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ÚVODEM 

Na úvod této výroční zprávy zkusme předejít čas a podívat se na svůj život z 

perspektivy  budoucnosti, jež nás nemine, neb k životu patří, z perspektivy naší smrti. 

Dovolme si býti již mrtvými a pohleďme na svůj život z tohoto úhlu. Jací jsme to vlastně 

byli lidé? Jací partneři, přátelé, matky a otcové, sourozenci?  

Cokoli čím jste byli, nebo ještě stihnete být. Jakým metrem nás měří naši blízcí i vzdálení? 

Jak nás zažili i ti neznámí cizí lidé, které jsme kdy potkali? 

Jaký teda je ten pohled na váš život? Vzpomínají na vás s láskou a vděkem? Co vlastně činí 

náš život smysluplným? 

Doufám, že Vám zpětný pohled na život dal dostatek síly k jeho pokračování a dožití, tím 

nejlepším možným způsobem,abychom došli, každý tam, kam má. Shledávám v naší sociální 

práci  s tímto spojitost, související s naším lidstvím. Setkávání, výměna názorů, pochopení a 

tolerance. Možnost realizace, 

možnost obohacení sebe navzájem naší vzájemnou odlišností. 

Paralelu smyslu života a mezilidských vztahů, které jsou tím jediným 

bohatstvím, které nám smrt ponechá. 

 

Martin Procházka 

lektor a komunitní pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STRUKTURA ORGANIZACE 

ZAKLADATELÉ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CHEIRON T 
Ing. Jiří Fišer, Mgr. Jana Říčařová, Jiřina Svobodová,  

Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou Havrdovou, Csc. 

SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI 

Předseda správní rady:  
Bc. Jiřina Svobodová  

Členové správní rady: 
Jana Ondráčková 

MUDr. Milan Rytíř 

Barbora Růžičková 

Julie Bláhová 

Lenka Michálková 

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI 

Předseda dozorčí rady: 
Ladislava Vacková 

Členové dozorčí rady: 
Petra Podlahová  

Mgr. Hana Doubková  

VÝKONNÝ ŘEDITEL 
Patrik Kučera 

ZAMĚSTNANCI 
Tomáš Bílý,  zástupce ředitele, komunitní pracovník - úvazek 1,0 

Martin Procházka,  komunitní pracovník - úvazek 1,0 

Sylvie Čepeláková, vedoucí keramické a výtvarné dílny - 0,75 úvazku  

Jana Douchová,  vedoucí Dětského klubu Pavučinka - 0,5 úvazku (do srpna) 

Aleš Hamerle, civilní služba  

Monika Prokopová, koordinátorka mateřského centra, externí pracovnice  

Iveta Eremiášová,  účetní, externí spolupracovnice 

Marie Mikolášková,  zpracování mezd 

Tereza Musilová, vedoucí Dětského klubu Pavučinka - 0,5 úvazku (od září) 

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

dění, proto má Cheiron T 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  40 dobrovolníků, z toho 10 - 15 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 dětí a mladých lidí. 

  

KOMUNITNÍ CENTRUM CHEIRON  T 

OBLASTI PŮSOBENÍ 

Cílovou skupinou jsou děti a  mládež ve věku od 15 let výše. 

PRÁCE S NEORGANIZOVANOU MLÁDEŽÍ A DĚTMI 

 Pravidelné programy komunitního centra  

(výtvarná a keramická dílna, různé výtvarné techniky, hudebna, základy  

na PC, taneční a break dance dílna, ping-pong, stolní fotbálek, levný internet 

a levné kopírování)  

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

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

svátek, Den dětí, začátek a konec  školního roku) 

 Kulturní akce (koncerty, divadelní představení, výstavy, jam sessiony, festivaly, 

párty, filmy .) 

