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Sídlo organizace:
Komunitní centrum Cheiron T,
Děkanská 302,
Tábor 390 01
Tel.: 0361/25 76 24
Fax: 0361/25 76 24
E-mail: cheiront@volny.cz

ÚVODEM
(s důrazem na hluboké pohnutí mysli)
Rok s rokem se sejde a neúprosný Cronos, strážce času vezdejšího, den za dnem, rok za
rokem odkrajuje kousek po kousku z bochníku našeho současného bytí. A mě, opět po roce
perného komunitního života, nezbývá než vzdát hold a poděkovat životu za ten čas.
Možnosti, práci a vůli. Mnohé se zrodilo, mnohé se ještě zrodí z toho co bylo zaseto. Věřme,
že vzejdou pouze kulturní a užitečné plodiny, že zrna padla na úrodnou půdu. Rok 2003
přinesl mnoho změn. Reorganizace Cheironu přinesla své ovoce a přivedla novou krev do
tepen sociálního organismu centra. Mateřské centrum, dětský klub, výtvarná dílna, hudebna,
pohybová i obývací místnost -vše je v pohybu, žije a pulzuje vlastním životem. Orgány
komunitního centra tvoří a přetváří sociální impulsy maloměsta. Aktivita lidí má kde růst a
tvořit. Je mnohé co si vyměnit, přinést, dostat i dát. Komunitní centrum má smysl pro celek ať již pro sociální život maloměsta, jako je Tábor, tak i společnost jako takovou - stát, nebo
pojďme dál, v konci pro Evropskou Unii, i celý svět. Lidské teplo, plodnost rozhovoru,
obohacení odlišností jiných lidí a etnik, toleranci pro to čemu nerozumím, alternativu,
pestrost - bohatství, které nelze koupit, ani ukrást, které si neseme dál. Věřme,že si i mocní
tohoto světa uvědomí sílu společenství a dají svou podporu tomu, co člověka dělá člověkem,
lidi lidmi.
Martin Procházka
lektor a komunitní pracovník

STRUKTURA ORGANIZACE
ZAKLADATELÉ
SPOLEČNOSTI

Ing. Jiří Fišer
Mgr. Jana Říčařová
Jiřina Svobodová
Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou
Havrdovou, CSc.
předseda správní rady: Ing. Jiří Fišer, projektant, radní

SPRÁVNÍ RADA

členové správní rady:
Jana Ondráčková, sekretariát starosty Tábor
MUDr. Milan Rytíř, dětský lékař Tábor
Barbora Růžičková, na mateřské dovolené
Julie Bláhová, psycholožka Tábor
Lenka Michálková, na mateřské dovolené
předseda dozorčí rady: Ing. Jan Mrzena, ředitel Jihočeského
divadla

DOZORČÍ RADA

VÝKONNÝ ŘEDITEL

ZAMĚSTNANCI

členové:
PhDr. Vladimír Jelen, psycholog
Jaromír Pflanzer, pracovník OÚ
Patrik Kučera, výkonný ředitel
Tomáš Bílý, zástupce ředitele, komunitní pracovník - úvazek
1,0
Martin Procházka, komunitní pracovník - úvazek 1,0
Monika Rolínková, vedoucí keramické a výtvarné dílny - 0,75
úvazku
Markéta Multušová, vedoucí Dětského klubu Pavučinka - 0,5
úvazku
Michal Šťastný, civilní služba (do půlky června)
Aleš Hamerle, civilní služba (od září)
Katka Bláhová, koordinátorka mateřského centra - externí
pracovnice (do října)
Monika Prokopová, koordinátorka mateřského centra - externí
pracovnice (od listopadu)
Iveta Eremiášová, účetní - externí spolupracovnice
Marie Mikolášková, zpracování mezd

Smyslem komunitní práce je zapojování co největšího počtu osob do činnosti a chodu
organizace a dění, proto má Cheiron také množství dobrovolníků, kteří velice pomáhají při
různých typech činností. Bez jejich pomoci, času a energie by náklady organizace
bezpochyby vzrostly. Jedná se o široké spektrum populace od dětí až po specialisty a
odborníky. Jejich počet byl v minulém roce zhruba stejný jako v roce 2002, tedy okolo 50
dobrovolníků z toho 15 - 20 skalních, kteří pomáhali přímo při realizaci některých projektů,
při kulturních akcích a při opravách a úpravách našeho centra apod. Všem těmto lidem
patří náš velký dík!

