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Vážení přátelé, podporovatelé, kolegové,
máte v rukou výroční zprávu za rok 2015, který nás opět 
držel v pozornosti a připravil si na nás velkou dávku změn 

a  nelehkých úkolů. Hned na jeho začátku se po dlouhé 18leté 
spolupráci s Cheironem rozloučil Tomáš Bílý, který stojí za našimi 
prvními úspěchy v rámci fundraisingové spolupráce s firmami 
i jednotlivci na Táborsku a s ním odešla i obrovská zkušenost, nadhled 
a znalost cheironských těžkých začátků. Celý Cheiron ti, Tomáši, 
přeje, ať tě baví cokoliv, co budeš dělat profesně dál. Před složité výzvy 
nás ale nestavily jen personální změny. V půlce roku skončil dvouletý, 
velmi úspěšný a smysluplný projekt předškolní přípravy a my museli 
vymyslet, jak ho realizovat dál. Bohužel nebylo možné ho financovat 
z veřejných zdrojů. Naštěstí ale existují i jiné daleko flexibilnější zdroje 
a tak můžeme díky podpoře Nadačního fondu AVAST a táborskému 
Rotary Klubu připravovat další děti na vstup do základní školy 
a usnadnit tak život nejen jim, ale i jejich učitelkám a spolužákům. 
S nedostatkem financí a nepochopením významu preventivních služeb 
se ale potýkáme dál a větších či menších překážek na našich cestách 
si užíváme po celý rok. Naštěstí nás ale potkávají i pozitivní události, 
zprávy a zážitky. Do naší činnosti se zapojuje širší okolí a podporuje 
nás spousta firem i jednotlivců, kteří v naší práci vidí smysl a mají 
chuť přispět ať už finančně, materiálně nebo i upřímnou kritikou či 
povzbuzením. A tak to, co najdete na dalších stránkách, je výsledek 
nejen naší práce, ale i vašeho zájmu a podpory.

Děkujeme.

Cheiron T pro mě symbolizuje spojování lidí a  bourání 
předsudků. Tábor nemá zaznamenány výraznější problémy, 
které by souvisely s  romskou menšinou a to je z velké části 

právě zásluha mravenčí a  mnohdy nevděčné práce Cheironu T. 
Ačkoliv jejich práci někteří neumí ocenit, jistě bychom v Táboře brzy 
pocítili jejich nepřítomnost. 

Díky, že tu jste!

ÚVODEM

Roman Varga
ředitel Cheiron T, o.p.s.

Michaela Petrová
místostarostka Města 

Tábor



VIZE SPOLEČNOSTI
Vyrovnané šance a zdravé mezilidské vztahy.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy.
Znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám  
poskytuje odborné služby vedoucí k dosažení  
samostatnosti a odpovědnosti.

MOTTO SPOLEČNOSTI
Stavíme mosty mezi lidmi.

HODNOTY SPOLEČNOSTI
Důvěra
Bezpečný prostor
Odpovědnost
Otevřenost
Odbornost
Respekt
Setká(vá)ní

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Napomáhat k předcházení či překonání nepříznivých 
životních situací našich klientů.
Chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 
společenských jevů.
Vytvářet podmínky a prostor pro smysluplné, obohacující 
a společensky akceptované trávení volného času.
Nastartovat a podpořit proces změny směřující k osobním 
cílům klientů a ke zkvalitnění jejich života ve společnosti.
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ZAKLADATELÉ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CHEIRON T
Ing. Jiří Fišer, Mgr. Jana Říčařová, Bc. Jiřina Svobodová,
Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou Havrdovou, CSc.

SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI
Mgr. Jan Kostečka – předseda správní rady, vedoucí školící sekce Proutek o.s.
Mgr. Lenka Knotková – speciální pedagog
Jan Kopřiva – redaktor Českého rozhlasu
Ludmila Pokorná, DiS. – fundraiserka
Mgr. Vítězslav Dohnal – advokát
Ing. Andrea Fraitová – vedoucí personálního a mzdového oddělení

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Marcela Vejdová – předsedkyně dozorčí rady, účetní – Rolnička Soběslav
Mgr. Hana Vellánová – ředitelka Základní školy Planá nad Lužnicí
Mgr. Julie Bláhová – vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře

PATRON SPOLEČNOSTI
Mgr. Jan Ruml - bývalý politik a lidskoprávní aktivista

ORGÁNY  CHEIRON T



CHEIRON TÝM

Mgr. Roman Varga
ředitel organizace

Bc. Pavla Kohelová
zástupkyně ředitele, vedoucí 
Klubu pro mladší, komunitní 

práce

Bc. Tomáš Bílý
fundraising, 

komunitní práce,
do 31. 3. 2015

Martin Donát
fundraising, 
od 1. 4. 2015

Zdeňka Miňhová
účetní

Jana Pilařová
administrátorka,

do 31. 3. 2015

Gabriela Seidlová
administrátorka,

od 1. 3. 2015

Tereza Kůsová
vedoucí Klubu pro starší 
a terénního programu

Bc. Martin Procházka
pracovník Klubu pro 

starší, keramická dílna

Viktor Greň
pracovník  

Klubu pro starší

Mgr. Jaroslava Klejmová
pracovnice 

Klubu pro mladší, 
předškolní příprava

Mgr. Lenka Řeháková
pracovnice 

Klubu pro mladší, 
předškolní příprava

Zuzana  Kozinská
pracovnice 

Klubu pro mladší

David Andrlíček
terénní pracovník

Bc. Karolína Havlová
terénní pracovník



KOMUNITNÍ CENTRUM       1



Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T je preventivní sociální služba dle 
zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách a je zaregistrovaná u Krajského úřadu 
v Českých Budějovicích. Terminologií zákona se jedná o Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež (NZDM), které je v našem případě rozděleno do dvou klubů pro mladší 
a starší klienty.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let ohroženým nežádoucími 
společenskými jevy jako je záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami, 
vandalismus, sociální vyloučení, nefungující vztahy s vrstevníky nebo rodinou a podobně. 
Služba může být poskytována anonymně.

CO JE CÍLEM SLUŽBY?
Cílem této preventivní sociální služby je předcházet společensky nežádoucím jevům, 
nebo snižovat následky těchto jevů jak na klienty, tak na jejich okolí, pomáhat s orientací 
v klientově situaci a vytvářet takové podmínky, aby mohla být situace řešena a zlepšila se 
kvalita klientova života. 

JAK SLUŽBA FUNGUJE?
Služba musí dle zákona obsahovat 4 základní činnosti: 1. Výchovné, vzdělávací 
a aktivizační (v našem případě to znamená například doučování nebo motivace k dalšímu 
studiu), 2. Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (to jsou například výlety, 
exkurze nebo workshopy na různá témata), 3. Sociálně terapeutické činnosti (skupinové 
psychosociální hry, či terapeutické rozhovory nebo hraní rolí), 4. Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod a podpora na 
úřadech, školách a dalších institucích).