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 

 Odbor sociálních věcí MÚ Tábor - rómská koordinátorka] 



 Akce "Týdny proti rasismu a xenofobii" 

 Keramická a výtvarná dílna 

 Hudebna 

 Klubovna pro tanec 

 Klubovna se stolním tenisem 

 Koncerty, diskotéky, turnaje 

 Nabídka dětského klubu Pavučinka pro děti od 6 do 14 let 

 Spolupráce se školami a pedagogicko-psychologickou poradnou 

PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE NA ZŠ, SŠ A SOU  

Od roku 2001 Cheiron T realizuje program Primární prevence na ZŠ. V současnosti má tento 

program přesah i na střední školy. Dlouhodobé působení programu je interaktivní a jeho 

působení je přizpůsobováno daným  

skupinám a třídám. Celková orientace je zaměřena na výchovu ke zdravému, hodnotnému, 

pro společnost přínosnému a kvalitnímu životnímu stylu, posilování sebevědomí, ujasnění si 

celkové životní orientace a hodnotového žebříčku, nácvik komunikace, řešení a zvládání 

problémů a konfliktů.  

Samozřejmý je důraz na vyvstanuvší témata z kolektivu třídy. Často jsou využívány 

umělecké techniky na posílení prožitku sounáležitosti se skupinou, prožití tématu apod., 

dramaterapie, sociální malba, zachycení problematiky 

uměleckou formou. Byla použita metodika z projektu Grofo. Tento projekt obsahuje silný 

emoční apel proti drogám. Součástí je i filmový materiál z romského prostředí, jde tedy o 

materiál využitelný k eliminaci rasismu a 

patologických postojů u dětí a společnosti.  

Vývoj seminářů odpovídá vývoji kolektivu. Faktem je, že každá třída je samostatným 

sociálním organismem, který reaguje na podněty odlišně. Důležitou roli hraje také atmosféra 

školy. Byť by se mohlo zdát, že stejné 

ročníky tváří v tvář danému tématu budou reagovat podobně, často bývá opak pravdou. V 

některých kolektivech vystupují do popředí témata šikany jako nejzásadnější a jinde je to 

například tématika drog a sexuality. Taktéž je 

možné s některými kolektivy diskutovat o problémech otevřeně a skutečně odhalit problém, 

aniž by to vyvolalo stáhnutí se žáků do sebe, a naopak v jiných třídách je nutné k tématu 

přistoupit formou nácviku situace, či 

prostřednictvím hry. Je paradoxem, že v některých kolektivech schopných akceptovat téma a 

otevřeně o něm diskutovat by byla naopak forma "hry" odmítnuta. Osvědčila se i práce se 

středoškolskou mládeží, jejíž intelektuální kvality a možnost soustředění poskytuje 

intenzivnější práci s kolektivem a hlubší uchopení tématu. 

V roce 2004 bylo uspořádáno naším komunitním centrem okolo 100 prožitkových seminářů 

v rámci primární protidrogové prevence a eliminace sociálně patologických jevů na těchto 

školách: 6.ZŠ, 7.ZŠ,   

ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ Chotoviny, Speciální škola v Radeníně, Dětský domov v 

Radeníně, ZŠ B. Bolzana, Gymnázium P. Coubertaina, SZŠ Tabor, Obchodní akademie v 

Táboře, SOU Spojů.   

Lektoroval Martin Procházka. 

SPOLUPRÁCE 



Spolupráce s obcí a státní správou  

 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, plakáty 

Odbor kultury a cestovního ruchu:  

 společné pořádání akcí 

 keramický koutek pro děti  na Táborských setkáních 

 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, Sdružení na pomoc lidem s duševním onemocněním Fokus 

Tábor a  

Centrem pro komunitní práci Jižní Čechy.... 

