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ÚVODEM 

  V době, kdy tento úvod k výroční zprávě píšu, je už jasné, že Cheiron oslaví své 5. 

narozeniny. Pět let.! Je to dlouhá nebo krátká doba? Z pohledu vesmírného je to jen záblesk 

v dějinách lidstva. V životě lidském a kentauřím je pět let dlouhý úsek. Je to 5 nejistých jar, 

kdy jsme nikdy nevěděli, jestli budou námi napsané projekty úspěšné a jestli dostaneme 

peníze. Je to 5 slunečných let, kdy jsme připravovali nesčetně programů a akcí. Je to 5 

podzimů ve znamení psaní projektů a 5 studených zim v našem kamenném baráku. Je to 60 

rozdílných měsíců, 260 týdnů, 1.825 dnů, 43.800 hodin a 2.628.000 minut. Co všechno se 

může za tuhle dobu podařit, co všechno se dá za tuhle dobu stihnout, co se může pokazit, 

kolik lidských příběhů se za tu dobu odehraje?  

     Před pěti roky jsme měli strach jestli budeme umět pracovat v komunitním centru, jestli 

budou programy centra zajímat děti a mladé lidi, zda k nám budou návštěvníci chodit, zda se 

nám podaří vytvořit dobrý pracovní tým. Z výčtu akcí, ze součtů našich návštěvníků a 

z přátelské pohody, která v pracovním týmu panuje, lze usuzovat, že tyhle strachy jsou 

v současné době bezpředmětné.  

     Přicházím do Cheironu v deset hodin dopoledne. Z mateřského centra se ozývají veselé 

hlasy maminek a radostný výskot dětí.  Na chodbě je namačkáno asi 10 kočárků. Právě má 

totiž svoje setkání skupina capartů od jednoho do dvou let se svými maminkami. Odcházejí 

před dvanáctou hodinou polední. V prvním patře v kanceláři sedí u počítače komunitní 

pracovník Patrik a připravuje další z nekonečné řady projektů. V jednu hodinu odpoledne se 

otvírá dětský klub Pavučinka a klub pro mládež Cheiron. Několik dětí s vedoucí Pavučinky 

Markétou začne malovat kulisy, vyrábět loutky a debatovat o jednotlivých rolí svého nového 

divadelního představení. Ve výtvarné a keramické dílně vysvětluje keramička Monika 

skupině holek jak na hlínu, aby z ní vznikly hrnečky, květináče, zvířátka, obrázky na zeď,.. 

Ze sklepních prostor už se rozléhá romská hudba. To zkouší romská kapela Avanti. Po nich 

přijdou dnes ještě další dvě hudební skupiny. Celkem zkouší v Cheironu za týden deset 

mladých kapel. Mezi tím přicházejí do mateřského centra Radost děti s maminkami a 

radostně sledují svoje starší kamarády z Pavučinky, jak pro ně hrají krátkou pohádku o 

lesních strašidlech a vílách. Na konec si zadovádějí s loutkami i mrňousové. V prvním patře 

zatím na chodbě u kávy diskutuje několik dlouhodobých návštěvníků. V šest večer přichází 

komunitní pracovník Martin a spolu s civilkářem Štěpánem odchází do kostela sv. Jakuba 

zajistit přednášku pana Vogeltanze. Přichází na ní asi čtyřicet lidí různých věkových 

kategorií, od studentů až po důchodce. Budou zde nejméně dvě hodiny debatovat o 

etikoterapii. V Cheironu se zatím zametá, vytírá, uklízí, myje nádobí,.. V osm hodin večer 

odchází jako poslední komunitní pracovník Tomáš, který měl dnes hlavní službu. Kontroluje 

zavřená okna, vypíná počítače, kopírku a zamyká hlavní vchod. V klubovně však stále ještě 

sedí u kulatého stolu osm maminek, jedna dobrovolnice a ředitelka centra a domlouvají, jak 

by mělo centrum do budoucna fungovat, jak zajistit co největší nízkoprahovost, kde brát 

další dobrovolníky a finance,.. Až za tmy se všichni loučí a odcházejí domů.  

     Dům 302 za kostem žije a funguje! Troufám si říci, že za pět let se opravdu stal 



komunitním centrem, které zasáhlo do života mnoha lidí a které dokázalo spojit další 

instituce,organizace a nadšence v Táboře k vzájemné spolupráci. Svůj úkol - poskytnout své 

starodávné prostory pro dobrou věc - už dům splnil a teď záleží jen na nás všech zda bude 

dál žít a otvírat své dveře jako náruč plnou porozumění, nápadů, kreativity a radosti pro další 

a další lidi. 

     Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem vzácným lidem, kteří v tomto domě nechali 

kus svého života, pořádný díl namáhavé práce a velkou část svého srdce. Bez nich by nikdy 

komunitní centrum Cheiron T nemohlo vzniknou, fungovat a žít.  

