ a pomocné třídy 

Tábor, ZVŠ Bechyně, ZVŠ Mladá Vožice a ZŠ Přehořov v kině Svět (ve spolupráci 

s kinem Svět).  

 25.4. 13:00 - 16:00 NETRADIČNÍ KUCHYNĚ Ukázkové vaření jídel z různých 

koutů světa. V prostorách MC Radost a Dětského klubu Pavučinka.  

 27.4. 19:00 BANCH BAND (kapela Vojty Lavičky) Koncert rómské kapely v Café 

baru 7.  

 30.4. 14:00 - 17:00 BAREVNÁ DÍLNA V CHEIRONU (pracovní oblečení s sebou)  

 3.5. 14:00 - 18:00 TURNAJ V PING PONGU  

 4.5. 19:00 Koncert rómské kapely AVANTI v Café baru 7  

 15.5. 14:00 JAM SESSION v Klíčku  

Jamování s klienty Centra zdravotně postižených Klíček - Zaluží (ve spolupráci 

s Klíčkem)  

 26.4. 19:00 SATSANGY (pořádá Jóga v denním životě)  

Odpolední výtvarné řádění 

 6.4. BYLINKOVÁ MÝDLA  

 12.4. BATIKOVÁNÍ  

 19.4. DRÁTOVÁNÍ  

 26.4. VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU 

KVĚTEN 2002  

 3.5. 14:00 - 18:00 TURNAJ V PING PONGU KC Cheiron (V rámci Týdne proti 

rasismu a xenofobii)  

 4.5. 19:00 KONCERT RÓMSKÉ KAPELY Z CHEIRONU AVANTI Café Bar 

Sedm (V rámci Týdne proti rasismu a xenofobii)  

 15.5. 14:00 JAM SESSION V KLÍČKU Jamování s klienty Centra zdravotně 

postižených Klíček - Zaluží) (ve spolupráci s Klíčkem v rámci Týdne proti rasismu a 

xenofobii)  

 24.5. 19:00 SATSANGY (pořádá Jóga v denním životě), KC Cheiron  

 31.5. - 1.6. FREE DIMENSION FESTIVAL Alternativní hudební festiválek každý 

den od 17:00 do 22:00 v Café baru Sedm a po 22. hodině v MC Orion  

 

Vystoupení kapel: OM ZANKA (D), LYSSA, LANDMINE SPRING, GNU, 

WAAWE, ANOTHER PLACE, WOLLONGONG, NEGERO, SABOT, 

DEVEROVA CHYBA, POINT+ Chillout Room  

 

(DJ´S: BITBOB, MUSHROOM)  

 

Vernisáž výtvarné skupiny KOSA  

Přednáška "NATO, globalizace a válka", Café Bar Sedm  

Po 22:00 Afterparty v MC Orion (DJ´S:HOUBA, BIT BOB, KIX, TOMMY)  

   



(v rámci cyklu Životaumění, který se uskuteční v průběhu června)  

Odpolední výtvarné řádění :  

 3.5. BATIKOVÁNÍ  

 10.5. MEDVĚDI Z TRÁVY  

 17.5. UZLY A SKLO  

 24.5. MALOVANÝ PORCELÁN  

 31.5. SLUPOVACÍ OBRÁZKY  

ČERVEN 

Kulturně-vzdělávací festival ŽIVOTAUMĚNí  

 30.5. - 1.6. 17:00 FREE DIM FEST 03 

Alternativní hudební festiválek v Café baru 7 a MC Orion  

kapely: Om Zanka (D), Lyssa, Landmine Spring, Gnu, Waawe, Some Other Place, 

Wollongong, Negero, Sabot, Point, Deverova Chyba  

DJ´s: BitBob, Houba, Tommy P., Kix, Mushroom,  

výstava: výtvarná skupina KOSA  

přednáška: NATO, globalizace a válka ve spolupráci s Free Dimension Tábor  

 3.-5.6. 17:30 a 20:00 promítání filmu PERNÍKOVÁ VĚŽ, režie Milan Šteindler  

Lehce nezávislý film o těžkých závislostech. Kino Svět Tábor, ve spolupráci s Kinem 

Svět  

 4.6.18:00 "NAČERNO"  

Hudební večer s publicistou Jiřím Černým, A-klub, Okresní knihovna Tábor. Ve 

spolupráci s Městem Tábor  

 8.6. 15:00 POHÁDKA O ŠÍLENĚ PROLHANÉ PRINCEZNĚ Masarykův dům  

 15.6.19:30 koncert KATKA SARKÖZI (celoroční festival hudební sklepy) Hostinec 

Na druhém břehu  

Ve spolupráci s Hostincem Na druhém břehu  

 17.6. 18:00 "ÚVOD DO ANGEOLOGIE DĚJIN"  

Přednáška RNDr. Emila Páleše, CSc.,kostel Sv. Jakuba, Park pod Kotnovem.  

Ve spolupráci s Městem Tábor.  

 18.6. 18:00 "ARCHANJEL ANAEL "Pravzor lásky a krásy v přírodě a v dějinách  

Přednáška RNDr. Emila Páleše. CSc., kostel Sv. Jakuba, Park pod Kotnovem  

Ve spolupráci s Městem Tábor  

 24.6. 19:00 ETIKOTERAPIE/SEBEPOZNÁNÍM KRADOSTI 

Přednáší MUDr. Vladimír Vogeltanz Kostel Sv. Jakuba, Park pod Kotnovem  

 21.6. 19:00 SATSANGY  

Pořádá Jóga v denním životě v KC Cheiron. 