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
POSLÁNÍ
Hlavním předmětem činnosti je poskytovat a zprostředkovávat:







konzultační činnost
přednáškovou činnost
zájmovou činnost
sociálně - výchovnou činnost
preventivní programy
kulturní programy

a to vše s cílem zabezpečit hodnotné využívání volného času a zdravý rozvoj osobnosti
neorganizované mládeže a dětí.
CÍL
Dlouhodobým a všeobecným cílem naší organizace je přispět k rozvoji nových,
participativních metod sociální pomoci. Prostřednictvím komunitní práce rozvíjet aktivní
seberealizaci ohrožených skupin mladých lidí.

KOMUNITNÍ CENTRUM CHEIRON T
OBLASTI PŮSOBENÍ
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 15 let výše.
Práce s neorganizovanou mládeží a dětmi









pravidelné programy komunitního centra Cheiron T ( výtvarná a keramická
dílna, odpolední výtvarné řádění - různé výtvarné techniky, hudebna, základy na PC,
levný internet, ping-pong)
nepravidelné volnočasové aktivity ( různé výtvarné techniky, výroba dárků, oslavy
svátků - Vánoce, Velikonoce, Masopust, Jaro, Léto, Podzim, Valentýnský svátek,
Den dětí, začátek školního roku )
kulturní akce ( 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 a dětmi





Spolupráce s okresní rómskou koordinátorkou
Akce "Týden proti rasismu a xenofobii"
Keramická a výtvarná dílna
Hudebna






Klubovna se stolním tenisem
Koncerty, diskotéky
Nabídka dětského klubu Pavučinka pro děti od 6 do 14 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
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:
o společné pořádání kulturních akcí
o využití jejich prostor pro realizaci některých akcí
o 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.
Spolupráce se školskými zařízeními







Besedy a prožitkové semináře ve školách a domovech mládeže
Pravidelné programy primární prevence na základních školách
Spolupráce s vedením škol a s učiteli - společná setkání
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
Propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách - letáky, plakáty, pozvánky,
doporučení
ÚSP Klíček - Zaluží (společná setkání, jam sessiony, křest společného CD, výtvarné
dílny, .)

Spolupráce s dalšími komunitními centry v ČR


Krok Praha, Milíčův dům Jaroměř, Centrum pro rodinu Plzeň, Klub Hurá kamarád
Pardubice, Středisko Přemysla Pittra Rokycany,..

Spolupráce s kulturními zařízeními v Táboře (Městská knihovna Tábor, Café bar
Sedm Tábor, Dobrá čajovna Tábor, Music club Orion, Kino Svět, Hostinec Na druhém
břehu, ICM Tábor, Garage Club, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Hotel Lázně Čelkovice)





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,
.)

REALIZOVANÉ NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2003

LEDEN
Odpolední výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00





10.1 DRÁTOVÁNÍ (skleněné láhve s sebou)
17.1 SUCHÁ VAZBA (keramický květináč s sebou)
24.1 MALBA NA TEXTIL (bílou bavlněnou látku s sebou )
31.1 DRHÁNÍ NA KVĚTINÁČ (keramický květináč )

ÚNOR
Odpolední výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00





7.2.BATIKA (s sebou 2 bavlněná trička)
14.2.BAREVNÉ OBRÁZKY Z PAPÍRU
21.2.DRÁTOVÁNÍ (s sebou 1 skleněnou láhev)
28.2.MALBA NA SKLO (s sebou 2 skleněné bílé láhve)

BŘEZEN
6. NAROZENINY CHEIRONU
3.3. - 28.3. PREZENTAČNÍ VÝSTAVA CHEIRON T o.p.s.
Výstava všech tří podčástí KC Cheiron T o.p.s. :
1. Komunitního centra Cheiron (pro děti od 15 let)
2. Dětského klubu Pavučinka (pro děti od 6 do 14 let)
3. Mateřského centra Radost
V kině Svět (ve spolupráci s kinem Svět)







17.3. - 21.3. TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHEIRON T o.p.s. +
doprovodné akce
28.3. KONCERT KAPEL C + VALINA /A/ 20:00 v MC Orion Odpolední
výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00
7.3. DRHÁNÍ NA SKLO
14.3. MALOVANÝ PORCELÁN
21.3. SAVOVÁNÍ
28.3. MALOVANÝ KVĚTINÁČ - Ubrousková technika