Jiřina Svobodová 

ředitelka KC Cheiron T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

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 

ZAMĚSTNANCI  

Tomáš Bílý, zástupce ředitelky, komunitní pracovník - úvazek 

1,0 

Martin Procházka, komunitní pracovník - úvazek 1,0 

Patrik Kučera,  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 

Irena Tomcová, koordinátorka mateřského centra Radost - 

externí pracovnice, 

Iveta Eremiášová, účetní - externí pracovnice 

Marie Mikolášková, zpracování mezd 

DOBROVOLNÍ 

PRACOVNÍCI 

Alena Bláhová, Michal Šťastný, Adam Krejčíř, Vanda 

Příhonská, Petra Podlahová, Bára Růžičková, Jiří 

Melichar, Alena Jislova, Jakub Hnilička,Václav Mládek, 

Jan Hejna, Martin Slach,Irena Tomcová, Martin Hajný, 

Phdr., Hanka Vellánová, Mgr., Lubica a Dušan 

Knezovičovi, Martin Mazanec a další... 

  

V současné době pracuje v komunitním centru Cheiron T asi 50 dobrovolníků, z toho asi 20 

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  

OBLASTI PŮSOBENÍ  

Práce s neorganizovanou mládeží a dětmi 

 pravidelné programy komunitního centra Cheiron T  (výtvarná dílna, keramická 

dílna, výtvarné řádění - různé výtvarné techniky, hudebna, počítačová dílna - základy 

Photoshopu, ping-pong, divadelní dílna, videopárty, Dětský klub pro děti od 6 do 13 

let) 

 nepravidelné volnočasové aktivity (různé výtvarné techniky, tvořivé výtvarné 

dílny, výlety a poznávací vycházky, výroba dárků, oslavy svátků - Vánoce, 

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

 kulturní akce (koncerty, divadelní semináře a představení, výstavy, jam sessions, 

festivaly, párty) 

 vzdělávací pořady (semináře, besedy, přednášky, kurzy, hudební večery, 

muzikoterapie, workshopy) 

 sportovní akce (ping-pong, Běh Terryho Foxe, turnaje, sportovní odpoledne - 

pohybovky, výlety) 

 tématicky zaměřené projekty (týden "Životaumění", celorepubliková akce "Týdny 

pro dušení zdraví", celorepubliková akce "30 dní pro občanský sektor", "Týden 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 a na jejich webových stránkách - 

letáky, pozvánky 

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 

 odesílání klientů 

 konzultační pomoc odborníků pro naše pracovníky 

 nabídka volnočasových aktivit pro některé klienty kontaktního centra v našem 

zařízení 

Spolupráce se školskými zařízeními 

 (besedy a prožitkové semináře "Primární protidrogová prevence trochu jinak" ve 

školách a domovech mládeže) 

 pravidelné programy primární prevence (6. ZŠ, 7. ZŠ a 8. ZŠ Tábor, 2. ZŠ Sezimovo 

Ústí a ZŠ Planá nad Lužnicí) 

 spolupráce s vedením škol a s učiteli - společná setkání 

 nabídka volnočasových aktivit pro děti 

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

 ÚSP Klíček - Zaluží Tábor (společná setkání, jam sessions, 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 

(Okresní knihovna Tábor, Café bar Sedm Tábor, Dobrá čajovna Tábor, Centrum Regenerace 

Tábor, Music club Orion Tábor) 



 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 2001 

LEDEN 

 5.1. 15:00 Miniturnaj v ping-pongu, KC Cheiron 

 11.1.17:00 Ekovideovečer"Životní prostředí globálně I."  (eroze,znečištění vzduchu, 

vyčerpání přírodních zdrojů, diktát nadnárodních obchodních společností, ekologická 

města,ničení lesů, .), 

 12.1. 20:00 koncert kapely -123 min, Orion music club (ve spolupráci s Art-in) 

 21.1. 20:00 koncert kapel SOUP DE NÜLL (Hamburg) + C (Tábor), Orion music 

club (ve spolupráci s Free Dimension Records) 

 24.1. 19:00 "Načerno", hudební večer s publicistou Jiřím Černým, tentokrát o 

skupině NIRVANA, A-klub, Okresní knihovna 

 25.1. 17:00 Ekovideovečer"Životní prostředí globálně II." (růst měst ve třetím světě, 

život na ulici, chudoba, nedostatek a znečištění vody, skleníkový efekt, .) 

ÚNOR 

 6.2. 19:00 Vernisáž (lit. dílna Agý agú Hú), A-klub, Okresní knihovna Tábor 

 8.2. 18:00 Rozhovor o přijímání a dávání - Dušan Knezovič 

 10.-11.2. Víkendová keramika pro dospělé Böhmerwald Circle Race (přechod 

Šumavy na běžkách), pořádá Pantha Rhei 

 12.2.-2.3. Výstava prací návštěvníků KC Cheiron - keramika,kresby - v prostorách 

ICM Tábor 

 14.2. 20:00 koncert elektronického experimentálního kvarteta PSYCHICS, Café Bar 

7 

 15.2. 17:00 Ekovideovečer - Energie I.,II. 