Poskytování prostor jiným organizacím zabývající se např. vzděláváním  

(Kurz češtiny pro cizince - Kiwanis club Tábor, Spolek integrální jógy) 

Spolupráce se školskými zařízeními 

 Besedy a prožitkové semináře ve školách a domovech mládeže 

 Pravidelné programy primární prevence na ZŠ, SŠ, SOU a domovech mládeže 

 Spolupráce s vedením škol (akce pro školy, exkurze, možnost využití školní 

tělocvičny na 1.ZŠ Tábor pro cheironské děti atd.)  

 Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež 

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

doporučení 

Spolupráce s kulturními zařízeními v Táboře 
( Městská knihovna Tábor, Café bar Sedm Tábor, Divadlo Oskara  

Nedbala Tábor, Music club Orion, Kino Svět, ICM Tábor, Hostinec  

Na druhém břehu, Hostinec U Boučků, Garage Club... ) 

.           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, ozvučovací systémy, výstavní panely, zahrada,  

jídelna, přednášková místnost, .) 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2004 

Pondělí: 



 Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let 

 Základy Photoshopu 

 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 

 Stolní tenis 

 Každý den internetová kavárna (20 Kč/hod) a možnost levného kopírování.  

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2005 

 8. Narozeniny Cheironu 

 3. táborský jarní jarmark (ekotrh) 

 Týdny proti rasismu a xenofobii  6. ročník 

 Festival dokumentárních filmů o lidkých právech "JEDEN SVĚT" 

 Životaumění - 8. ročník měsíčního kulturně  vzdělávacího festivalu 

 Hudební festival Free Dim Fest 05 - 5. ročník  

 Mezinárodní den dětí 

 Světový den boje proti AIDS 

 Den dobrovolníků 

 Oslava Vánoc 

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

jam sessiony, kurzy keramiky, sportovní akce a další pravidelné i nepravidelné akce.  

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY 

Komunitní centrum pro děti a mládež navštívilo v roce 2004 zhruba 5600 lidí, což je 

průměrně 26/den. 

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

přednášky, besedy, výstavy.), přišlo přibližně 2500 lidí. 



Počet dnů kdy byla služba poskytována v roce 2004: 

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

Počet nepravidelných kulturních, vzdělávacích  

a preventivních akcí v roce 2004: 
72 koncertů, divadelních představení, besed, přednášek, videovečerů, ...  

3 vícedenní akce 

 Týdny proti rasismu a xenofobii 

 Alternativní hudební festival Free dim fest 04 

 Primárně preventivní festival Životaumění 

  

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 byl v roce 2004 otevřený každý všední den  od 13:00 do 16:00(do 

září) a od 12:00 do 18:00 (od září) a nabízel jak pravidelné, tak nepravidelné programy pro 

děti. 

PAVUČINKA  POOHLÉDNUTÍ 

Po loňském stěhování do prostornější místnosti čekala v loňském roce na děti, které 

Pavučinku navštěvují, další změna. Od září se na přání samotných dětí prodloužila otevírací 

doba a děti zde nyní mohou trávit celé odpoledne (od 12 hodin do 18 hodin) a při 

nejrůznějších aktivitách rozvíjet svoji kreativitu a fantazii, učit se spolupráci. Někteří sem 

chodí již několik let a věkový průměr se nepatrně zvyšuje, proto se i trochu přizpůsobuje 

program, na kterém se děti sami podílí. 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2004 

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) 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2005 

 Cyklovýlet 

 Výlety do přírody 

 Videoden 

 Drakiáda 

 Filmová škola 

 Setkání s hvězdami 

 Etnokuchyně 

 Velká cheironská diskoška 

 Malování hennou na tělo 

 Turnaj v šipkách 

 Turaj v pexesu 

 Korálkování - výroba náramků, zvířátek a ozdob 

 Pálení školníka - loučení s uplynulým školním rokem 

 Pálení čarodějnice 

 Velikonoční Pavučinka 

 Valentýnská Pavučinka 

 Knižní dílna 

 Vánoční Pavučinka 

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY ZA ROK 2004 
Dětský klub v roce 2004 1660 dětí což je průměrně 8 dětí na den.  