Odpolední výtvarné řádění  

 7.6. ŠPERKY Z KŮŽE  

 14.6. MOZAIKA NA KVĚTINÁČE  

 21.6. MALOVANÉ  

 28.6. DRÁTOVÁNÍ KAMÍNKŮ  



ČERVENEC - SRPEN  

 26.7. 19:00 SATSANGY  

Pořádá Jóga v denním životě v KC Cheiron.   

 23.8. 19:00 SATSANGY  

Pořádá Jóga v denním životě v KC Cheiron  

Odpolední výtvarné řádění 

 12.7. DRÁTĚNÉ OZDOBY 23.8. RŮŽE Z PAPÍRU  

 30.8. MALOVANÝ KVĚTINÁČ 

ZÁŘÍ 

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V TÁBOŘE  

 9.9.-11.10. 2002  

pořádají: komunitní centrum Cheiron T, o.p.s., ICM Tábor, Mateřské centrum 

Radost, Dětský klub Pavučinka, Centrum Auritus, Kino Svět, Město Tábor, CESTA, 

Fokus Tábor 

 18. 9. 14:00 JAM V KLÍČKU Již tradiční setkání klientů ÚSP Klíček a lidí 

z Cheironu a vytvoření společného CD. Klíček Zaluží Pořádá Cheiron T ve 

spolupráci s Klíčkem. 

 19. 9. 14:00 - 17:00 PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA (podílí se MC Radost, 

Dětská klub Pavučinka i KC Cheiron T) 

 21. 9. 16,00 - 18:00 MANDALY - BAREVNÁ FANTAZIE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

SE SOŇOU RŮŽIČKOVOU  

Pořádá mateřské centrum Radost  

 23. 9. 19:00 ETIKOTERAPIE Přednáší opět MUDr. Vladimír Vogeltanz, kostel sv. 

Jakuba (ve spolupráci s Městem Tábor). Pořádá komunitní centrum Cheiron T.  

 25. 9. TURNAJ VE VYBÍJENÉ Pořádá dětský klub Pavučinka.  

 26. 9. 19:00 CESTA K SOBĚ Kurz sebeúcty a sebepoznání s Evou Chudovou. 

Pořádá mateřské centrum Radost.  

 28. 9. 10:00 - 17:00 AUTOMATICKÁ KRESBA Výuka automatické kresby 

seSoňou Růžičkovou. Pořádá mateřské centrum Radost. 

Odpolední výtvarné řádění  

 6.9. DRÁTOVÁNÍ KAMÍNKŮ  

 13.9. DRHÁNÍ NA SKLO  

 20.9. VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU ( s ubrouskovou metodou )  

 27.9. VÝROBA VOŃAVÉHO MÝDLA  

ŘÍJEN 

Pokračování akce TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V TÁBOŘE 

 9.9.-11.10. 2002 pořádají: komunitní centrum Cheiron T, o.p.s., ICM Tábor, 

Mateřské centrum Radost, Dětský klub Pavučinka, Centrum Auritus, Kino Svět, 



Město Tábor, CESTA, Fokus Tábor 

 4.10. 14:00 TURNAJ V PING PONGU V KC CHEIRON T  

Pořádá KC Cheiron T ve spolupráci s Fokus Tábor.  

 11. 10. Promítání filmu SWING, FR 2002, režie:T. Gatuff  

kino Svět v 17:30 a 20:00 

Pořádá Kino Svět Tábor ve spolupráci s KC Cheiron T  

 18.10. 21:00 KONCERT PRO GABRIEL  

Koncert dívčí kapely ANIMUS ANIMA a jazzrockové kapely VOLNOBĚH TRIO  

MC ORION  

   

Odpolední výtvarné řádění  

 4.10. UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA SKLO  

 11.10. UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA SVÍČKY  

 18.10. UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA KVĚTINÁČE  

 25.10. UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA RUČNĚ VYROBENÝ PAPÍR  

LISTOPAD 

Odpolední výtvarné řádění 

 1.11. MALOVANÉ HRNEČKY  

 8.11. VÝROBA SVÍČEK  

 15.11. SLUPOVACÍ OBRÁZKY  

 22.11. MOZAIKA NA KVĚTINÁČE  

 29.11. DRÁTĚNÉ OZDOBY  

PROSINEC 

Odpolední výtvarné řádění  

 6.12. KERAMICKÉ OZDOBY  

 13.12. UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA KERAMICKÉ OZDOBY  

 20.12. OZDOBY Z RUČNÍHO PAPÍRU  

V roce 2002 bylo uspořádáno naším komunitním centrem okolo 100 prožitkových seminářů 

v rámci primární drogové prevence na těchto školách:  

6.ZŠ, 7.ZŠ, 8 ZŠ Tábor, ZŠ Planá nad Lužnicí a 2. ZŠ Sezimovo Ústí II. Prožitkové 

semináře vedl Martin Procházka.  

PRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2002 

 Pondělí: 

- Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let  

- Základy na počítači  

- Stolní tenis  



 Úterý: 

- Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let  

- Keramická a výtvarná dílna  

- Stolní tenis  

 Středa:  
- Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let  

- Keramická a výtvarná dílna  

- Stolní tenis  

 Čtvrtek: 

- Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let  

- Keramická a výtvarná dílna  

- Stolní tenis  

 Pátek:  
- Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let  

- Odpolední výtvarné řádění  

- Stolní tenis  

  

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2003: 

   

 6. narozeniny Cheironu  

 1. táborský jarní jarmark (ekotrh)  

 Týdny proti rasismu a xenofobii - 4. ročník (ve spolupráci s Městskou knihovnou, 

ÚSP Klíček, 720 bike and snow shopem a kinem Svět)  