 22.2. 18:00 koncert Ireny a Vojtěcha Havlových, Kostel Sv. Jakuba (ve spolupráci 

s Městem Tábor) 

BŘEZEN    

 1.3.  17:00 EKOVIDEOVEČER, Energie III., Biomasa 

 2.3.  14:00 MINITURNAJ V PING - PONGU 

 5.3. 20:00 koncert kapely DEFACTO (USA - Washington),  dva členové At The 

Drive In v dubovém projektu,Café Bar7,  

 7.3.  19:00 "NAČERNO", hudební večer s publicistou Jiřím Černým, monotématicky 

zaměřený na kapelu U2 (ve spolupráci s Městem Tábor) A-klub, Okresní knihovna 

 14.3. 17:00 ETNOMUZIKOTERAPIEJAM 

 15.3. 17:00 EKOVIDEOVEČER, Ekoreklamy, Anima Mundi, Televizní nereklamy, 

Zasvěcen životnímu prostředí  

 23.3. 20:00 koncert kapel NED (crazy hard core/punk/noise) + DOPPLER (emo 

noise core) z francouzského Lyonu music club ORION, Nám. Fr. Křižíka 496, Tábor 

 29.3. 17:00 EKOVIDEOVEČER, Manhattan a Madagaskar, Dekáda rozhodnutí 



(problémy zalidnění, materiální spotřeby, chudoba,.65 min.) 

DUBEN 

 12.4. 19:00 Petr Váša (sólo) - fyzické básnictví, Hostinec Na druhém břehu (ve 

spolupráci s music clubem Orion a Hostincem Na druhém břehu) 

 13.4. 20:00 Petr Váša & Ty sičáci + Deverova Chyba, Music club Orion (ve 

spolupráci s music clubem Orion a Hostincem Na druhém břehu) 

 19.4. 19:00 "Načerno" , hudební večer s publicistou Jiřím Černým, A-klub, Okresní 

knihovna 

KVĚTEN 

 3.5.  17:00 Ekovideovečer na téma Výživa 

 10.5. 18:00 Dušan Knezovič, přednáška-hovor "Otázky, které ještě nebyli 

zodpovězeny" 

 17.5. 17:00 Ekovideovečer 

 18.5. 18:00 Divadelní dílna DS Průvan 

 23.5. 19:00 Načerno, hudební večer s publicistou Jiřím Černým, A-klub,Okresní 

knihovna Tábor 

ČERVEN 

 5.ročník kulturně-vzdělávacího cyklu ŽIVOTAUMĚNÍ 
 1- 2. 6. Free Dim fest (Café bar Sedm-vždy od 17:00) 

 1. 6. Vernisáž výstavy Art Rock - Sedative Frequendes (malba, kresba, foto, 

instalace)-vystavují studenti AVU Praha, SUPŠ a VŠUP Praha 

Koncerty skupin: C, Hodouškova Vina, Blank, Point, Anyway, Gnu, 

Promítání filmu: "Brambory Fever" (Nik Kern - Německo) 

 2. 6. Koncerty skupin: Jungle Beats, Somebody Recalled, Sabot, Thema 

11, Deverova Chyba, Waawe,  Afterparty v MC Orion-FDD DJ´S 

 4. 6. Výstava kaktusů - Botanická zahrada 

 4. 6. 18:30 Etikoterapie - Sebepoznáním k radosti - přednáška MUDr. Vladimír 

Vogeltanze, kostel sv.Jakuba (ve spolupráci s Městem Tábor) 

20:00 Basquiat - film USA 1996 v kině Svět 

 5. 6. 17:30 Umění přizpůsobit se životním podmínkám - přednáška Ing. Ivana 

Dvořáka, správce Botanické zahrady o přizpůsobování se rostlin extrémnímu 

prostředí  

 6. 6. 03:40 Vernisáž výstavy fotografií na úplněk  03:40 letního času - M3 - 

Egnegory Extase - výstava se koná ve Vodárenské věži od  do konce července 

17:00 Taneční workshop Butoh (1. Část) se Zitou Pavlištovou (Butoh je taneční 

směr, který objevuje přirozené pohybové schopnosti těla a hloubku 

tanečního prožitku - probouzí tělo k životu.) - park Pod Kotnovem (ve spolupráci 

s Městem Tábor) 

 7. 6. 19:00 Koncert Woodentoys (Praha) - park Pod Kotnovem (ve spolupráci 

s Městem Tábor) 

 8. 6. 17:00 Divadelní dílna DS Průvan - KC Cheiron 

 10. 6. 11:00 Taneční workshop Butoh (2. Část) - park Pod Kotnovem (ve spolupráci 

s Městem Tábor) 

 12. 6. 18:00 Další setkání s Dušanem Knezovičem v Cheironu 



 13. 6. 19:00 Načerno - program s Jiřím Černým v A-klubu (Okresní knihovna,(ve 

spolupráci s Městem Tábor) 