KOMUNITNÍ CENTRUM       

STATISTIKA
KLUB PRO MLADŠÍ: 6 - 14 LET 
116 KLIENTŮ
2787 KONTAKTŮ

KLUB PRO STARŠÍ: 15 – 26 LET
153 KLIENTŮ
2120 KONTAKTŮ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ CHEIRON T



KLUB PRO MLADŠÍ        a
Do Klubu pro mladší (KPM) přichází děti s různě nastavenými hranicemi, některé je 

mají stanoveny velmi široce, jiné naopak úzce. Bez ohledu na to, z jakého rodinného 
zázemí děti pocházejí (v našem případě nejčastěji z málo podnětného prostředí), musí 

se v klubu přizpůsobit jednotným pravidlům, která pravidelně procházejí revizí a děti se na jejich 
tvorbě prostřednictvím diskuse samy podílejí. Je známo, že bez hranic v životě jsou děti ztracené 
a chybí jim pocit bezpečí a  jistoty. Na půdě KPM dochází k mnoha situacím a interakcím 
mezi dětmi, které představují výchovný potenciál a pracovnice klubu jej využívají pro výchovný 
efekt. Stěžejní práce v KPM vychází z profesionálního vztahu mezi dětmi a pracovnicemi klubu 
s jasně nastavenými hranicemi, které pro děti představují bezpečný prostor.

Nosným tématem KPM pro celý rok 2015 byla ekologie. Velká část aktivit byla proto zaměřena 
na poznávání a ochranu fauny i flory. Pondělky jsme věnovali tvořivým dílnám, v rámci kterých 
děti vlastnoručně vyráběly předměty za použití odpadových materiálů či přírodnin. Děti si 
prostřednictvím této aktivity měly možnost uvědomit, že všechno krásné a užitečné nemusí být 
vždy nové a drahé. Během tvůrčích dílen byl vytvořen vhodný prostor pro diskusi o výhodách 
a smyslu recyklace, třídění odpadu a ekologické stopě, kterou za sebou zanecháváme. Hlavním 
cílem této aktivity nebyl v prvé řadě samotný výrobek, ale rozvoj jemné i hrubé motoriky, 
schopnost koncentrace, získání pracovních návyků, vytváření sociálních kontaktů s ostatními 
dětmi a v neposlední řadě radost z tvůrčí práce a zvýšení sebevědomí dětí. Tvůrčí činnost totiž 
rozvíjí jejich estetické cítění a zlepšuje psychickou pohodu. 

Sociální práce s dětmi 
od 6 do 14 let



Třeťáci Tomáš, Luboš a Monika jsou děti, které navštěvují Cheiron pravidelně již od svých 5 let, 
tedy ještě před nástupem na ZŠ. Dlouhodobá práce s těmito dětmi již nese dobře viditelné plody. 
Tyto děti mají tak dobře zvnitřnělá pravidla klubu, na jejichž tvorbě se samy podílely, že jsou již 
schopny vhodným způsobem a s respektem k druhým korigovat při jejich porušování i ostatní 
děti, které klub navštěvují krátce a tato pravidla ještě natolik zvnitřněná nemají a stávají se tak 
pro ně vhodnými vzory. Další z viditelných plodů práce s těmito konkrétními dětmi je rovněž 
jejich školní úspěšnost projevující se dobrými známkami a přetrvávání radosti ze získávání 
nových informací, která se projevuje potřebou nově získané informace pracovnicím klubu 
sdělovat a témata s pracovnicemi dále rozvíjet a diskutovat – byla zde založena kompetence 
touhy po vzdělávání se. 

Terezka (9 let), která pravidelně navštěvuje KPM, jednoho dne přišla s tím, že by potřebovala 
pomoci se čtenářským deníkem. Bohužel však doma nemá žádnou knihu, kterou by si mohla 
přečíst a následně o ni napsat shrnutí do čtenářského deníku. Vybraly jsme spolu tedy knihu 
z cheironské knihovny a začali ji společně pravidelně číst. Terezce zpočátku dělalo čtení velké 
problémy, ale pravidelným procvičováním bylo brzy patrné velké zlepšení. Terezka dostala za 
svůj příspěvek ve čtenářském deníku od své paní učitelky pochvalu. Čtení ji nepřestalo bavit 
a díky němu objevila mnoho nových pro ni dosud neznámých témat.

* jména byla změněna z důvody ochrany klientů

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:

Úterky jsme s dětmi trávili převážně v přírodě na pronajatém pozemku u Ctiborova mlýna. 
V rámci zahradnické dílny děti pečovaly o záhonky, sázely, pozorovaly růst rostlin a nakonec byly 
odměněny podzimní sklizní. Děti díky této aktivitě získaly nejenom nové praktické dovednosti, 
ale zároveň si rozšířily svoji slovní zásobu o nové pojmy, upevnily si svoje znalosti ze školy 
a především se učily trpělivosti, jelikož pěstování rostlin je dlouhodobější proces, který ovlivňuje 
nejenom kvalita odvedené práce, ale také nejrůznější vlivy okolního prostředí. Každou středu 
probíhalo pravidelné doučování, jehož zpestřením a zkvalitněním byla možnost využít nejrůznější 
didaktické pomůcky pro větší názornost související s lepším pochopením probírané látky. 

Čtvrtky byly ponechány proměnlivým programům vycházejících z konkrétních témat 
jednotlivých měsíců. Tyto programy byly při tom voleny a připravovány tak, aby byly pro děti 
nejenom zábavné, ale aby se děti jejich prostřednictvím něco nového naučily. Ve čtvrtek mezi 
pátou a šestou hodinou pak byl ponechán prostor pro zájemce o sporty, jelikož se v tyto hodiny 
chodilo pravidelně do tělocvičny na ZŠ Bernarda Bolzana. V pátek byla dětem ponechána větší 
volnost při volbě konkrétní činnosti, probíhaly však také pravidelné taneční zkoušky taneční 
skupiny Čiriklore. V průběhu roku jsme se s dětmi několikrát vydali za praktickými ukázkami 
ochrany přírody. Výlety byly zaměřené nejenom na poznávání fauny i flory, ale především na její 
ochranu. Navštívili jsme například ekocentrum Čapí hnízdo, záchrannou stanici Vydra v Třeboni, 
koňskou farmu v Radimovicích, atd.

Volnočasové programy a aktivity podporují všestranný rozvoj dítěte, prohlubují jeho sociální 
schopnosti a výrazně přispívají k prevenci nežádoucích jevů a výchovných problémů dětí. Zároveň 
jsou výborným nástrojem pro vytvoření vztahu důvěry mezi dítětem a pracovníkem.  Důležitou 
součástí naší práce jsou také komunitní kruhy, v rámci nichž se děti učí spolu komunikovat, 
vzájemně si naslouchat, řešit vzniklé problémy a hledat společné cesty ke vzájemnému soužití. 



Klienti Klubu pro starší (KPS) jsou děti a mladí lidé ve věku 15 až 26 let, kteří pochází 
z komplikovaného nebo znevýhodněného rodinného prostředí, nacházejí se v obtížných 
sociálních vztazích, mají problémy ve škole, v zaměstnání, chovají se v rozporu se 

společenskými normami a nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas. Každý týden od pondělí do 
pátku je klub otevřen bez vysokých prahů (tedy bez poplatků, přihlášek, požadované docházky). 