Počet dnů, kdy byl klub otevřen je 210. 

  

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST 

Maminky sobě a svým dětem   
Rok 2004 přinesl Mateřskému centru Radost - díky úsilí maminek, které se na jeho činnosti 

podílejí - doslova zdvojnásobení aktivit a počtu velkých a malých návštěvníků. Předně se 

zvedl na dvojnásobek počet skupinek, které Mateřské centrum navštěvují. To ovšem bohužel 

na druhou stranu přineslo na pořad dne stále aktuálnější otázku hledání nových, resp. větších 

prostor.  

Vedle tradičních akcí, které jsou se značkou mateřského centra poměrně pevně spojeny, jako 

byl čtvrtý ročník "světýlkové" Martinské slavnosti ve spolupráci s CZŠ Orbis Pictus a třetí 

ročník dětského prázdninového  

dovádění na Harachovce, jsme zorganizovaly další, zbrusu nové slavnosti.  

Bylo to vynášení Morany, symbolické rozloučení se zimou, spojené s "utopením" hořící 

Morany v řece Lužnici, a Otvírání studánek, slavnost jara u studánky v Čelkovicích, ve 

spolupráci s ZŠ Bernarda Bolzana. 

Zorganizovaly jsme také novou oslavu dne dětí "Den jako v pohádce" v prostorách 

táborského Fokusu.  

Kromě zavedemých kroužků a kurzů jsme také loni zorganizovaly cyklus vzdělávacích 

přednášek, tentokrát na téma "zdraví našich dětí". Maminky tak mohly vyslechnout 

přednášku a diskutovat s psycholožkou  



Sašou Roubalovou, zubařkou MUDr. Zuzanou Kropíkovou, odborníkem na zdravou výživu 

Rudolfem Kubíkem, porodní asistentkou dulou  Květou Cermanovou, nebo s dětskými 

lékaři  MUDr. Lukášem Dostalem a  

MUDr. Evou Janovskou. Rovněž jsme zorganizovaly novou skupinku, zaměřenou na 

předporodní kurz s první jihočeskou certifikovanou dulou, která se pravidelně schází každý 

pátek. 

Letní a zimní tábor pro maminky a děti v Malejovicích umožnil maminkám zmoknout v 

nefalšovaném indiánském týpí, ale hlavně dětem poskytl možnost prožívat společně volný 

čas a připravit se na vstup do mateřské školky. Pro maminky byl inspirací pro činnosti s 

dětmi doma, cvičení, aromamasáže vedené paní Broňou Hradeckou, také inspirací ke 

zdravému vaření. Doplnily jsme také vybavení naší vzájemně prospěšné půjčovny, která 

slouží maminkám na cestách i v domácnosti. Vedle skládací postýlky a krosničky je 

maminkám k dispozici také chůvička a skládací židlička upevnitelná na jídelní stůl,  které 

jsme dostaly jako sponzorský dar.   

Maminky z mateřského centra se také účastnily diskusí na téma prostředí, v němž se 

maminky jejich malí caparti pohybují. Ať už šlo na jednu stranu o kritiku kontroverzního 

projektu táborského Baby centra, nebo na stranu druhou o připomínkování koncepce údržby 

a budování dětských hřišť v Táboře či intenzivní zapojení do projektu Společnost přátelská 

rodině. V rámci něho se označují "známkou kvality" podniky, které pamatují na maminky s 

malými dětmi.   

Snažily jsme se rovněž nezanedbávat propagaci Mateřského centra. Máme nové webové 

stránky, založily jsme novou mailovou adresu, také méme vlastní mailovou konferenci, která 

umožňuje maminkám rychlou komunikaci. 