 14. 6. 17:00 Ekovideovečer - KC Cheiron 

 22. - 23. 6. Divadelní festiválek Sedm (po 0. a 1. ročníku již 2. ročník) - Café bar 

Sedm (ve spolupráci s Café barem Sedm, Cesta, DS Průvan a Městem Tábor)  

 28. 6. 17:00 Ekovideovečer - KC Cheiron  

ZÁŘÍ 

 13.9. 17:00  Ekovideovečer, promítání filmu "Smrt v Černobylu" (následky jedné 

atomové havárie, prázdná města, zamořené prostředí, poškození lidé, člověk je 

nepoučitelný, elektrárna pracuje dál i přes nehodu, která zabíjela), Maďarský 

dokument 1990 

 Týden proti rasismu a xenofobii Pořádá komunitní centrum Cheiron T, o.p.s. ve 

spolupráci s Kinem Svět, Městem Tábor, Centrem zdravotně postižených dětí Klíček, 

Mateřským centrem Radost, Okresní knihovnou Tábor, Hostincem "Na druhém 

břehu" a music clubem Orion. 

 1.9. -  30.9. Výstava "Lidé subkultury", fotografie Martina Procházky, Café bar 7, 

Žižkovo náměstí 7, Tábor 

 17.9.  17:30 a 20:00 promítání filmu "Láska je láska" Kino Svět Tábor 

 18.9. - 29.9. Výstava fotografií "Rómský festival v Plzni 27.-29.7.2001" Prostory 

Okresní knihovny Tábor, Jiráskova 1775 

 18.9. 19:00  "Fašistické, rasistické a nacistické aktivity v ČR", přednáší Ondřej Cakl, 

music club Orion, Náměstí Fr. Křižíka 496, Tábor 

 19.9.  14:00  Jam session v Klíčku, Centrum zdravotně postižených Klíček, Tábor - 

Zaluží 

19:00   "Načerno (world music)", tématický hudební večer s publicistou Jiřím 

Černým, A-klub, Okresní knihovna Tábor, Jiráskova 1775 

 21.9.  Koncert pro Petera Toshe (dub session) 

14:00  Hostinec Na prvním břehu, Žižkovo náměstí - DJ´s 

22:00  koncert  Orly W Blotie Europy  (live dub + DJ Dubrmannswagr), music club 

Orion  

 22.9.  Výtvarná dílna MC Radost "Děti jako já" 

21:00 koncert OTK + Janota 1935, music club Orion, Náměstí Fr. Křižíka 496, Tábor 

 24.9. 18:00 neformální beseda u kulatého stolu na téma "Život cizího státního 

příslušníka v české republice", pozváni jsou cizinci trvale žijící v Táboře, odbornici 

ze statní správy,  politici, veřejnost, A-klub, Okresní knihovna Tábor, Jiráskova 1775 

Týdny pro duševní zdraví 

Pořádá KC Cheiron, o.p.s., ve spolupráci s Café barem 7, Dobrou Čajovnou Tábor, Fokusem 

Tábor, centrem pro lidi ohrožené drogou Auritus, fy. Melichar Art Production, Městem 

Tábor. 

 10.9. - 10.10 "Výstava anonymních uší", Galerie Auritus, Klokotská 114, Tábor 

 18.9.  18:00  "Jednání s ohledem na skutečnost" setkání s Dušanem Knezovičem 

 20.9.  Běh Terryho Foxe + koncert rómské skupiny Romaneta, Pořádá fy. Melichar 

Art Production, Tábor 

 27.9.          17:00  Ekovideovečer, promítání ekologických dokumentárních filmů Mít 

nebo být, O šťastných pesimistech, Jak se žije těm, kteří vědí co jedí. 



19:00  EtnoDidgeridooDrumJamSession, Dobrá Čajovna Tábor, Tomkova 2, Tábor 

 28.9.  21:00  koncert Negero (psychedelic progrock, Sokolov) + Cosey Mo (Cheb), 

Music club Orion Tábor 

 30.9.  18:00  Divadlo V.A.D. Kladno " Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka", Café 

bar 7, Žižkovo náměstí 7, Tábor 

ŘÍJEN 

 2.10. 14:00 Keramické setkání s dětmi z Klíčku, KC Cheiron (ve spolupráci 

s centrem zdravotně postižených Klíček Záluží   V rámci akce "Týdny pro duševní 

zdraví" 

18:00 Etikoterapie - sebepoznáním k radosti, Hledání duševně-duchovních příčin 

nemocí-přednáška MUDr. Vl. Vogeltanze, Kostel Sv. Jakuba (ve spolupráci 

s Městem Tábor) V rámci akce "Týdny pro duševní zdraví 

 3.10. 18:00 Muzikoterapie V rámci akce "Týdny pro duševní zdraví" 

 4.10. 20:00 koncert kapel THE FLAFLAS (El Paso/Texas) + CASANOVA ACTION 

(Berlin) music club ORION (pořádá FreeDimension ve spolupráci s KC Cheiron) 