Kromě bezpečného prostoru jsou v nabídce různorodé volnočasové aktivity, které dávají možnost 
vytvoření blízkého vztahu mezi klientem a pracovníkem. Díky vzniklé důvěře pak můžeme otevírat 
témata, která jsou pro období puberty a adolescence zásadní, těžká a často tabu. Stěžejním tématem 
jsou vztahy – rodinné, partnerské, vrstevnické, vztahy k autoritě a  také vztah k sobě samému. 
Klienti KPS často experimentují s 
návykovými látkami, s hazardem, 
s nezodpovědným sexuálním 
životem, s  virtuální realitou. 
Pracovník například při hraní 
žolíků otevírá téma rychlých 
peněz – půjček, které si často 
klienti zařizují, poukazuje na 
nesmyslnost jejich počínání a 
následně motivuje ke společnému 
hledání cest z  finančních a 
dluhových pastí.

KLUB PRO STARŠÍb Sociální práce s mládeží 
od 6 do 14 let



Veřejnou hudebnu navštěvuje denně několik kapel a jedinců. Bubeník jedné z nich jménem 
Olda* se začal stýkat s novou partou svých vrstevníků. Tato „nová“ skupinka trávila běžně 
svůj volný čas posedáváním na lavičkách, pokuřováním marihuany a častým opíjením se. Olda 
přestal pravidelně docházet na zkoušky s kapelou, rozešel se s přítelkyní, nedocházel do školy. 

Kapela nastínila situaci pracovníkovi, který umožnil setkání všech zúčastněných. Kluci s Oldou 
probrali následky jeho počínání v kontextu společného hraní, pracovník v kontextu životní 
situace. Byla nastavená společná pravidla týkající se fungování kapely. Olda byl následně 
motivován a podporován k návratu. Přes malé klopýtnutí skrze experimentování s drogami 
a nezdravým způsobem trávení volného času dostal Olda možnost návratu do „starých kolejí“, 
kterou využil. Opět chodí pravidelně na zkoušky a s kapelou plánují veřejný koncert.

Častými klientkami KPS jsou slečny doprovázející své 
přítele, kteří chodí zkoušet do veřejné hudebny. Ačkoli 
z většiny z nich jsou už matky, velice těžko se orientují 
v  „holčičích tématech“. Témata bezpečného sexu, 
plánovaného rodičovství a zdravého sexuálního života 
málokdy otevírají se svými rodiči, s lékaři, s partnery. 
Možnost sdílet zkušenosti, zažít holčičí kolektiv 
a  dozvědět se nové informace v KPS hojně využívají. 
V průběhu těchto holčičích kroužků pracovníci také 
otevírají témata ohledně výchovy dětí.

* jména byla změněna z důvody ochrany klientů

Sociální práce s mládeží 
od 6 do 14 let

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:



Tento týdenní program pro 
klienty centra se v roce 
2015 konal již po desáté 

a to ve dnech 17. – 21. srpna. 
Tradičně jsme jej naplnili hudbou 
v muzikoterapeutických dílnách a jak 
již tradice velí, šlo o hudbu převážně 
romskou, neb děti byly jako každý 
rok převážně romské. Díky hledání 
vlastních kořenů prostřednictvím 
hudby, tradic a řemesel se snažíme 
napomoci dětem uchopit vlastní 
etnickou identitu vyjádřenou 
v tradici Romů výstižným označením 
Romipen. Jde o soubor hodnot 
a  vzorců chování, kterými by se dle 
romských tradic měl každý slušný 
Rom řídit. Apelovat na romské děti 
ze strany hodnot norem většinové 
společnosti vede k odcizení, hledáme 
proto východiska morálního 
rozvoje a  posilování osobnostních 
kvalit na základě romských tradic. 
K zážitkovým aktivitám vycházejících 
z tradic patřilo i spaní pod širákem, 
vaření, obstarávání chodu tábora, 
překonávání vlastního strachu 
a u mnohých i stesku po rodině.

Jinými slovy: rytmus pobytu byl určován hudbou, prevencí sociálně patologických jevů, řadou 
psychosociálních a týmových her, situacemi posilujícími sociální a etický přístup k druhým 
a zájmovou činností jako je sport, tanec a výtvarně rukodělné činnosti. Každodenní rytmus 
přinášel řadu výzev, neboť děti se podílely na běhu dne organizačně a učily se zodpovědně 
nést úkoly vztahující se k ostatním, především na prakticky konkrétních rovinách, jejichž 
nenaplnění bylo okamžitě skupinou reflektováno a korigovalo chování toho, kdo byl za věc 
odpovědný.    

Pracovníci se jako každý rok snažili podtrhnout konstruktivní vztahy s klienty, tvořit nové 
a posilovat pozitivní, případně přetvářet negativa ve vztahových rovinách na výzvy. Skupina 
je v posledních letech strukturovaná věkovým složením dětí jako přechodová ve smyslu 
přechodu dětí z klubu pro mladší do klubu pro starší. Pobyt tak výrazně posiluje formování 
vztahů pracovníků s nově příchozími klienty a další sociálně terapeutické působení.

TIME OUT TÝDENNÍ POBYTOVÝ 
PROGRAM PRO KLIENTY 
KOMUNITNÍHO CENTRA
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Dlouhodobá práce s romskou rodinou přinesla výsledky. Po navázání důvěry jsme s rodinou řešili 
její potřebu odejít ze sociálně vyloučené lokality. Rodině se podařilo nalézt bydlení v rodinném 
domku. Terénní pracovník každou středu docházel do rodiny a řesil s ní nově vzniklou bytovou 
a finanční situaci, ale také údržbu domu a zahrady a další povinnosti, které vyplývaly z nájemní 
smlouvy. V rámci řešení mezilidských vztahů se terénní pracovník zaměřil na komunikaci v rodině, 
která procházela manželskou krizí. Díky vstřícné podpoře se manželé začali otevřeně bavit o svých 
problémech a atmosféra v rodině se výrazně zlepšila. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:

Terénní program je další preventivní sociální 
službou dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách, registrovanou na 

Krajském úřadě Jihočeského kraje. Jde o službu, 
která je poskytována přímo v terénu v přirozeném 
prostředí klientů.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Cílovou skupinu tvoří děti, mládež i dospělí 
ve věku 13 – 64 let z Tábora a okolí, kteří jsou 
ohroženi sociálním vyloučením, resp. žijí v sociálně 
vyloučených lokalitách a to bez rozdílu barvy pleti, 
příslušnosti k menšině, náboženskému vyznání, 
sexuální orientaci a dalších odlišností. Do cílové 
skupiny nepatří tělesně či mentálně handicapované 
osoby, či drogově závislí. 

CO JE CÍLEM SLUŽBY?
Vzhledem k tomu, že služba je poskytována přímo na 
ulici nebo v přirozeném prostředí klientů, je jedním 
z hlavních cílů vyhledat a kontaktovat ty osoby, 
které z jakéhokoliv důvodu nekontaktují tradiční 
„kamenná“ zařízení i přesto, že by jejich služeb 
využily. Jakmile už jsou s terénními pracovníky 
v kontaktu, je hlavním cílem minimalizace rizik 
spojených s jejich způsobem života.  