Podařilo se nám, v rámci oslav založení města Kostnice, navázat kontakt s maminkami ze 

zdejšího Mateřského centra. Kostnické maminky přijely na oplátku na táborská setkání v září 

2004. Snažily jsme se rovněž usilovně 

shánět peníze na naši činnost, neboť maminek i malých dětí přibývá a má-li mateřské 

centrum Radost všem dělat skutečně radost, musíme naše služby z něčeho zaplatit. I proto 

bychom rádi, aby jste nepřehlédli poděkování našim sponzorům a nadacím, a rovněž lidem, 

kteří nám pomohli pomocí, radou a podporou.   

Monika Prokopová  

koordinátorka Mateřského centra Radost v roce 2004 

  

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2004 

Každodenní setkávání maminek s dětmi stejného věku ve skupinkách,  

které umožňuje maminkám se seznámit a odpočinout si, dětem si společně  

pohrát, starším připravit se na příchod do mateřské školky. 

 Chvilka pro nejmenší I. (0 - 6 měsíců)  

 Chvilka pro nejmenší II. (6 - 12 měsíců)  

 Pojďte si hrát I. (1 - 2 roky)  

 Pojďte si hrát II. (1 - 2 roky) 

 Pojďte si hrát III. (2 - 3 roky) 

 Výtvarné čarování (2,5 - 5 let) - různé výtvarné techniky pro děti pod vedením Petry 

Klváčkové a Andrey Koblasové. 

 Internetová kavárna - možnost vyřídit si el.poštu nebo získat informace z internetu. 



 Studio bříško I. a II. - předporodní kurzy pro budoucí maminky vedený porodní 

asistentkou Olinou Havlíčkovou   

 Keramika pro nejmenší (3  6 let) - keramické řádění se Sylvií Čepelákovou  

 Broučci aneb hrajeme si u maminky (1 - 2 roky) - veselé říkanky, hry a pohádky pro 

vaše robátka pod vedením\ Moniky Prokopové a Jany Líbalové 

 Kurzy starých řemesel - paličkování, malba na hedvábí, ošatky z lýka, tkaní 

gobelínů, patchwork, drátování a nově práce se stuhami pod vedením paní Bubelové  

 Poradna pro správný pohybový vývoj dítěte - fyzioterapeutka a absolventka kurzu 

Vojtovy metody Lenka Žaldová radí maminkám s pohybovým vývojem dětí  

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

možnost přebalit, nakrmit dítě, ohřát jídlo, dát si čaj nebo kávu a blíže se informovat 

o programu, činnosti a možnostech centra. 

 Setkávání s dulou - pravidelný předporodní kurz vedený první jihočeskou 

certifikovanou dulou, paní Květou Cermanovou 

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY V ROCE 2004 

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

2004. V průběhu prázdnin bylo otevřeno pro skupinky maminek s dětmi, které měly zájem 

se sejít. Podařilo se nám zorganizovat  

týdenní letní a zimní tábor pro maminky s dětmi. 

Pravidelný program využívalo přibližně 70 dětí a 100 dospělých týdně, tj. 170 

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

roce 2004 asi 820 dětí a 960 dospělých, tj. 1780 osob. 

Celkem zaznamenalo Mateřské centrum Radost v roce 2004 asi 8220 návštěv. 

  

FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 

ZA ROK 2004 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004 
 

Náklady 

 
spotřeba materiálu 270 158, 80 Kč 

spotřeba energií  82 359, 00 Kč 

spotřeba neskladovatelných dodávek 4191, 00 Kč 

opravy a údržba majetku  909, 10 Kč 

cestovné  6016, 00 Kč 

náklady na prezentaci 6453, 00 Kč 

služby 649 735, 30 Kč 

mzdové náklady 519 531, 00 Kč 

zákonné pojištění  157 982, 00Kč 

sociální náklady 46 004, 50 Kč 

ostatní náklady  21 936, 50 Kč 



celkem náklady za 2004  1 774 276, 20 Kč 

 

  