 13.10. 21:00 FreeDimensionDiscotheque  Drum´n´bass & Jungle 

 18.10. 18:00 "Emoce jako bójky našich rezerv",přednáší Dušan Knezovič 

 25.10. 17:00 Ekovideovečer "Ekohistorie" 

 31.10. 19:00 "Načerno", hudební večer s publicistou Jiřím Černým A-klub, Okresní 

knihovna Tábor (ve spolupráci s městem Tábor) 

LISTOPAD 

 3.11. 18:00 Muzikoterapie 

 13.11. 19:00 "Načerno", hudební večer s publicistou Jiřím Černým ,A-klub, Okresní 

knihovna Tábor (ve spolupráci s městem Tábor) 

 15.11. 17:00 Ekovideovečer "Varování staršího bratra" 

 20.11. 18:00 Setkání s Dušanem Knezovičem 

PROSINEC 

 4.12. 19:00 "NAČERNO", hudební večer s publicistou Jiřím Černým, A-klub, 

Okresní knihovna Tábor                  

 4.12. 13:00-16:00  "Půjdem spolu do Betléma I", vytváření keramických betlémů, 

Dětský klub, Cheiron                                        

 5.12. 18:00  Muzikoterapie 

 11.12. 18:00  Setkání s Dušanem Knezovičem "SOTSIRCH" 

13:00-16:00 "Půjdem spolu do betléma II", glazování keramických betlémů, Dětský 

klub, Cheiron                                     

 13.12. 17:00  Etnojamsession v Cheironu 

 14.12. 18:00  Vánoční divadelní dílna DS Průvan 

 20.12. 17:00  Ekovideovečer, "Poslední představení na zemi", dok. Film VB  

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2001:  

 další rockování s publicistou Jiřím Černým (ve spolupráci s MÚ, odbor kultury 

Tábor, Okresní knihovnou Tábor)  

 oslava 5. výročí vzniku komunitního centra Cheiron T Tábor  



 oslava Velikonoc  

 "Týden boje proti rasismu a xenofobii" - 3. ročník (ve spolupráci s MÚ Tábor, ZvŠ 

Tábor, ZvŠ Mladá Vožice, ZvŠ Bechyně, ZŠ Přehořov, kinem Svět Tábor, ÚSP 

Klíček - Zaluží Tábor)  

 "Životaumění" - 6. ročník tentokrát měsíčního kulturně-vzdělávacího programu se 

zaměřením na protidrogovou prevenci (ve spolupráci s MÚ, odborem sociálních věcí 

Tábor)  

 Mezinárodní den dětí  

 Divadelní festiválek Sedm - 4. ročník amatérských divadelních souborů z celé ČR i 

ze zahraničí na zahrádce Café baru Sedm (ve spolupráci s Café barem Sedm, 

sdružení Cesta, divadelním souborem Průvan a MÚ, odbor kultury a cestovního 

ruchu Tábor)  

 Jam sessions v ÚSP Klíček - Zaluží  

 Celorepubliková akce "Týdny pro duševní zdraví" - v Táboře již 5. ročník měsíčního 

programu  

 Mezinárodní den seniorů  

 Světový den boje proti AIDS - koncert  

 Den dobrovolníků  

 Oslava Vánoc  

 Výstavy, koncerty, divadelní představení, besedy, přednášky, jam sessions, hudební 

produkce, kurzy keramiky, výlety, sportovní turnaje, tvořivé výtvarné dílny 

... a další pravidelné a nepravidelné programy a akce.  

   

Vyhodnocení efektivity  

Návštěvnost klientů v centru za rok 2001: 

Celkem návštěvnost klientů v celém Komunitním centru Cheiron T - 13. 658 návštěv/rok , 

což je průměrně 66/den , z toho:  

 Mateřské centrum Radost - 9. 380 návštěv/rok , což je průměrně 45/den ,  

 Dětský klub Pavučinka - 284 návštěv/listopad-prosinec , což je průměrně 10/den ,  

 Komunitní centrum pro mládež - 3. 994 návštěv/rok , což je průměrně 20/den.  

   

Počet dnů, kdy byla služba poskytována v roce 2001:  

 207 dnů + další dny, kdy probíhaly nepravidelné akce mimo centrum.  

   

Počet pravidelných programů/týden v roce 2001 :  

22 pravidelných programů/týden , z toho:  

 Mateřské centrum Radost - 13 pravidelných programů/týden ,  



 Dětský klub Pavučinka - 5 pravidelných programů/týden ,  

 Komunitní centrum pro mládež - 4 pravidelné programy/týden.  

Počet nepravidelných kulturních, vzdělávacích a preventivních akcí v roce 2001:  

 87 koncertů, divadelních představení, besed, ekovečerů, setkání, přednášek,.  