JAK SLUŽBA FUNGUJE?
Ze zákona obsahuje služba dvě základní činnosti:  
1.  Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a 2. Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů. Pokud se oprostíme od řeči 
zákona, jedná se hlavně o kontaktování osob z cílové 
skupiny a pomoc při řešení jejich problémů formou 
rozhovorů, poradenství, motivace, odkazování na 
další návazné služby nebo doprovody na úřady a další 
instituce.

STATISTIKA
196 KLIENTŮ
2074 KONTAKTŮ



Šimon* je patnáctiletý chlapec, který nechtěl chodit na hodiny tělesné výchovy. Spolužáci si 
z něj dělali legraci, že je tlustý a on se bál společného převlékání v šatnách. Tuto situaci jsme 
se Šimonem řešili. Navrhli jsme spolupráci s výchovným poradcem či školním pedagogem 
a motivovali jsme Šimona k vlastní aktivitě. Chlapec začal ve svém volném čase docházet 
pravidelně do posilovny, aby docílil kýžené váhy. Dnes je začleněn v kolektivu a spolužáci ho 
obdivují pro jeho zápal a odhodlání.

* jména byla změněna z důvody ochrany klientů

Cheiron T provozuje terénní program pro věkovou skupinu 
od 13 do 64 let. Po celý rok 2015 služba fungovala v tomto 
věkovém rozmezí, zaměřovali jsme se především na Sídliště 

nad Lužnicí a jeho přilehlé okolí, na areál základních a středních 
škol, okolí autobusového nádraží, Jordánu a Lužnické ulice. Na 
Sídlišti nad Lužnicí jsme na bývalé základní škole zvané „Osmička“ 
otevřeli kontaktní místnost. Tato místnost slouží především jako 
prostor, kde je možné se sejít za nepříznivého počasí.

Soustředili jsme se především na osoby, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením nebo žijí v sociálně vyloučených 
komunitách, případně se nacházejí v krizové životní situaci. Byli 
to především mladí lidé, kteří potřebovali podporu a pomoc při 
záležitostech typu předčasného rodičovství, potíží s návykovými 
látkami, hledání a udržení si zaměstnání, výběru vhodné školy, rady 
týkající se sexuální problematiky, existenčních potíží, rodinných 
problémů a podobně. Terénní program klientům napomáhal 
zapojit se do sociálního a kulturního života společnosti. Konkrétně 
to byly například akce jako workshopy s dospělými zaměřené na 
zahradní činnosti - jaké jsou možnosti pěstování květin a zeleniny 
doma a jak tím lze ušetřit a naučit potomky jíst zdravě. Proběhl 
fotbalový zápas FC Tábor a FC Slavie, kde terénní pracovníci šířili 
osvětu ohledně sexuální problematiky. Zároveň probíhal graffiti 
jam, kde klient terénního programu za souhlasu a podpory FC 
Tábor vytvořil graffiti týkající se spojení obou organizací. 

Konaly se pravidelné sporty s mládeží, které byly zaměřovány 
kolektivně pro získání ducha soudržnosti a důvěry, na kterém 
dále pracovníci stavěli při rozhovorech s klienty. Uskutečnily se 
tradiční skateboardové závody a nově skateový průvod městem na 
Den skateboardingu. Další akcí bylo Pět minut pro Sojčák, kde 
pracovníci s klienty barevně zkrášlili prostor před bývalou základní 
školou při příležitosti dvouletého výročí terénního programu. 
Každé úterý byli pracovníci ve stejnou dobu k zastižení v kontaktní 
místnosti na „Osmičce“, kde bylo možné s nimi probrat, všechno 
co klient potřeboval. Nedílnou součástí bylo doprovázení klientů 
při obtížných situacích (hledání brigády, zaměstnání, zakoupení 
těhotenského testu atd.).



Projekt „Pojďte do školky!“, který za podpory Evropského sociálního fondu/Operačního 
programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR realizovala ve 
spolupráci se společností Člověk v tísni a dalšími sedmi organizacemi obecně prospěšná 

společnost Cheiron T se dostal 30. června 2015 do finále. Projekt probíhal v 16 městech (13 krajích) 
České republiky, konkrétně šlo o Bílinu, Brno, Frýdek Místek, Hradec Králové, Chomutov, Chrudim, 
Jihlavu, Kladno, Liberec, Olomouc, Plzeň, Rokycany, Sokolov, Tábor, Ústí nad Labem a Vsetín.

V rámci dvouletého období trvání projektu – od 1. července 2013 do 30. června 2015 – jsme se 
intenzivně zabývali tématem předškolního vzdělávání v Táboře. Otevřeli jsme předškolní klub pro 
děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem (především z toho důvodu, že nenavštěvují mateřskou 
školu). Podařilo se nám vyvolat odbornou diskuzi k tématu předškolního vzdělávání v  Táboře, 
realizovat setkávání odborníků a zástupců města z dané oblasti a vytvořit koncepci předškolního 
vzdělávání. Pedagogové a další pracovníci z neziskových organizací se měli možnost vzdělávat 
v rámci dvoudenních kurzů zaměřených především na práci s dětmi se speciálními potřebami učení, 
ale také na osobnostní rozvoj jich samotných. Jednalo se o pět kurzů: „Naučte děti učit se“ (norská 
metoda konceptuálního učení Grunnlaget), „Otevíráme dveře ke čtení“ (jak pracovat s knížkami 
v předškolním věku), „Ve školce se spolu domluvíme“ (německá jazyková metoda Kikus), „Nikdo 
nejde z kola ven“ (skupinová dynamika, prvky dramaterapie) a „Chceme si rozumět, nejen spolu 
mluvit“ (komunikace mezi rodiči a pedagogy MŠ). Kurzy prošlo 162 lidí.

Dne 30. června 2015 proběhlo v Předškolním klubu slavnostní ukončení školního roku 2014/2015 
a zároveň rozloučení s projektem „Pojďte do školky“, díky kterému byl předškolní klub otevřen 
a po dva roky provozován. Během dvouleté činnosti prošlo předškolním klubem 41 dětí, které byly 

PROJEKT     



připravovány na vstup do mateřských i základních škol. Jelikož byla do projektu zahrnuta rovněž 
práce s rodiči předškoláků, podařilo se navázat spolupráci s 34 rodinami, které byly podporovány 
formou individuálního poradenství či účastí na skupinových aktivitách.