 Benefiční koncert pro Cheiron T v divadle Oskara Nedbala  

Koncert kapel Waawe a Some Other Place + prezentační výstava Cheironu  

 Křest CD Jam session v Klíčku + výstava prací klientů ÚSP Klíček a prezentační 

výstava Cheiron T o.p.s. v Hotelu Lázně (ve spolupráci s ÚSP Klíček - Zaluží)  

 Anglickou konverzaci pro pokročilé s američankou Lexou Walsh  

 ŽIVOTAUMĚNÍ - 7. ročník měsíčního kulturně - vzdělávacího festivalu se 

zaměřením na primární protidrogovou prevenci (ve spolupráci s Městem Tábor, Free 

Dimension Tábor, 720 bike and snow shopem, kinem Svět a music clubem Orion a 

Městem Tábor - odborem sociálních věcí)  

 Novou podobu KC Cheiron T (od září)  

 Mezinárodní den dětí  

 Hudební festiválek Free Dim Fest - 3. ročník (ve spolupráci s Free Dimension 

Tábor a Café Barem Sedm)  



 Divadelní festiválek SEDM - 5. ročník amatérských divadelních souborů z celé ČR i 

ze zahraničí v Café Baru Sedm (ve spolupráci s Café barem Sedm, sdružením 

CESTA, divadelním souborem Průvan a Městem Tábor - odborem kultury a 

cestovního ruchu)  

 Cheiron Happening na Masarykově náměstí  

Prezentace Cheiron T o.p.s. u příležitosti zahájení nového školního roku (prezentační 

stánky, graffiti jam, hudba, zábava, program pro děti)  

 Zapojení do Týdnů pro duševní zdraví  

 Světový den boje proti AIDS  

 Den dobrovolníků  

 Oslava vánoc  

 Koncerty, besedy, sebepoznávací kurzy, výstavy, divadelní představení, jam 

sessiony, výlety, kurzy keramiky, sportovní akce a další pravidelné i 

nepravidelné akce  

   

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY 

Komunitní centrum pro děti a mládež navštívilo v roce 2002 5174 lidí, což je průměrně 

24/den. 

Na akce, které jsme během roku připravili do jiných prostor v Táboře (ať už to byli koncerty, 

výstavy, přednášky, besedy.), přišlo přibližně 2000 lidí.  

Počet dnů, kdy byla služba poskytována v roce 2002:  

221 dnů + další dny, kdy probíhaly nepravidelné akce mimo Cheiron. 

Počet nepravidelných kulturních, vzdělávacích a preventivních akcí v roce 2002:  

 88 koncertů, divadelních představení, besed, setkání, přednášek , videovečerů , .  

 5 vícedenních akcí  

o Týdny proti rasismu a xenofobii  

o Hudební festival Free Dim Fest  

o Životaumění  

o Divadelní festiválek Sedm  

o Týdny pro duševní zdraví  

  

 



DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA 

Cílovou skupinou tohoto klubu jsou děti ve věku od 6-ti do 14-ti let.  

Projekt je určen pro děti, které nejsou zapojené do běžných volnočasových aktivit v lokalitě 

Tábor a blízkého okolí a mohou být ohroženy sociálně patologickými jevy.  

Hlavním cílem dětského klubu je podchycení dětí, které tráví svůj volný čas na ulici "Děti 

s klíčem na krku", děti ze slabších sociálních rodin, kterým rodiče nemohou dopřát zájmové 

kroužky a v neposlední řadě děti, které ještě nemají vyhraněné zájmy.  

Dětský klub Pavučinka je svými aktivitami zahrnut do nízkoprahové činnosti, za které není 

od dětí vyžadován žádný poplatek ani pravidelná docházka.  

Dětem je zde nabízen pravidelný program i prostor pro jejich vlastní realizaci.  

Dětský klub Pavučinka je otevřený každý všední den od 13:00 do 16:00 a nabízí jak 

pravidelné, tak nepravidelné programy pro děti.  

PAVUČINKA - POOHLÉDNUTÍ 

V tomto roce jsme navázali nové kontakty s místními školami, které pravidelně informujeme 

o našem programu a tak počet dětí, které mají o naše aktivity zájem, stále vzrůstá.  

Děti, které nás navštěvují, postupně vlastními nápady pomáhají vytvářet program dětského 

klubu Pavučinka.  

REALIZOVANÉ AKCE ZA ROK 2002  

  

LEDEN 2002 

 10.1. 13:00 - 16:00 DISKOPAVUČINKA  

Oslava a disko pro děti z dětského klubu.  

 23.1. 13:00 - 16:00 TÁBORSKÉ TOULÁNÍ  

Po toulkách starým Táborem.  

ÚNOR 2002 

 14.2. 13:00-16:00 VALENTÝNSKÉ  

Vyrábění valentýnských dárků (krabičky, netradiční srdíčka.).  

 16.2. 15:00-17:00 MASOPUSTNÍ REJ  

Pro děti a jejich rodiče (od 0-99 let).Ve spolupráci s MC Radost.  

 27.2. 13:00-16:00 PROVÁZKOVÉ BALÓNKY  

Výroba provázkových balónků. 



BŘEZEN 2002  

PROGRAM K 5. VÝROČÍ OTEVŘENÍ CENTRA  

 4.3. 13:00-16:00 TVOŘIVÉ VELIKONOCE  

Tvoření ze slaného těsta s jarními a velikonočními motivy.  

 13.3. 14:00-17:00 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 

 27.3. 13:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHEIRONU  

Pohádkové tvořivé odpoledne.  

DUBEN 2002 

 2.4. - 15.4. VÝSTAVA VÝROBKŮ DĚTÍ A NÁVŠTĚVNÍKŮ CHEIRONU  

V centru Auritus.  