 4 vícedenní akce  

o "Životaumění"  

o "Týden proti rasismu a xenofobii"  

o "Týdny pro duševní zdraví"  

o "Divadelní festiválek Sedm"  

 36 nepravidelných akcí proběhlo v Mateřském centru Radost (besedy, přednášky, 

divadelní představení pro děti, oslava svátků - Vánoce, Velikonoce, Jaro,.., výtvarné 

dílny,.)  

 2 nepravidelné akce proběhly v Dětském klubu Pavučinka (funguje od listopadu 

2001).  

Mateřské centrum Radost  

MC Radost nabízí bohatý program a místo ke společnému setkávání pro rodiče s dětmi, 

budoucí maminky, širokou veřejnost a děti od 0 do 6-ti let. Hlavním cílem je poskytnout 

maminkám na MD a jejich dětem možnost společných setkání, realizace jejich nápadů, 

sebezdokonalování, možnost zapojení se do činnosti centra a svou dobrovolnou prácí 

přinášet užitek nejen sobě, ale i ostatním.  

Mezi pravidelné programy patří Studio bříško, které nabízí komplexní program pro 

těhotné,Plavání pro kojence a batolata, Klub dvojčátek, dále se scházejí 3 skupiny maminek 

s dětmi 0 - 1 rok, 1 - 2 roky, 2 - 3 roky. Každý týden probíhá několik zájmových kroužků:  

 Zase jsme malí - tvořivé hraní dle metod  

M. Montessori pro děti od 3 let,  

 Výtvarné čarování (2,5 - 4 roky),  

 Keramika pro nejmenší (3 - 6 let),  

 Divadelní hrátky (rodiče s dětmi 3 - 6 let)  

 Kurzy starých řemesel pro starší děti a dospělé.  

Každý měsíc uskutečňujeme průměrně 3 - 4 jednorázové akce pro širokou veřejnost . Jsou 

to např. večerní přednášky (témata: zdravý životní styl, alternativní školství, problémy 

s dětmi, sebepoznání), kurzy ručních prací, výtvarné dílny pro děti (podzim, vánoce, 

velikonoce, keramika), karneval, pohádkový les, veřejná vystoupení (vánoce, pohádky, 

Martinská slavnost).  

Veškerý program zajišťují dobrovolně maminky na MD.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo pracují pro naše mateřské centrum, 

všem přednášejícím, lektorům, všem děvčatům, co vedou zájmové kroužky, zejména 

pak Zdeňce Sedlákové a Vendulce Moravové, které zcela nezištně zavedly kroužek 

Zase jsme malí, naplnily skříň montessori pomůckami a rozšířily nám obzory.  



Nelze tu jmenovitě poděkovat všem, ale věřte, že práce nebo drobná služba každého z vás je 

velmi důležitá!! To, že naše mateřské centrum udržuje v chodu princip dobrovolnosti mě 

velmi těší a dojímá. Děkuji vám všem, kteří dnes a denně dokazujete, že svět je lepší než se 

může zdát skrz televizní obrazovku.  

Přála bych si, aby radost dětí i rodičů, tvůrčí kvas, obětavost, přátelství a tolerance byly, 

v tom věčně měnícím se živém organismu mateřského centra, cítit!  

Irena Tomcová, koordinátorka MC Radost  

REALIZOVANÉ NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2001  

LEDEN 

 11. 1. 19:00 Logopedie - přednáška p. Anny Havránkové  

 25. 1. 16:00 Voda - domácnost - úspory - kde hledat rezervy? - povídání o vodě s p. 

Alenou Pěčkovou  

ÚNOR  

 6. 2. 19:00 Vizážistka - p. Hana Vaňková, přednáška a poradenství v péči o pleť, 

líčení, oblékání  

 12. 2. 10:30 - 12:30 - Klub dvojčat - zkušenosti, kontakty, společný pobyt  

 24. 2. 15:00 Dětský karneval s masopustními zvyky  

 26. 2. 10:30 - 12:30 - Klub dvojčat - zkušenosti, kontakty, společný pobyt 

BŘEZEN  

 5. 3. 19:30 Dětská relaxační masáž - MUDr. Michal Jelšík, přednáška lékaře s vlastní 

akupunkturní praxí  

 18. 3. 16:00 Divadelní představení Jak pejsek a kočička vařili dort a Perníková 

chaloupka  

 22. 3. 19:00 Partnerské vztahy a karma - přednáška kinezioložky p. Evy Chudové  

 24. 3. 14:00 Různé techniky malování velikonočních vajíček - tvořivé odpoledne pro 

maminky  

 31. 3. 14:00 Velikonoční výtvarná dílna - otevřená pro všechny děti od 3 let 

DUBEN  

 8. 4. 14:00 Velikonoční aranžování z kraslic, březových věnečků, košíčků, perníčku 

apod.  