Závěrečnou konferenci k projektu „Pojďte do školky!“ připravila společnost Cheiron T na úterý 
23. června 2015 v sále táborské restaurace Střelnice s cílem představit výstupy z dvouletého projektu 
zabývajícího se předškolním vzděláváním. Na úvod k projektu promluvily místostarostky pro oblast 
školství Ing. Michaela Petrová a oblast sociálních věcí Ing. Olga Bastlová, které mu vyjádřily podporu 
i do budoucna. Dále vystoupil vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Radomír Kouba, 
vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Julie Bláhová, vedoucí Orgánu sociálně právní 
ochrany dětí Bc. Petr Kundrát, ředitel pobočky Člověka v tísni Mgr. Miloš Hrubý a vedoucí pobočky 
organizace Naděje Písek Ing. Pavel Kříž. Na konferenci byla představena lokální koncepce předškolního 
vzdělávání, která je výstupem dvouleté spolupráce s odborníky, zabývajícími se předškolní výchovou 
pro ORP Tábor. Konference přinesla nová témata a podněty do další činnosti. Za velmi přínosnou 
ji označila také vedoucí předškolního vzdělávání Krajského úřadu Jihočeského kraje paní Ludmila 
Tomanová, která se celé konference zúčastnila. Diskuse se také zabývala zamýšleným povinným 
rokem mateřské školy a inkluzí. Především však na konferenci často zaznělo, že je důležité, aby spolu 
jednotliví lidé a instituce komunikovaly, a že je chybou, pokud ohýbáme děti podle systému namísto 
toho, abychom systém změnili podle potřeb našich dětí. 

„POJĎTE DO ŠKOLKY“



P 
ředškolní klub (PK) navštěvují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče 
z  různých důvodů neposílají své ratolesti do klasických mateřských škol. Funkcí PK není 

mateřskou školu nahradit, nýbrž připravit děti na vstup do klasických školek a přesvědčit rodiče 
o důležitosti účasti jejich dětí na předškolním vzdělávání v mateřských školách. Při práci s dětmi 
ze sociálně znevýhodněného prostředí se zaměřujeme především na rozvoj hygienických návyků 
dětí, seznámení s rituály, písničkami a básničkami, zvnitřnění pravidel, respektování autority, 
prosociální chování dětí a rozšiřování slovní zásoby, která je u většiny dětí velmi malá. Fungování 
PK v uplynulém roce bylo ovlivněno ukončením evropského projektu, díky kterému byl klub 
zřízen a po dobu dvou let financován. Především z finančních důvodů jsme proto prodloužili dětem 
navštěvujícím PK letní prázdniny až do 5. října 2015 a po tuto dobu jsme hledali nové možnosti 
financování předškolní přípravy. Naštěstí se našli lidé, kterým tato činnost dává velký smysl, a proto 
patří velký dík za financování této aktivity Nadačnímu Fondu AVAST a Rotary klubu Tábor. 

V první půli roku, kdy pravidelné návštěvníky PK tvořily z většiny děti staršího předškolního 
věku, jsme se více zaměřovali na školní přípravu dětí. V rámci pravidelných ranních rituálů si 
děti upevňovaly své znalosti v oblasti elementárních časových pojmů, rozvíjely své komunikační 
dovednosti v rámci komunitních kroužků a procvičovaly svou paměť při recitaci básniček. Novým 
znalostem se děti učily zejména v rámci asociačních kroužků, jejichž témata souvisela s měsíčními 
programy PK a  prožitkovým učením díky pečlivě připraveným aktivitám. Vhodnému chování 
a postojům se děti učily zejména situačním učením a za využití prosociálních a kooperačních her. 
Pravidelné výtvarné aktivity jsme zařazovali do programu s   myslem rozvíjet jemnou motoriku 
a grafomotoriku dětí. Při individuální práci s dětmi jsme pracovali zejména s montessori pomůckami 
a pracovními listy, které jsme učili používat rovněž rodiče, kteří se s dětmi připravovali ke školnímu 
zápisu. Většina konzultací s rodiči v tomto období se týkala požadavků k zápisu do prvních tříd, 
školní zralosti a vhodnosti umístění sourozenců a bratranců do stejné třídy. Úspěch dětí u zápisu 
jsme společně s rodiči oslavili předáním vysvědčení z PK a společným obědem na konci školního 
roku, kdy jsme se rovněž rozloučili s dětmi, které v září nastoupily do klasické mateřské školy.  

Nový školní rok jsme v PK přivítali 5. října s mladšími sourozenci dětí, které nastoupily do prvních 
tříd a několika nově příchozími dětmi ve věku 3 – 4 let. Z důvodu proměny věkového složení dětí 

(ze sociálně znevýhodněného prostředí)
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došlo ke změnám v harmonogramu činností a stanovených cílů. V prvních týdnech provozu jsme 
se zaměřili na adaptaci nově příchozích dětí s novým prostředím a režimem. Děti se učily navazovat 
kontakty s dospělými, kterým byly svěřeny do péče, překonávat stud, komunikovat s nimi vhodným 
způsobem a respektovat je. Také jsme se zaměřili na podporování zdravých návyků dětí. K dosažení 
vytyčených cílů jsme využívali zejména volnou hru dětí a respektující přístup.

Sofie* je čtyřleté děvčátko s diagnózou opožděného vývoje. Nejvýraznějším rysem jejího znevýhodnění 
jsou problémy v komunikaci způsobené výrazně malou slovní zásobou. Jediné slovo, se kterým Sofie do 
PK nastoupila, bylo slovo „Píša“, kterým děvčátko označovalo děti i dospělé. Během pravidelné docházky 
do PK se Sofie naučila nejprve přijatelným způsobem dávat najevo negativní emoce a vynechávat nadávku 
při řešení konfliktů. Následovalo pozvolné rozšiřování slovní zásoby děvčátka zejména za využití písniček 
a básniček, které doprovází veškeré rituály a řízené činnosti. Nová slova umí děvčátko aktivně používat, 
neboť si je na rozdíl od slova, které si přineslo z domova, vědomo jejich významu.

Martínek* je tříletý chlapec, pro něhož je docházka do PK prvním kontaktem s institucionálním 
vzděláváním a prvním odloučením od maminky. V prvním týdnu docházky měl chlapec velký problém se 
zapojováním do skupinových aktivit a komunikací s pracovníky PK. Postupně se chlapec učil vyjadřovat 
v komunitním kroužku neverbální formou za využití xylofonu či zvonečku, následně se chlapec přestal 
stydět, začal s pracovníky komunikovat a zapojovat se do skupinových aktivit. Dnes již chlapec nemá 
s komunikací ani zapojováním do skupinových her žádný problém. Během tří měsíců se z Martínka stal 
výřečný kluk, který nabízí svou pomoc nově příchozím dětem při zapojování do skupinových činností. 

František* je nejmladší dítě z jedenáctičlenné rodiny žijící v sociálně vyloučené lokalitě. Před nástupem 
do PK, byl chlapec zvyklý trávit veškerý volný čas před televizní obrazovkou či monitorem počítače při 
akčních hrách. Tento nikým nekontrolovaný a neregulovaný způsob trávení času se promítl do problémů 
v oblasti verbální komunikace. Chlapcova slovní zásoba byla velmi chudá a měl logopedické problémy, 
rovněž se objevovaly problémy s hyperaktivitou, v níž se přeměňovala energie, která se v dítěti během 
sezení u obrazovek hromadila. Největší problém viděli rodiče v závislosti dítěte na počítači a separační 
úzkosti, kvůli které si nedovedli představit, že by dítě navštěvovalo mateřskou školu. Před nástupem do 
PK proběhlo několik návštěv v rodině zaměřených na poradenství týkající se ovlivňování volného času 
dítěte, kdy si rodiče uvědomili, že o způsobu, jak bude dítě trávit čas, rozhodují rodiče a nikoliv dítě. 
Následně nastoupil chlapec do PK v doprovodu nejstarší sestry, která zde začala působit jako asistentka 
po dobu adaptace dítěte. Po několika týdnech se chlapec separační úzkosti zbavil, došlo k nápadnému 
zklidnění v chování dítěte, chlapec se naučil trávit čas zábavnějším a smysluplnějším způsobem, naučil se 
mnoho nových slov a básniček a v září bez problémů nastoupil do klasické mateřské školy, kde si jej paní 
učitelky velmi chválí. 
* jména byla změněna z důvody ochrany klientů