DUBEN

TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII - 4.ročník


















4.4 - 22.4. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ "RÓMSKÉ OSADY NA VÝCHODNÍM
SLOVENSKU" Městská knihovna Tábor
4.4. BATIKA NA VAJÍČKA
9.4. 17:30 a 20:00 FILM SMRADI + BESEDA S REŽISÉREM ZDEŇKEM
TYCEM kino Svět (pořádá kino Svět)
11.4. 19:00 HIP HOP & SKATE SESSION (Indy a Wich, Wolnej Pád, DJ´s:
F.I.L., Killah Tunes, Bit Bob, Dave Walla) + promítání skateboardových videí), klub
Garáže (vedle kina Svět)
12.4. 12:00 - 18:00 SKATEOVÉ ZÁVODY (ve spolupráci s 720skate and
snowshopem) Skatepark - sídliště nad Lužnicí
24.4. 16:00 KŘEST CD JAM SESSION V KLÍČKU + VÝSTAVA PRACÍ
KLIENTŮ ÚSP KLÍČEK, PREZENTAČNÍ VÝSTAVA CHEIRON t o.p.s.,
Hotel Lázně - Čelkovice (pořádá ÚSP Klíček a KC Cheiron)
25.4. 19:00 BENEFIČNÍ KONCERT PRO CHEIRON WAAWE + SOME
OTHER PLACE Výtěžek z akce bude zdvojnásoben Nadací Divoké Husy až do výše
50. 000,- Kč. Malý sál - Divadlo Oskara Nedbala, vstupné 80,-Kč
10.4. 18:00 VIDEOVEČERY (pořádá Jóga v denním životě)
11.4. MOZAIKA NA VAJÍČKA (s sebou vyfouklá vajíčka) 18.4. MALOVANÁ
VAJÍČKA (s sebou vyfouklá vajíčka)
18.4. 19:00 SATSANG - PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ JÓGY (pořádá
Jóga v denním životě), v KC Cheiron
25.4. VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKA
26.4. 10:00 - 17:00 1. TÁBORSKÝ JARNÍ JARMARK, náměstí Mikuláše z Husi
Ukázky tradičních řemesel, prezentace organizací zabývajících se ekologickou
výchovou a charitativních organizací, prodej řemeslných výrobků, ekopotravin a
výrobků z chráněných dílen, zábavný program pro děti i dospělé. ( Pořádá MC
Radost a KC Cheiron T)
28.4. 19:30 - 21:00 Přednáška MEDITACE, v KC Cheiron T. Další kurzy 29.4.,
5.5., 6.5., 12.5., 15.5., 19.5. Pořádá Spolek integrální jógy ve spolupráci s KC
Cheiron T

KVĚTEN








5.5. 19:30 - 21:00 MEDITACE Přednáška Další kurzy 6.5., 12.5., 16.5., 19.5. KC
Cheiron T Pořádá spolek Integrální jógy ve spolupráci s KC Cheiron T, bližší
informace na tel. 608 329 555
11.5. 21:00 FLESHIES Koncert punkové kapely ze San Franciska music club Orion
(ve spolupráci s Free DimensionTábor)
12.5. 19:00 - 22:00 OCHUTNÁVKOVÝ KURZ SEBEPOZNÁVACÍCH
TECHNIK Pro všechny zvídavé lidičky od 15 let výše Ochutnávat budete s Bc.
Jiřinou Svobodovou Vstupné 100,- , pouze pro prvních 15 přihlášených, přihlášky na
tel. 603 52 62 46 KC Cheiron T
16.5. SATSANG Pravidelné setkání příznivců jógy (pořádá Jóga v denním životě)
KC Cheiron T
19.5. 19:00 - 22:00 OCHUTNÁVKOVÝ KURZ SEBEPOZNÁVACÍCH
TECHNIK Pro všechny zvídavé lidičky od 15 let výše Ochutnávat budete s Bc.
Jiřinou Svobodovou Vstupné 100,- , pouze pro prvních 15 přihlášených, přihlášky na
tel. 603 52 62 46 KC Cheiron T














20.5. 18:00 - 19:30 ENGLISH CONVERSATION Výuka angličtiny pro pokročilé
s američankou Lexou Walsh Vstupné dobrovolné Přihlásit se můžete na tel. 381 25
76 24 KC Cheiron T (Ve spolupráci s organizací C.E.S.T.A.)
27.5. 18:00 - 19:30 ENGLISH CONVERSATION Výuka angličtiny pro pokročilé
s američankou Lexou Walsh Vstupné dobrovolné Přihlásit se můžete na tel. 381 25
76 24 KC Cheiron T (Ve spolupráci s organizací C.E.S.T.A.)
28.5. 19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O ZELENÉM HADU A KRÁSNÉ
LILII Od Johana Wolfganga Goetha Hrají studenti Akademie soc. umění Kostel
Svatého Jakuba (V rámci vzdělávacího cyklu "Životaumění")
29.5. 18:00 VIDEOVEČER KC Cheiron T (Pořádá Jóga v denním životě)
30.5. - 31.5. FREE DIM FEST 03 Hudební festival Vystoupí: Monophonic,
Planquez (GB), Big Numbers (USA), C, Deverova Chyba, Squall, Some Other Place,
Diario (D), Anyway , Albion + DJ´s Café Bar Sedm (Ve spolupráci s Free
Dimension Tábor) (V rámci vzdělávacího cyklu "Životaumění") Odpolední výtvarné
řádění (každý pátek od 13:00 do 16:00) Vstupné 20,- Kč
16.5. VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
23.5. MALOVÁNÍ KAMENŮ
30.5. DRÁTOVÁNÍ KAMENŮ