 9.4. 13:00 - 16:00 DISKOPAVUČINKA  

Disko pro děti z dětského klubu.  

 16.4.13:00 - 16:00 MALBA NA SKLO  

Výtvarná technika pro malé i velké.  

 24.4.-12.4. VÝSTAVA OBRÁZKŮ DĚTÍ Z CHEIRONU 

pomocné třídy Tábor,ZVŠ Bechyně, ZVŠ Mladá Vožice a ZŠ Přehořov v kině Svět  

 25.4. 13:00 - 16:00 NETRADIČNÍ KUCHYNĚ  

Ukázkové vaření jídel z různých koutů světa.  

KVĚTEN 2002  

 2.5. 13:00 - 16:00 TÁBORSKÉ JARNÍ TOULÁNÍ  

Tábor, jak ho vidí děti.  

 14.5. 13:00 - 16:00 DÁMSKÁ JÍZDA  

Zajímavé odpoledne plné holčičích věcí (časáčky, čajíček, povídáníčko.)  

 22.5. 13:00 - 16:00 PLAVÁNÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO KLUBU  

 28.5. 13:00 - 16:00 PÁNSKÁ JÍZDA  

Sportovní odpoledne s fotbálkem pro kluky. 

ČERVEN 2002  

 3.6. 13:00 - 16:00 DĚTSKÝ DEN  

Den plný zábavy a soutěží Lesopark Pintovka.  

 26.6. 13:00 - 16:00 PÁLENÍ ŠKOLNÍKA  

Rozloučení se školním rokem , opékání u řeky.  

ČERVENEC 2002  

 9.7. 13:00 - 16:00 MALOVÁNÍ NA KAMENY  

Výtvarná technika na kameny, šutříky i balvánky.  

 16.7. 13:00 - 16:00 PAVUČINKA NA HÝLAČCE  

Odpolední výlet na rozhlednu Hýlačku se soutěžemi a táborákem. 



SRPEN 2002  

 27.8. 13:00 - 16:00 VIDEODEN  

Možnost filmu nebo pohádky dle dětské volby. 

ZÁŘÍ 2002 

 31.8. - 1.9. SPANÍ V KLUBU PAVUČINKA  

Večer plný her a povídání, zpívání a dovádění.  

 10.9. 13:00-16:00 TURNAJ V PEXESU  

Pexeso několika druhů, zajímavé ceny pro vítěze.  

 12.9. 13:00 - 16:00 DISKOPAVUČINKA  

Odpoledne plné diskotance + volení nejlepšího tanečníka/tanečnice.  

 17.9. 13:00 - 16:00 DÁMSKÁ JÍZDA  

Odpoledne pro slečny, dívky, mladé dámy plné ženských věciček, časáčky,čajíček, 

malování. Klukům vstup zakázán.  

 25.9. 13:00 - 16:00 TURNAJ VE VYBÍJENÉ 

 19.9. 14:00 - 17:00 PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
(ve spolupráci s MC Radost)  

ŘÍJEN 2002 

 9.10. PLAVÁNÍ 
Pro děti od 6 - 12 let.  

 15.10. 13:00 - 16:00 VIDEODEN  

Vlastní výběr pohádky či filmu.  

 19.10. 15:00 - 18:00 DRAKIÁDA  

Pouštění draků s odměnou pro nejkrásnějšího draka a draka co vylétne nejvýš! Oheň 

s kytarou, zpíváním, pečením brambor a jiných dobrot.  

 23.10. 13:00 - 16:00 CRAZY CRAZY CRAZY!  

Krásná!!! Znáš super účes? Nebo něco o módě? Malování s flitry, korálky do vlasů. 

Módní přehlídka. Vše pro holky!  

 30.10. 13:00 - 16:00 VYRÁBÍME HRAČKY  

Vyrábění vlastní hračky- loutka  

LISTOPAD 2002  

 6.11. 13:00 - 16:00 PAPÍROVÉ OBRÁZKY Z RUČNÍHO PAPÍRU 

Výtvarná technika pro všechny zručné děti.  

 12.11. 13:00 - 16:00 PAVUČINKOVÉ DOBROTY 

Kluci i holky co mají rádi kuchtění, míchání a pečení. Výroba vlastní pizzy dle 

vlastní fantazie.  

 15.11. 13:00 - 16:00 TURNAJ V HALOVÉM FOTBÁLKU 

Super cena pro vítěze.  

 20.11. 13:00 - 16:00 RAZÍTKOVÁNÍ NA KAMENY 

Výroba krásně zdobených kamenů. 

PROSINEC 2002 



 6.12. 13:00 - 16:00 MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA 

Skotačení v maskách čerta a Mikuláše v rytmu 60- tých let.  

 10.12. 13:00 - 16:00 VÁNOČNÍ OZDOBY DO OKEN 

Malování na fólii s vánočním motivem.  

 .13.12. 13:00 - 16:00 VÁNOČNÍ DIVADELNÍ DÍLNA 

Divadelní hrátky pod vánočním stromečkem.  

 16.12. 13:00 - 16:00 VYRÁBĚNÍ PERNÍČKŮ 

Výroba perníčků na štědrovečerní stůl či na stromeček.  

 18.12. 13:00 - 16:00 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ  

Zdobení vánočních perníčků na váš stůl; zdobení podle krajkové předlohy.  

PRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2002 

 Pondělí: "KERAMIKA HROU" - tvořivé odpoledne s hlínou a jinými modelovacími 

hmotami  

 Úterý: "DEN 5P"- volný prostor pro pohodu, přemýšlení, poválení, posezení a 

pokecání  

 Středa: "JÁ A DIVADLO" - zábavné vyrábění loutek, kulis, dramatický projev  

 Čtvrtek: "BAREVNÝ SVĚT V HRSTI" - kreslení, malování a jiné výtvarné 

techniky  

 Pátek: "POHYBOVKY" - odpoledne se sportovním zaměřením (stolní tenis, míčové 

hry,pohybové hry a soutěže)  

Dále připravujeme 3-4 nepravidelné aktivity za měsíc (viz realizované akce v roce 2002).  

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2003 

 Zimní plavání  

 Zimní toulky přírodou  

 Bruslení na Jordáně  

 Bavlnkové náramky  

 Diskopavučinka  

 Knihomol  

 Valentýnské vyrábění  

 Masopustní karneval  

 Tkané taštičky  

 Jarní výstava dětí z KC Cheiron-T  

 Bezva vařečka - Vaření s dětmi  

 Turnaj v pinčesu- pro všechny sportovce  

 Jarní květináče - ubrousková technika na květináče  

 Duhová batika - batikování triček  

 Zrníčkové obrázky - oblíbená technika obrázků ze zrníček  

 Velikonoční malovaná vajíčka- netradiční techniky na vajíčka  

 Jarní obrázky ubrouskovou technikou - barevná fantazie nad ubrouskovou technikou  

 Origamy - skládačky z papíru  

 Všechno co má kola - odpolední výlet na kolech, a koloběžkách  

 Malování pro radost - malování křídami na chodník  

 Dětský den - tvořivé odpoledne  

 Námořnický den - vyrábění loděk a jejich kormidlování po vodě  



 Příběnice krok za krokem- jednodenní výlet na místní zříceninu, hry a dovádění  

 Pálení školníka- originální loučení s uplynulým školním rokem  

 Podzimní kuličkiáda- soutěžení ve hře s kuličkami  

 O přežití - dvoudenní výlet do přírody  

 Drakiáda- výroba draků a jejich pouštění  

 Podzimní výtvarná dílna  

 Vánoční dílna  

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY ZA ROK 2002 

Za rok 2002 dětský klub Pavučinka navštívilo 1376 dětí, což je průměrně 7 dětí na den.  

Počet dnů, kdy byl klub otevřen, je 202.  

 

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST  

Naše centrum je součástí celosvětového hnutí vzájemné pomoci matek v místě bydliště. Na 

jaře roku 2002 se stalo jedním ze 130 členů Sítě Mateřských center v České republice 

(www.materskacentra.cz). Mottem Mateřských center je, že když se daří dobře matkám, daří 

se dobře i dětem. Maminky zde nacházejí příležitost seznámit se, naučit se různé techniky 

výtvarných i ručních prací nebo se vzdělávat v nejrůznějších oblastech a vyjít tak ze 

sociální izolace, kterou jim pobyt na mateřské dovolené přináší. Děti se zde zase naučí 

komunikovat se svými vrstevníky a připravují se tak přirozenou cestou na vstup do školky či 

školy. To vše v prostředí, které je připravené na jejich potřeby (herna s hračkami, 

přebalovací pult, nočníky, jídelní židličky.).  

V letošním roce nastala ve vedení našeho centra změna - nejsem na to jako koordinátorka 

sama. Jednou měsíčně se schází Pracovní skupina asi 10 maminek, které se společně se 

mnou podílejí na přípravě měsíčních programů a organizování akcí. Vše funguje na principu 

dobrovolné práce a je založeno na vzájemném obohacování sebe i ostatních. Máme 

k dispozici jednu místnost (letos vylepšenou o nový věšák, přebalovací pult a poličky), která 

funguje střídavě jako herna, místo pro výtvarné řádění dětí i dospělých, jídelna i prostor pro 

odpočinek a vzdělávání. 

Pravidelný program od září rozšířila Kavárnička aneb jak to u nás vypadá, pro všechny kdo 

chtějí nakouknout do Mateřského centra, dozvědět se něco víc o jeho programu a 

možnostech nebo si chtějí jen dát kávu, přebalit dítě, sejít se a popovídat si. Nově je zařazena 

i Jóga pro děti aneb cvičení hrou. S lítostí jsme od září museli oželet Divadelní hrátky a 

tvořivé hraní metodou Montessori Zase jsme malí. Divadlo ze zdravotních důvodů v rodině 

maminky, která kroužek vedla, lektorky Montessori odešly pracovat na plný úvazek do 

školky. Keramika pro nejmenší bude pravděpodobně pokračovat v příštím roce. Děti z Klubu 

dvojčátek nám odrostly a další zřejmě našly jinou formu komunikace, takže v červnu klub 

pro nedostatek dětí skončil. Zato zájem o Plavání kojenců a batolat se zvýšil tak, že brzy 

zřejmě přestane dostačovat kapacita bazénu. Centrum pořádá každý měsíc i jednu akci pro 

děti (Drakiáda, Martinská slavnost, Výtvarné dílny, Masopustní rej, Prázdninové dovádění 

na Harrachovce .)   a nejméně jednu přednášku nebo kurz pro dospělé (Cesta k sobě, 

Logopedie, Povídání o makrobiotice, Burzy dětského oblečení a sportovních potřeb.), které 

http://www.materskacentra.cz/


nejsou určené pouze běžným návštěvníkům, ale i široké veřejnosti . 

Tak jako má předchůdkyně, i já bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří 

se na chodu našeho centra podílejí. Všem přednášejícím, lektorům, dobrovolníkům, ale 

především maminkám a jejich rodinám, které obvykle jako jeden muž pro centrum nezištně 

pracují. Doufám, že i oni zažívají ten pocit uspokojení, který mívám já, když se akce podaří 

a vidím odcházet spokojené rodiče a veselé děti. Nezbývá než doufat, že se vždy najde dost 

takových, kteří budou ochotni pro tento pocit vymýšlet nové plány a organizovat další akce, 

protože to je základem života komunitního centra jako je to naše. 