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:
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Komunita je živý organismus lidí, kteří žijí v jednom městě, v jedné čtvrti, ulici, v jednom 
domě. Smyslem komunitní práce je povzbudit a podpořit místní lidi k tomu, aby hledali 
možnosti a zdroje, kterých mohou využít ke změně své životní situace a dosažení svých 

cílů vlastními silami. My se od roku 2008 zaměřujeme na sociálně vyloučenou lokalitu v Lužnické 
ulici a poslední tři roky také na romskou komunitu žijící na Sídlišti nad Lužnicí. V průběhu roku 
jsme realizovali Kluby pro rodiče a děti, které vycházely z potřeb a zájmu komunity a zároveň 
byly místem pro setkání, komunikaci a sdílení. Při těchto setkáních jsme řešili bytové, pracovní 
a dluhové problémy s nabídkou pomoci ze strany občanské poradny, vzájemné sousedské vztahy 
v Lužnické ulici či na Sídlišti nad Lužnicí, zdravou výživu v souvislosti s vařením a zdravotními 
problémy některých maminek a dětí (především zubní kazy). Nejčastějším tématem maminek 
z komunity byly výchovně-vzdělávací problémy jejich dětí - záškoláctví, logopedické vady a také 
školní zralost u dětí, které navštěvují náš předškolní klub. 

Rodiče se díky těmto klubům učili trávit svůj čas společně se svými dětmi, což pro mnohé rodiny 
není obvyklé. Dvě mladá děvčata se stala v průběhu roku mladými maminkami, takže téma 
rodiny a bydlení bylo velmi aktuální i pro ně. Z těchto témat také vzešla potřeba návštěvy dalších 
návazných institucí, kam byl rodičům zprostředkován kontakt. Prohloubili jsme spolupráci 
s  pedagogicko-psychologickou poradnou, s některými školami a školkami, s OSPODem 
a občanskou poradnou. Zároveň jsme komunitu podporovali ve společných aktivitách dětí a rodičů. 
Jednotliví členové komunity se zapojovali do společných akcí, jako byly například Čarodějnice 
na Cestě, Den dětí v Lužnické ulici, taneční soutěž Somnakuňi čercheň, nohejbalový turnaj 
nebo Den sousedství. Komunita se jednak učí vzájemně komunikovat mezi sebou, domlouvat 
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se na dílčích cílech a nést 
zodpovědnost za jejich 
realizaci. Zároveň dochází 
ke vzájemnému setkání 
lidí z majority a minority, 
což přispívá k lepším 
sousedským vztahům 
i atmosféře našeho města.

V rámci odborné debaty 
jsme se také v  tomto 
roce zúčastnili několika 
konferencí pod patronací 
Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny a zároveň 
jsme byli součástí 
platformy pro podporu 
a rozvoj implementace 
komunitní práce v  České 
republice, kterou 
zaštiťovala Agentura pro 
sociální začleňování. 

Památník Lidice nás přizval ke spolupráci na prvním ročníku 
vzdělávací akce pro základní a střední školy s názvem Sobě blíž, který se 
uskutečnil 31. března 2015 v Letech u Písku. Záměrem této akce bylo 
překonat vzdálenosti a z toho vyplývající nedorozumění a předsudky, 
které se objevují jak na straně majoritní společnosti, tak na straně 
romské minority, a nahlédnout naše dějiny v širších souvislostech. 
V  rámci bohatého kulturního programu, který začal koncertem 
herečky Báry Hrzánové a hudebníka Mária Biháryho, vystoupil také 
náš dětský taneční soubor Čiriklore (Ptáčkové), který od roku 2008 
vedou sestry Marcela Bikárová a Lenka Kotlárová. Akci podpořili svou 
účastí také lidé ze sociálně vyloučené lokality v Lužnické ulici, kteří 
na závěr pietního aktu na místě bývalého cikánského tábora v  etech 
zapálili svíce za oběti romského holokaustu. 

Společenskou událostí se stalo divadelního představení v Divadle 
Oskara Nedbala na hře Roberta Fulghuma „Drž mě pevně, miluj 
mě zlehka“ hostujícího Divadla ABC. Programu se zúčastnili jak 
mladé maminky, tak starší lidé z komunity, pro něž byla tato událost 
slavnostní premiérou. Jednu ženu tato možnost namotivovala 
k návštěvě nedělního představení pohádky pro děti, kam vzala svoji 
vnučku. Změna prostředí přispěla také ke zvýšení sebevědomí členů 
romské komunity, že i tito lidé žijící v sociálně vyloučené lokalitě 
jsou součástí jedné komunity města Tábora.

* jména byla změněna z důvody ochrany klientů

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:
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Kromě práce s dětmi a komunitou se Cheiron T zaobírá preventivní a osvětovou činností. 
Důležitým prvkem jsou akce, při kterých dochází k setkání majority s  minoritou, 
lidmi z různých sociálních vrstev a skupin a propojuje lidi různých generací. Mezi 

naše aktivity patří kulturně-vzdělávací festivaly, debaty, koncerty, výstavy, přednášky či 
sportovní turnaje. Také pracujeme se školními kolektivy a  to především v  rámci festivalu 
Jeden svět. Díky těmto akcím se nám daří bourat zažité stereotypy a sociální konflikty,  které 
kolují společností.

 JEDEN SVĚT – 11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU  
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ S LIDSKO-PRÁVNÍ TEMATIKOU
Festival zaštiťuje společnost Člověk v tísni, Cheiron T, o.p.s. je partnerem a hlavním realizátorem 
jedenácti ročníků ve městě Tábor. Festival, který nesl podtitul „Praskněte své bubliny“, jsme 
uskutečnili ve dnech 19. – 22. března 2015 a záštitu nad ním převzal starosta města Ing. Jiří Fišer 
a lidsko-právní aktivista Mgr. Jan Ruml. Cílem tohoto ročníku bylo narušit předsudky, pohodlné 
nevědomí a fámy šířené českou společností. Diváci si tak mohli vybrat ze dvou promítacích 
prostorů, jedenácti filmů, třech koncertů, dvou DJs, jedné vernisáže a literárního čtení. Po 
filmových projekcích pro veřejnost festival pokračoval v základní škole Bernarda Bolzana, kde 
po dva týdny nabízel filmy pro studenty základních a středních škol nejen z Tábora. Na festivalu 
vystoupili hosté – režiséři Tomáš Kudrna, Andrea Culková a Jaroslav Kratochvíl a primář táborské 
psychiatrie Libor Macák. V roce 2015 se festivalu zúčastnilo 1.666 návštěvníků. 