 12. 4. 19:00 Jak rozvíjet přirozené schopnosti dětí předškolního věku metodou 

Montessori 

KVĚTEN  

 3. 5. 19:00 Principy a možnosti Waldorfské pedagogiky - beseda s Dušanem a 

Lubicou Knezovičovými  

 4. 5. 16:00 - 18:00 Kurzy starých řemesel - první seznamovací hodina (paličkování, 

malba na hedvábí, ošatky z lýka, tkaní gobelínů, patwork, drátování) 



 17. 5. 15:00 - 17:00 Keramická dílna pro děti  

 24. 5. 19:30 Dětská relaxační masáž - MUDr. Michal Jelšík, přednáška lékaře  

ČERVEN  

 2. 6. 14:00 - 17:00 Dětský den na Pintovce - jedno stanoviště s několika zábavnými 

úkoly pro děti  

 23. 6. 15:00 - 17:00 Sady plné pohádek  

   

ZÁŘÍ  

 3. 9. 16.00 - 18:00 Zase jsme malí - tvořivé hraní pro děti od 3 let a jejich rodiče 

inspirované metodou Montessori  

 7. 9. 16:00 - 19:00 Kurzy starých řemesel - první seznamovací hodina (paličkování, 

malba na hedvábí, ošatky z lýka, tkaní gobelínů, patwork, drátování)  

 15. 9. Táborská setkání - Dětský ráj - jedno stanoviště s několika zábavnými úkoly 

krátké pásmo na pódiu  

 20. 9. 19:00 Cesta k sobě - kurz sebeúcty a sebepoznání s Evou Chudovou  

 22. 9. 15.00 - 17:00 Děti jako já - výtvarná dílna pro děti od 3 let 

ŘÍJEN  

 6. 10. 14:00 Aranžování suchých rostlin s Jarkou Římalovou  

 9. 10. 19:00 Jak vychovávat, abychom dítěti umožnili rozvíjet se jako svobodná 

bytost - beseda s Lubicou a Dušanem Knezovičovými a jejich hosty  

 16. 10. 19:00 Jak vychovávat, abychom dítěti umožnili rozvíjet se jako svobodná 

bytost - beseda s Lubicou a Dušanem Knezovičovými a jejich hosty  

 20. 10. 9:00 - 11:00 Burza kojeneckého, dětského oblečení, sportovních potřeb a 

kočárků 

LISTOPAD  

 6. 11. 11:00 Kojenecká a dětská výživa - beseda s MVDr. Markem Holáškem, 

obchodním zástupcem firmy HIPP  

 10. 11. 10:00 - 16:00 Malování na hedvábí pro rodiče s dětmi s Alenkou Pytlovou  

 10. 11. 13:00 - 18:00 Martinská slavnost - pracovní dílny, průvod městem 

s rozsvícenými lucerničkami, zpívání podzimních písniček, povídání Martinské 

legendy a příjezd Martina na bílém koni  

 15. 11. 19:00 Zase jsme malí - tvořivé hraní pro děti od 3 let a jejich rodiče 

inspirované metodou Montessori  

 24. 11. 16:00 - 18:00 Mandaly - barevná fantazie pro děti i dospělé se Soňou 

Růžičkovou  

 29. 11. 19:00 Co vám lékař (asi) neřekne - význam dostatku vlákniny ve stravě jako 

předpoklad zdraví, přednáška Aleny Pěčkové z potravní medicíny 

PROSINEC  

 12. 14:00 Vázání adventních věnců, vánoční svícny s Jarkou Římalovou 



 5. 12. 10:00 - 11:00 Keramika pro nejmenší - kroužek pro rodiče s dětmi od 3 do 6 

let.  

 5. 12. 16:00 Mikulášská nadílka - v kostele Proměnění Páně na Žižkově náměstí 

 12. 14:00 Vázání adventních věnců, vánoční svícny s Jarkou Římalovou  

 19. 12. 15:30 - 18:00 Vánoční veselení - veřejné vánoční vystoupení dětí, vánoční 

příběh doprovázený hudbou i koledami, výtvarná dílna, vánoční zvyky a den 

otevřených dveří  

  

Vyhodnocení efektivity  

Služeb mateřského centra Radost využívalo v roce 2001 celkem asi 400 rodičů s dětmi . 

Pravidelný program (Studio bříško, 3 skupiny maminek s dětmi, Klub dvojčátek, Výtvarné 

čarování, Divadelní hrátky, Rytmiku, Keramiku pro nejmenší, Kurzy starých řemesel) 

navštíví měsíčně asi 832 osob (dospělí + děti) tj. asi 8 320 osob za rok.  

Mimořádné akce jako jsou přednášky, kurzy a akce pro děti navštívilo za školní rok 2001 

asi 1 060 osob . Není započítán Dětský den na Pintovce a Dětský ráj na Táborských 

setkáních, které pořádalo město Tábor, kde jsme zajišťovali pokaždé 1 stanoviště.  

Takže celkem sečteno návštěvnost aktivit MC je asi  

9 380 lidí za rok 2001! 