Kateřina Bláhová, koordinátorka MC Radost  

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2002 

 Plavání pro kojence a batolata - bazén, 4 dny v týdnu, pod vedením instruktorky 

pí. Tiché  

 Klub dvojčátek - setkání rodičů s dětmi, 2 x měsíčně, do června 2002  

 Zase jsme malí - tvořivé hraní pro děti od 3 let metodou Montessori pod vedením pí. 

Sedlákové, do června 2002  

 Keramika pro nejmenší - pro děti od 3 do 6 let, do června 2002  

 Divadelní hrátky - rodiče s dětmi 3-6 let, do listopadu 2002  

 Studio Bříško - komplexní program pro těhotné, porodní asistentka O. Havlíčková  

 Kurzy starých řemesel - paličkování, drátování, práce s lýkem., pod vedením pí. 

Bubelové  

 Výtvarné čarování - rodiče s dětmi 2,5 - 5 let, pod vedením B. Růžičkové  

 Jóga pro děti - děti od 4 let, pod vedením pí. Šatné, od listopadu 2002  

 Kavárnička aneb jak to u nás vypadá - otevřeno pro zájemce jakéhokoliv věku  

 Chvilka pro nejmenší - setkávání rodičů s dětmi do 1 roku  

 Pojďte si hrát - setkávání 3 skupin rodičů s dětmi 1-2, 2-3 a 3-4 roky  

REALIZOVANÉ NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 

2002  

LEDEN 2002 

 22. 1. 19:00 DĚTI A MY  

Společné setkání všech, kdo chtějí vychovávat tak, aby dětem umožnili rozvíjet se 

jako svobodná bytost.  

 26.1. 14:00 MANDALY - BAREVNÁ FANTAZIE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ  

Malování a nebo vytváření mandal z moduritu, objevování sebe sama, zbavování 

stresu a neklidu se Soňou Růžičkovou.  

 31. 1. 19:00 STRAVOVÁNÍ A ZDRAVÍ  

Přednáší Dr. Zdeněk Chuda 

ÚNOR  

 2.2. 10:00 - 20:00 AUTOMATICKÁ KRESBA  

Výuka automatické kresby se Soňou Růžičkovou.  



 9. 2. 14:00 ARANŹOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLIN S JARKOU ŘÍMALOVOU  

 16. 2. 15:00 - 17:00 MASOPUSTNÍ REJ  

Pro děti a jejich rodiče od 0 do 99 let. Rodiče v maskách vítáni!!  

 25. 2. 19:00 - 22:00 CESTA K SOBĚ  

Objevení vlastních možností a jejich využívání k harmonickému životu. 

BŘEZEN 2002 

 8. 3. 16:00 - 19:00 KURZY STARÝCH ŘEMESEL - pod vedením paní Miluše 

Bubelové  

Paličkování, malba na hedvábí, ošatky z lýka, tkaní gobelínů, patwork, drátování.  

 13. 3. 14:00 - 17:00 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA  

 16. 3. 14:00 VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ A UKÁZKA VÝROBY 

VRTANÝCH KRASLIC 

 19. 3. 19:00 DOMÁCÍ ŠKOLA  

Víte, že své děti můžete učit i doma?  

O své 5ti-leté pestré zkušenosti s domácí výukou dětí se s námi přijede podělit pan 

Ivoš Stehlík z Volar a Alexandra Partlová, která své děti učí metodou Marie 

Montessori také doma.  

 27. 3. 15:00 - 17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

Od 15:00 do 16:00 hod budou v MC Radost ukázky hraní podle metod M. 

Montessori.  

Od 16:00 do 17:00 hod ukázky starých řemesel.  

DUBEN 2002 

 5. 4. 16:00 - 19:00 KURZY STARÝCH ŘEMESEL - pod vedením paní Miluše 

Bubelové  

Paličkování, malba na hedvábí, ošatky z lýka, tkaní gobelínů, patwork, drátování.  

 9. 4. 19:00 CO PROZRAZUJÍ NAŠE TVÁŘE?  

Povídání s Evou Chudovou o tom, jak ovlivňují rysy obličeje naše chování.  

 14. 4. 14:00 EMOČNÍ KRESBA - HRA S BARVOU A POCITY SE SOŇOU 

RŮŽIČKOVOU  

Pro rodiče s dětmi od 4 let.  

 27. 4. 14:00 UBROUSKOVÁ TECHNIKA - NÁPADY PRO CELÝ ROK  

KVĚTEN 2002 

 4. 5. 10:00 - 17:00 ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY s paní Dášou Kuncovou  

 11. 5. 14:00 - ŠATY NAŠICH SNŮ 

 25. 5. 9:00 - 11:00 BURZA KOJENECKÉHO, DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

SPORTOVNÍCH POTŘEB A KOČARKŮ 

 25.5. 10:00 - 17:00 AUTOMATICKÁ KRESBA  

Výuka automatické kresby se Soňou Růžičkovou. 

ČERVEN 2002 

 6. 6. 19:00 DĚTI A MY  



Přednáška a beseda klinické psycholožky PhDr. Jany Címlové.  

 8.6. 15:00 ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA  

Pohádka pro děti i dospělé. Z celého srdce pro vás hrají malí i velcí herci.  

 11. 6. 17:00 BAREVNÉ MANDALY - KRESLÍME KŘÍDAMI  

Pro děti i rodiče se Soňou Růžičkovou.  