TANEČNÍ SOUTĚŽ SOMNAKUŇI ČERCHEŇ  
A FESTIVAL ROMSKÉ KULTURY KEREKATE – V KRUHU
V rámci devátého ročníku festivalu romské kultury Kerekate – V kruhu, který pořádala dne 
31.  července 2015 organizace SLUNOWRAT Tábor s podporou Cheiron T, o.p.s.proběhla 
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také taneční soutěž, na které se představilo šest dětských tanečních souborů z jižních Čech, 
které soutěžily v romských čardáších. V rámci festivalu Kerekate, který se opět konal na Žižkově 
náměstí, pak vystoupily takové hvězdy jako zpěvačka Věra Bílá s kapelou Kale, Julius Džuso Baroš 
s Quartetem, Mário Biháry či Rosen Trio. Zástupci z řad minoritní i majoritní společnosti si 
společně bez předsudků užili krásný červencový večer, kdy hlavní sjednotitelkou byla jednoznačně 
hudba, která nedělá rozdíly mezi lidmi. Festival s taneční soutěží navštívilo cca 1.000 lidí.

TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII  
16. ROČNÍK KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍHO FESTIVALU
Tématem  16. ročníku byla aktuální situace lidí, kteří se v posledních měsících snaží z různých 
důvodů dostat do Evropy. Jejich příběhy pronikají i do života obyvatel České republiky, 
a proto jsme do Tábora pozvali odborníky, kteří se takzvanou uprchlickou krizí zabývají ve své 
profesi. Pozvání přijali překladatelka Tereza Semotamová, redaktor České televize Jan Moláček, 
právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům Helena Kopecká, dobrovolník Lukáš Střítelský 
nebo Jaroslav Cerman z organizace Hatefree culture.

BENEFIČNÍ AKCE CHEIRONU
Již čtvrtý ročník společenské akce Čajový dýchánek se Swing Bandem Tábor na zahradě Střelnice 
přilákal dne 5. června 2015 na swingový večer v duchu prvorepublikových čajů více než stovku 
hudby a tance milovných přátel a podporovatelů naší organizace. Doprovodným programem 
bylo promítání fotografií starého Tábora z archivu Šechtl a Voseček, hra o ceny tzv. Tichá 
Střelnice a vystoupení dětského tanečního souboru Čiriklore. Druhá také již tradiční benefice 
proběhla dne 21. prosince 2015 v malém sále Střelnice, kam zavítal Teátr Víti Marčíka se svým 
kouzelným představením „Setkání před Betlémem“. Divadlo přilákalo malé i velké návštěvníky, 
kteří se přišli potěšit netradičně pojatým vánočním příběhem o Josefovi a Panně Marii.   

A TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY



Zásadním plánem je udržet to, co už máme. Je to každoroční boj o finanční prostředky, 
abychom mohli udržet standard služeb tak, jak nám i našim klientům ještě dává smysl. 
Přesto se ale poohlížíme i po možnostech, jak naše služby dále zkvalitnit nebo rozšířit 

do míst, kde jsou zapotřebí, ale nikdo je tam neposkytuje. V minulé výroční zprávě jsem psal 
o plánu registrovat novou sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to se 
také povedlo a v roce 2016 bude už naplno funguje. Nic tak velkého v nejbližších měsících v plánu 
nemáme, ale začneme jednat o možnosti zřídit pobočku našeho nízkoprahového zařízení na 
Sídlišti nad Lužnicí, kde doposud operují naši terénní pracovníci a operují tak dobře, že klientů, 
kteří volají po zřízení nízkoprahového zařízení je už tolik, že na to nemůžeme nereagovat. Na 
konci roku také odešel náš fundraiser a tak bude zásadní dobře zaučit toho nového (nebo spíše 
tu novou, jak už teď víme) a znovu navázat na vztahy a spolupráci s firmami i jednotlivci, kteří 
věří, že má naše práce smysl a jsou ochotni to potvrdit i nějakou finanční částkou, službou nebo 
materiálním darem. Bez takovéto podpory by to prostě nešlo. Držte nám palce.

PLÁNY DO BUDOUCNA

PODPOŘTE NÁS
Pokud Vás naše činnost zaujala a chtěli byste nás podpořit, klikněte na www.cheiront.cz  
a pošlete dar jednoduše přes internet nebo se obraťte na naši kontaktní osobu: Markéta Bendová, 
tel. 775 272 046, email: bendova@cheiront.cz

Vašich 100 Kč umožní zajištění výtvarných potřeb pro jedno dítě na jeden měsíc.

Vašich 300 Kč umožní zajištění pravidelného doučování jednoho dítěte na jeden měsíc.

Vašich 1000 Kč umožní jednomu dítěti ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečně 
a smysluplně trávit svůj volný čas po dobu jednoho měsíce.



FINANČNÍ ZPRÁVA







ŘEKLI O NÁS
Cheiron je pojem. Jeho činnost nebo alespoň jméno zná téměř každý, s kým se ve své praxi 
setkávám, a to i na celostátní úrovni. Zároveň zůstává stabilní a neměnný v principech své práce, 
není ovlivněn převratnými „trendy“, které se v sociální nebo komunitní práci objevují - protože na 
ně zpravidla přišel dřív. Zaměřením na všeobecně nepopulární témata Cheiron zároveň vnímám 
jako nositele určité morální hranice, za kterou se ve slušné komunitě, obci nebo společnosti není 
radno vydávat.

Kristýna Kotalová Jůzová 
odborná pracovnice MPSV a Agentury pro sociální začleňování

Pamatuji se, jak jsme na střední škole navštěvovali občas po škole přednášky v Cheironu za 
kostelem. Několik mých známých a kamarádů se s Cheironem později spojilo pracovně nebo 
dobrovolnicky. Až časem jsem zjistila, že Cheiron stojí za Jedním světem v Táboře. Nyní mě 
těší, že s knihovnou pojí Cheiron spolupráce na několika projektech, ať se jednalo o „Živou 
knihovnu“ nebo prezentační výstavy. Cheiron vnímám v Táboře dlouhodobě a samozřejmě, někdy 
podvědomě a o to překvapivěji, co všechno zvládá. Myslím, že tahle organizace dělá opravdu dobré 
jméno moudrému a zodpovědnému kentauru Cheironovi ze starořeckých mýtů, ten táborský je 
ale opravdový, ze skutečného světa.

Eva Měřínská 
ředitelka Městské knihovny Tábor



Cheiron a lidi okolo něj znám léta. Jsem rád, že v Táboře působí. Každý, kdo dělá svou práci 
dobře, si zasluhuje obdiv. Platí to i o Cheironu a lidech, kteří pro něj pracují. Mají můj respekt. 

Jan Kopřiva  
redaktor Českého rozhlasu a člen správní rady Cheironu

Je to až neuvěřitelné, ale pracovníci CHEIRONu, mají schopnost infikovat své okolí nadšením, 
radostí a optimismem. Těžkosti řeší tak nějak s nadhledem, lehkostí a neuvěřitelnou grácií. 
Veškerými svými aktivitami se snaží pomáhat, podporovat, řešit, inspirovat, motivovat, a to vždy 
na vysoké profesionální úrovni. Spolupracovat s nimi je vždy nejen přínosné, ale i velmi příjemné. 
Vždy se cítím jako mezi přáteli, se kterými mohu řešit problémy i starosti. Jsem ráda, že nás naše 
profese svedly dohromady.