  

Finanční zpráva společnosti za rok 2001 

V roce 2001 nás finančně podpořily:  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 Meziresortní protidrogová komise ČR  

 Nadace Rozvoje občanské společnosti  

 Okresní úřad Tábor  

 Městský úřad Tábor  

- Účelový fond protidrogové prevence  

- Účelový sociální fond  

- Kulturní fond  

- Fond mládeže  

- Fond tělovýchovy a sportu  

 Mgr. Pavel Eybert  

  

Výdaje organizace (v Kč)  

mzdové náklady 771. 685, 00 

sociální a zdravotní pojištění  252. 512, 00 



zákonné sociální náklady 1. 210 , 00 

ostatní sociální náklady 48. 463, 40 

materiál 171. 015, 30 

elektrická energie 70. 833, 00 

Opravy 55. 272, 90  

Cestovné 14. 217, 00  

Reprezentační náklady  4. 599, 90  

Služby 267. 515, 60  

Ostatní náklady  7. 248, 00  

Odpisy 24. 517, 00  

Celkem 1. 689. 088, 70  

  

Příjmy organizace (v Kč )  

tzžby za služby  12 795, 00  

úroky 1 221, 13  

použití fondů  16. 975, 91  

dary na provozní náklady 67. 000, 00  

dotace  1. 336. 400, 00  

Celkem 1. 434. 392, 04 

  

Hospodářský výsledek za rok 2001: -254 696,66  

   

PODĚKOVÁNÍ 

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

naší organizaci:  

A-klub, Balounová Marie, Bednářová Zdena, Mgr., Boháč Václav, Bláhová Libuše, Bláhová 

Alena, Café Bar 7, Centrum Regenerace,  

Dozorčí rada: Mrzena Jan, ing. Pflanzer Jaromír, Jelen Vladimír,PhDr., 

Dřevo Martin, Eremiášová Iveta, Eybert Pavel, Mgr., Hajný Martin, PhDr., Holubová 

Daniela, PaedDr., Hnilička Jakub, Hrdličková Jana, Mgr., Informační centrum pro mládež 

Tábor, Informační centrum neziskových organizací Praha, Jislová Alena, Kontaktní centrum 

pro mladé lidi ohrožené drogou Auritus, Klůfa Jan, Knezovičovi Lubica a Dušan, Krejčíř 

Adam, Lešikarová Jana, PhDr., Melichar Jiří, Městský úřad Tábor, Meziresortní 

protidrogová komise ČR, Mikolášková Marie, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 



Mladá fronta DNES-Luboš Dvořák, Mládek Václav, Noviny Táborské radnice, Nadace 

rozvoje občanské společnosti Praha, Novák Petr, Okresní knihovna, Okresní úřad Tábor, 

Open Society Fund Praha, Orion music club, Lexa Marek, Podlahová - Duffy Petra, 

Příhonská Vanda, Radio Faktor, Radio Kiss, Realprint, Sdružení CESTA, Spino,  

Správní rada: Fišer Jiří, Ing., Vellánová Hana, Mgr., Bláhová Julie, Mgr., Růžičková 

Barbora, Ondráčková Jana, Rytíř Milan, MUDr.,  

Středisko služeb školám Tábor, Stolina Radim, Školský úřad Tábor, Táborské listy, 

Táborsko, Tlapa Martin, Týdeník Palcát, Úřad práce Tábor, Vojtěchová Hana, Mgr., 

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

Zvláštní poděkování patří manželům Marice a Liborovi Rajtorovým z Červeného 

Újezdu.  

ZÁVĚREM  

Na závěr mi dovolte již tradičně použít několik slov z úst slavných. Nedávno mě zaujala 

krátká povídka Míň než nic, kterou napsal Bruno Ferrero.  

"Řekni mi, kolik váží jedna vločka sněhu?" zeptala se sýkorka holubice.  

"Míň než nic," odpověděla holubice.  

Sýkorka tedy vyprávěla holubici svůj příběh:  

"Odpočívala jsem na větvi borovice a začalo sněžit. Ne nějaká bouře, to ne, vločky se 

lehounce snášely na větev, pěkně pomaloučku. Protože jsem neměla co dělat, začala jsem 

počítat vločky, které dopadly na mou větev. Spadlo jich 3 751 952. Když pomalu a 

lehoulince dopadla ta, při které jsem došla k číslu 3 751 953, která vážila míň než nic, jak jsi 

řekla - větev praskla."  

Sýkorka dovyprávěla a uletěla pryč.  

Holubice, která od dob Noemových představuje symbol míru, se na chvíli zamyslela a pak 

vyslovila svou myšlenku: "Možná že chybí jen jeden člověk, aby na světě zavládl mír." ...  

... Snad chybíš právě ty.  

  

 Přála bych nám všem, aby člověk, který chybí "do počtu" žil mezi námi a aby brzy 

pochopil..  

Jiřina Svobodová  

ředitelka Cheiron T  

 



  

Výroční zprávu zpracovali:  

 Jiřina Svobodová  

 Patrik Kučera  

 Tomáš Bílý  

 Irena Tomcová  

   

  

   

  