 15. 6. 14:00 MALOVÁNÍ NA TEXTIL - POLŠTÁŘE  

Bytové doplňky z bavlny.  

 29. 6. 15:00 PRÁZDNINOVÉ DOVÁDĚNÍ NA HARRACHOVCE  

Zábavné odpoledne pro děti zakončené táborákem (výroba a pouštění lodiček, 

zdobení mostu, hledání veverek, opičí dráha, malování masek). 

ZÁŘÍ 2002 

 3. 9. 9:00 - 12:00 KAVÁRNIČKA ANEB JAK TO U NÁS VYPADÁ  

Přijďte se k nám podívat, chvilku si odpočiňte a udělejte si zastávku na cestě 

Táborem. Můžete u nás přebalit, nakrmit dítě, ohřát jídlo, dát si čaj nebo kávu, 

popovídat si, blíže se informovat o programu, činnosti a možnostech centra. Přijďte 

s dětmi i bez nich!  

 18. 9. 16:00 NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO DIVADELNÍHO SPOLKU  

 19. 9. 14:00 - 17:00 PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA  

V celé budově Cheironu. Pro děti od 3 let.  

 20. 9. 16:00 - 19:00 KURZY STARÝCH ŘEMESEL  

 21. 9. 16:00 - 18:00 MANDALY - BAREVNÁ FANTAZIE PRO DĚTI I 

DOSPĚLÉ SE SOŇOU RŮŽIČKOVOU 

Malování mandal, objevování sebe sama, zbavování stresu a neklidu.  

 26. 9. 19:00 CESTA K SOBĚ 

Kurz sebeúcty a sebepoznání s Evou Chudovou.  

 28.9. 10:00 - 17:00 AUTOMATICKÁ KRESBA  

Výuka automatické kresby se Soňou Růžičkovou.   

ŘÍJEN 2002 

 12. 10. 9:00 - 11:00 BURZA KOJENECKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

SPORTOVNÍCH POTŘEB A KOČÁRKŮ 

 15. 10. 19:00 LOGOPEDIE 

Přednáška a beseda Mgr. Ilony Tenklové a foniatričky MUDr. Aleny Haj Abdové.  

 19. 10. 15:00 - 18:00 DRAKIÁDA  

Pouštění draků s odměnou pro nejkrásnějšího draka a draka, co vylétne nejvýš! Oheň 

s kytarou, zpíváním, pečením brambor a jiných dobrot, které si přinesete.  

LISTOPAD  

 6. 11. 16:00 - 17:00 JÓGA PRO DĚTI ANEB CVIČENÍ HROU    

S Michaelou Šatnou a Věrou Kolářovou z organizace Jóga v denním životě. Pro děti 

od 4 do 15 let.  

 8. 11. 16:00 - 17:00 NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO DIVADELNÍHO SPOLKU  

 9.11. 14:00 - 18:00 MARTINSKÁ SLAVNOST  

Průběh slavnosti:  

- 14:00 - 16:00 hod pracovní dílny - výroba martinských lucerniček v prostorách CZŠ 



Orbis - Pictus nebo 15.00 - 16:15 pracovní dílna pro menší děti v MC Radost - na 

výrobu lucerniček si s sebou přineste: kulatou krabičku od sýra, provázek, hřbitovní 

svíčku v kelímku, kladívkový papír A3, voskové či jiné pastelky, zápalky a kousek 

modelíny na upevnění svíčky  

- 16:00 hod průvod městem s rozsvícenými lucerničkami (za zvuků hudby, či 

písniček) ulicemi Budějovická, 9. května, Palackého, Pražská, Žižkovo nám. ( 

v 16:30 zastavení se zpíváním ), Klokotská, park u kostela sv. Filipa a Jakuba  

- 17:00 hod zpívání podzimních písniček, povídání Martinské legendy a příjezd 

Martina na bílém koni (park u kostela sv. Filipa a Jakuba)  

 13. 11. 16:00 - 18:00 ŠÁTKY VATANAI NA NOŠENÍ DĚTÍ  

Prezentace, ukázky způsobu nošení kojenců i batolat, beseda s majitelkou firmy 

Kamilou Kašlíkovou, možnost zakoupení.  

 23. 11. 19:00 POVÍDÁNÍ O MAKROBIOTICE  

 30.11. 14:00 VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ, VÁNOČNÍ SVÍCNY 

S JARKOU ŘÍMALOVOU   

PROSINEC 

 4.12. 15:30 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  

 7.12. 17:00 - 20:00 RUČNÍ VÝROBA PF  

Přijďte si vyrobit originální PF a potěšte jimi své přátele. Zároveň pomůžete i 

Mateřskému centru ušetřit peníze za jejich nákup.  

 9.12. 18:30 LÉČIVÁ SÍLA DOTEKU - REIKI  

 14. 12. 15:00 - 18:00 VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA  

V celé budově Cheironu se budou vyrábět vánoční přáníčka a další věci s vánoční 

tématikou.  

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2003  

 Vycházka do zimního lesa  

 Masopustní rej  

 Burza dětského oblečení  

 Týden otevřených dveří  

 Táborský jarní jarmark  

 Závody odstrkovadel, tříkolek a koloběžek  

 Prázdninové dovádění na Harrachovce  

 Drakiáda  

 Martinská slavnost  

 Vázání adventních věnců  

 Mikulášská nadílka  

 Výtvarné dílny (velikonoční, světová, podzimní, vánoční)  

 Přednášky na téma zdraví, ekologie atd.  

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY V ROCE 2002 

Mateřské centrum Radost zajišťovalo program od ledna do června a od září do prosince roku 

2002. V průběhu prázdnin bylo otevřeno pro skupinky maminek s dětmi, které měly zájem 

se sejít.  