Jitka Čápová 
ředitelka MŠ Pohádka Planá nad Lužnicí

V předmětu ekonomie nás učili, že člověk chodí do zaměstnání z důvodu, jak uspokojování vlastních 
ekonomických potřeb (vydělat peníze), tak potřeb sociálních (seberealizace). ‚Cheiroňáci‘ tento 
fakt zásadně popírají. Za cenu vlastní ekonomické a sociální frustrace uspokojují sociální potřeby 
jiných – přes jednotlivce postupně pak vlastně celé naší společnosti. Je to činnost, která není na 
první pohled vidět. Ale plíživým, pomalým, nezáživně úmorným, ale přesto nutným způsobem 
udržují společnost v kolejích, které by nám – lidem – měly být vlastní. V kolejích humanity, 
soudržnosti, tolerance a přátelství. Na to by se měly, namísto koncertů kupovat vstupenky a stát 
fronty, stejně jako tleskat po každém povedeném ‚kusu‘. Proto podporuji tuto skupinu lidí, kteří 
se starají o jiné věci, než sami o sebe.

Jakub Valeš 
umělecký vedoucí Swing Band Tábor

Cheiron pro mě znamená přátelské prostředí, kde si mohu s ostatními popovídat a věnovat se zde 
svým zájmům.

klient Klubu pro starší XY 22let

Ve slovníku jsem si našel, že CHEIRÓN je jeden z kentaurů (napůl kůň a napůl člověk). Napřed 
mě to vyděsilo, ale pak jsem se dočetl, že právě Cheirón byl jedinou výjimkou, pro mne děsivých 
a divokých, kentaurů. Byl to moudrý vychovatel několika řeckých hrdinů. To je ono! Díky za 
ten název i za to, co děláte! A přeji vám, kromě MOUDROSTI, hodně SÍLY, LÁSKY a ČASU. 
Ve slovníku, kousek pod Cheirónem, je i Chronos, čas, který vlastně ani neexistuje, je jen pro 
orientaci. Čas, který nás dnes tak svazuje, znesvobodňuje a trápí. Máme ale ještě i čas Kairos, ten 
skutečný, příhodný, na který jsme zapomněli a kvůli kterému tady na tom světě jsme. O něm ví 
daleko více než my (pořád ještě) děti z ulice a Romové.

Přeji tedy sobě i vám, abychom se od nich dokázali i UČIT.

Víťa Marčík 
 divadelník



ZPRÁVY Z TISKU





PODĚKOVÁNÍ

Bez těch, co přiloží ruku k dílu, nabídnou službu, dají hmotný dar, či přispějí finančně na 
naši činnost, by to prostě nešlo. Děkujeme za jakoukoliv formu podpory!

INSTITUCE - STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA:
MPSV ČR, ESF OPVK, Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Jihočeský 
kraj, Město Tábor, Úřad práce ČR

HLAVNÍ FIREMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI
Briklis s.r.o, Panda East s.r.o., ROTARY CLUB Tábor

NADACE A NADAČNÍ FONDY
Nadační fond AVAST, Společný sbírkový projekt NROS a ČT Pomozte dětem, Nadace Divoké 
husy, Nadační fond Fragilis, Nadace ČEZ



FIREMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI
Auto Josef Klejna, Café Budík, Cravt s.r.o. – Petr Havránek, Dobrá čajovna Tábor, Ekan 
Servis s.r.o., Fotoateliér Šechtl a Voseček, Hotel Palcát, Housův mlýn, Jan Nevšímal – JANEV, 
K.O.K s.r.o., KOCIS, Kovosvit a.s., Papírnictví Turlík, Party Rental, PK Servis s.r.o., RUDI, 
Spolkový dům Střelnice, Střechy Vaníček s.r.o., Vinotéka U černého kocoura a zeleného 
stromu, Zahradní architektura Tábor s.r.o., Zahradnictví Mateřídouška

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A PARTNEŘI:
Zdeněk Bílý, Kateřina Bláhová, John Brent, Petra Čápová, Vítězslav Dohnal, Václav 
Doubrava, Jaroslava Doubravová, Aleš Fiala, Jiří Fišer, Andrea Fraitová, Karel Havlíček, Jitka 
Hlaváčková, Bohumil Chomát, Josef Klejna, Lenka Knotková, Pavla Kohelová, František 
Korbel, Pavla Kultová, Tomáš Kupsa, Tereza Kůsová, Jiří Loskot, Zdena Miňhová, Ivo Novák, 
Michal Pacalaj, Zdeněk Pikhart, Jitka Podvalská, Ludmila Pokorná, Jan Procházka, Martin 
Procházka, Kateřina Růžičková, Alice Řeháková, Petr Smažík, Michaela Stupková, Jiřina 
Svobodová, Kateřina Šrámková, Jaroslava Tkadlecová, Jakub Václavů, Monika Vaníčková, 
Roman Varga, Aneta Vomlelová, Jaroslav Zeman.

UMĚLECKÉ SOUBORY A SKUPINY:
Cirk La Putika, Divadlo Archa, Divadlo Víti Marčíka, Infilm, Swing Band Tábor, Tros Boys, 
420PEOPLE

SPOLKY A SDRUŽENÍ:
Agentura pro sociální začleňování, Autonomní sociální centrum Klinika, Cafe & gallery 
MP7, Cesta žije, z.s., Český západ, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., FC MAS Táborsko, Hate 
Free Culture, Knihkupectví Baobab, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Ponton, z.s., 
SLUNOWRAT Tábor, z.s., Taboard, Tiskárna Petr Chrt, ZŠ Bernarda Bolzana, o.p.s., 
ZŠ a MŠ Tábor Helsinská, ZŠ a MŠ Tábor Nám. Mikuláše z Husi,  MŠ Pohádka Planá nad 
Lužnicí a další mateřské a základní školy v ORP Tábor

DOBROVOLNÍCI:
Roza Avarkhanová, Karolína Camrdová, Saša Dědovská, Martin Dřevo, Adéla Malá, Michal 
Pacalaj, David Peltán, Jitka Podvalská, Bája Pflegerová, Peter Speranza, Jindra Szutáková, 
Jaroslava Tkadlecová, Patrik Trska, Lenka Vocílková

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Česká televize, Český rozhlas České Budějovice, Deník, Kulturne.com

Chtěli bychom poděkovat i všem dalším organizacím, jednotlivcům, dobrovolníkům, 
lektorům, členům správní a dozorčí rady a všem, se kterými jsme se během roku potkali, 
a kteří ovlivnili naší činnost. Děkujeme za podporu, spolupráci i kritiku. Zvláštní poděkování 
patří Petře Basíkové, Miloslavu Bradovi, Vítězslavu Dohnalovi, Kristýně Jůzové Kotalové, 
Zdeňku Pikhartovi a Anetě Vomlelové.

Pokud jsme na někoho z Vás zapomněli, věřte, že to nebyl záměr a tímto se omlouváme.