Výnosy 

 
tržby z prodeje zboží a služeb  409 984, 00 Kč 

úroky 103, 53 Kč 

dary, příspěvky 203 939, 00 Kč 

provozní dotace 1 132 319, 00 Kč 

celkem výnosy za 2004 1 746 345, 53 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2004    - 27 930, 67 Kč 

 

OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOST CHEIRON T V ROCE 2004 

FINANČNĚ PODPOŘILI: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Krajský úřad Jihočeského kraje 

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Město Tábor: 

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (Fond mládeže) 

 Odbor sociálních věcí (Účelový sociální fond, Účelový fond protidrog. prevence)  

 Odbor kultury a cestovního ruchu (Kulturní fond) 

 Odbor životního prostředí ( Fond životního prostředí ) 

 Sdružení Kopra 

  

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem následujícím organizacím a jednotlivcům za pomoc,  

podporu a vstřícnost naší organizaci: 

 Basíková Petra  

 Blažejovská Marta  

 Bláhová Kateřina  

 Boháč Václav 

 Café bar 7   

 Cermanová Květa  

 Cílek Jakub 

 Dětský Svět - p. Hodačová 



 Divadlo Oskara Nedbala 

 Douchová Martina  

 Dozorčí rada: Ladislava Vacková 

 Petra Podlahová  

 Mgr. Hana Doubková 

 Dvořák Luboš  

 Ebrt Václav 

 Hajný Martin PhDr. 

 Havlíčková Olga  

 Havrdová Zuzana PhDr. 

 Hnilička Jakub 

 Hrdličková Jana Mgr. 

 Informační centrum MÚ 

 Informační centrum pro mládež Tábor 

 Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Auritus Tábor 

 Krejčíř Adam 

 Kino Svět   

 Koblasová Andrea  

 Krajský úřad Jihočeského kraje 

 Krejčí Kateřina  

 Lešikarová Jana PhDr. 

 Líbalová Jana  

 Město Tábor 

 Městská knihovna Tábor 

 Mikolášková Marie 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Mladá Fronta Dnes   

 Mrázová Lenka  

 C.E.S.T.A. 

 Noviny Táborské radnice 

 Orion music club - Lexa Marek, Michal Vlasák 

 Podlahová Petra 

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 Říčařová Jana Mgr. 

 Schwarc Štefan 

 Správní rada: Bc. Jiřina Svobodová  

 Jana Ondráčková 

 MUDr. Milan Rytíř 

 Barbora Růžičková 

 Julie Bláhová 

 Lenka Michálková 

 Středisko služeb školám Tábor 

 Stolina Radim 

 Spino  Prodejna hudebních nástrojů 

 Stodolová Jana  

 Školský úřad Tábor 

 Táborské listy 

 Táborsko 



 Tiskárna Abak 

 Tomcová  Irena  

 Týdeník Palcát 

 Úřad práce Tábor 

 Velánová Hana Mgr. 

 Vojtěchová Hana Mgr. 

Dobrovolníci, kapely, muzikanti, lektoři, praktikanti vystavující umělci, herci, přátelé a 

všichni, kteří nám v roce 2004 pomáhali a opomněli jsme je zde uvést. 

ZÁVĚREM 

Skončím jak jsem začal, a to básní Zuzany Paulové. 

Smrt 

Až jednou spatříš motýla,  

hrajícího barvami duhy, 

uslyšíš božskou melodii v uších, 

a pocítíš chuť ovoce poznání,  

pak věz, že ses dotkl smrti,  

která tě vede přes moře 

na druhý břeh, kde se znovu zrodíš, 

silný, krásný, čistý. 

Přeji Vám nádherné zrození. 

A krásný čas. 

Martin Procházka,  

komunitní pracovník 

  

  

Výroční zprávu zpracovali: 
Tomáš Bílý  

Martin Procházka 

Tereza Musilová 

Aneta Vomlelová 

Monika Prokopová 

Iveta Eremiášová 

  

  

  

  



  