Pravidelný program využívalo přibližně 50 dětí a 80 dospělých týdně, tj. 130 osob.  

Plavání pro kojence a batolata navštěvovalo průměrně 155 dětí a 155 dospělých, tj. 310 osob 

v jednom kurzu (3 kurzy po 10 týdnech).  

Nepravidelné akce pro širokou veřejnost (přednášky, kurzy, akce pro děti) navštívilo v roce 

2002 asi 750 dětí a 900 dospělých, tj. 1650 osob.  

Celkem zaznamenalo Mateřské centrum Radost v roce 2002 asi 7 800 návštěv.  

 

Finanční zpráva společnosti za rok 2002 

V roce 2002 nás finančně podpořily:  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Gabriel  

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

 Město Tábor:  

- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (Fond mládeže)  

- Odbor sociálních věcí (Účelový sociální fond, Účelový fond protidrogové 

prevence)  

- Odbor kultury a cestovního ruchu (Kulturní fond)  

 Marika a Libor Rajtorovi  

  

Výdaje organizace (v Kč)  

mzdové náklady 417. 098, 00 

sociální a zdravotní pojištění  145. 693, 00 

zákonné sociální náklady 1. 366, 00 

ostatní sociální náklady 53. 982, 20 

materiál 77. 618, 20 

elektrická energie 90. 090, 80 

Opravy 10. 585, 10  

Cestovné 6. 158, 00  

Reprezentační náklady  253, 10  

Služby 180. 862, 00  

Ostatní náklady  7. 112, 00  

Odpisy 24. 517, 00  

Celkem 1. 015. 335, 40  

  



Příjmy organizace (v Kč )  

tzžby za služby  31. 099, 00  

úroky 709, 30  

prodej majetku 4. 000, 00  

dary na provozní náklady 294. 000, 00  

dotace  812. 800, 00  

Celkem 1. 142. 608, 30  

  

Hospodářský výsledek za rok 2002: 127. 272, 90 

   

   

PODĚKOVÁNÍ 

 Děkujeme všem následujícím organizacím a jednotlivcům za pomoc, podporu a 

vstřícnost naší organizaci:  

 A-klub - Mgr. Dagmar Tisovská  

 Archys  

 Bastion  

 Bednářová Zdena Mgr.  

 Boháč Václav  

 Bláhová Alena  

 Café bar 7 - Jislová Alena  

 Centrum Regenerace  

 Cílek Jakub  

 Dobrá Čajovna Tábor  

 Dozorčí rada: Mrzena Jan Ing.  

 Pflanzer Jaromír  

 Jelen Vladimír PhDr.  

 Demuthová Vlaďka  

 Dřevo Martin  

 Eybert Pavel Mgr.  

 Hajný Martin PhDr.  

 Havrdová Zuzana PhDr.  

 Holubová Daniela PaeDr.  

 Hnilička Jakub  

 Hrdličková Jana Mgr.  

 Informační centrum MÚ  

 Informační centrum pro mládež Tábor  

 Informační centrum neziskových organizací Praha  

 Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Auritus Tábor  

 Krejčíř Adam  



 Kino Svět - Dvořák Luboš  

 Knihkupectví Primus  

 Lešikarová Jana PhDr.  

 Melichar Jiří  

 MM Personal Computer, Mazanec Martin  

 Město Tábor  

 Městská knihovna Tábor  

 Meziresortní protidrogová komise ČR  

 Mikolášková Marie  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 Mladá Fronta Dnes - Dvořák Luboš  

 Mládek Václav  

 C.E.S.T.A.  

 Noviny Táborské radnice  

 Nadace rozvoje občanské společnosti  

 Novák Petr  

 Okresní úřad Tábor  

 Open society Fund Praha  

 Orion music club - Lexa Marek  

 Podlahová Petra  

 Příhonská Vanda  

 Radio Faktor  

 Radio Kiss  

 Realprint  

 Říčařová Jana Mgr.  

 Správní rada: Fišer Jiří Ing.  

 Michálková Lenka Mgr.  

 Bláhová Julie Mgr.  

 Růžičková Barbora  

 Ondráčková Jana  

 Rytíř Milan MUDr.  

 Středisko služeb školám Tábor  

 Stříbrnictví - Tomáš Kubišta  

 Stolina Radim  

 Spino - Prodejna hudebních nástrojů  

 Školský úřad Tábor  

 Táborské listy  

 Táborsko  

 Tiskárna Abak  

 Tlapa Martin  

 Týdeník Palcát  

 Úřad práce Tábor  

 ÚSP Klíček - Zaluží  

 Velánová Hana Mgr.  

 Vojtěchová Hana Mgr.  

 Vinotéka - Secký Jakub  

 Dobrovolníci, kapely, muzikanti, lektoři, vystavující umělci, herci a další.  

Zvláštní poděkování patří: 



 Marika a Libor Rajtorovi - Červený Újezd  

 Iveta Eremiášová - Planá nad Lužnicí  

ZÁVĚREM  

Vážená paní ředitelka vždy na tomto místě citovala několik slov z úst slavných.  

Nebudu porušovat tradici a vykročím v jejích šlépějích.  

Jan Skácel: Modlitba Stará-Stará! 

Dej mi sílu unésti  

všechno co změnit nemám sil  

odvahu to nač stačím  

na tomto světě pozměnil  

a moudrost abych znal  

a od sebe to rozeznal.  

   

Toto vše i Vám. 

M. Procházka  

   

 

  

Výroční zprávu zpracovali:  

 Tomáš Bílý  

 Markéta Multušová  

 Katka Bláhová  

 Martin Procházka  

   

  

   

  