ČERVEN
ŽIVOTAUMĚNÍ 7. ročník kulturně - vzdělávacího festivalu













28.5. 19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O ZELENÉM HADU A KRÁSNÉ
LILII
30.5. - 31.5. FREE DIM FEST 03
1.6. 19:03 LIVEDRUB: LITERÁRNÍ VEČERY NA DRUHÉM BŘEHU
LITERÁRNÍ SKUPINA NULA JEDNA V AKCI + HOST ZDENĚK
VĚTROVEC Přednes Lukáš "Aki" Houdek, hudební doprovod Petr "Bugrr" Humpál
Pořádá Markéta Šáchová a město Tábor ve spolupráci s KC Cheiron T. Hostinec Na
druhém břehu
19:00 ETIKOTERAPIE - SEBEPOZNÁNÍM K RADOSTI Přednáška MUDr.
Vladimíra Vogeltanze Vstupné 70,- Kč Kostel Svatého Jakuba Pořádá KC Cheiron T
a Město Tábor
3.6. 13:00 - 18:00 DĚTSKÝ DEN ANEB HRAJEME SI S HLÍNOU S sebou
pracovní oblečení Vstup zdarma Pořádá Dětský klub Pavučinka a KC Cheiron T DK
Pavučinka a KC Cheiron T
11.6. 9:30 - 11:30 MUZIKOTERAPIE (s hlídáním dětí) Přednáška Mgr. Marie
Břicháčkové, která se zabývá individuální i skupinovou muzikoterapií. Ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou v Brně pracuje na výzkumu působení hudby na vývoj
osobnosti. Zaměřuje se na problémy komunikace a sebeuvědomování a aktivní formy
muzikoterapie. Z programu: základní pojmy muzikoterapie, vibrace a zvuky těla,
slyšení a naslouchání, harmonizace psychiky a stresu, napětí, dech - cesta ke zdraví,
co o nás vypovídá hlas, rizikové faktory hluku. Vstupné 20,- Kč Mateřské centrum
Radost
12.6. 20:00 CLIMATIZADO + ESGMEQ Koncert hc/punk kapel Vstupné 50,- Kč
Music club Orion
28.9. - 29.6. ADRENALIN SPORTS WEEKEND Závody ve Speed Trialu a ve
sjezdu + muzika (DJ´S: Motherfucker From Hell, Pařba, Pornostar from DDR)
Pořádá 720 Bike & Snow Shop ve spolupráci s KC Cheiron T. Kemp Harachovka















28.6. - 29.6. 20:00 KEN PARK Psychologicky laděný, ale také eroticky skandální
snímek, v němž se odhaluje pravá tvář života šestnáctiletých teenagerů amerického
maloměsta uprostřed Kalifornie. Realistický až naturalistický záznam sexuálních
praktik překračuje formální hranice pro pornografii. Od jiných vulgárních sexuálních
komedií se toto dílo odlišuje sociálním akcentem a tvůrčím přístupem. Na scénáři
pracoval Harmony Korine. Režie: L.Clark, který na sebe upozornil drsným filmem
Kids, a E.Lachman. Hrají: J.Ransone, T.Limosová, S.Jasso aj.
USA/Nizozemí/Francie 2002, 96 min., mládeži do 18 let nepřístupný, české titulky,
Pořádá kino Svět ve spolupráci s KC Cheiron T Kino Svět
1.6. 19:00 O PODSTATĚ MYSLI - Diamantový vůz z východu, Budhismus na
západě Přednáška polského cestujícího učitele buddhismu Marka Witka - žáka Lamy
Oleho Nydahla Informace na tel.: 737 278 751 KC Cheiron T
8.6. 14:00 - 17:00 SEBEPOZNÁVACÍ KURZ - Téma: Jak mě vidí jiní Pro
všechny zvídavé lidičky od 15 let výše Ochutnávat budete s Bc. Jiřinou Svobodovou
Vstupné 100,- , pouze pro prvních 15 přihlášených, přihlášky na tel. 603 52 62 46
KC Cheiron T
3.6., 10.6., 17.6., 24.6. ENGLISH CONVERSATION Výuka angličtiny pro
pokročilé s američankou Lexou Walsh Vstupné dobrovolné Přihlásit se můžete na
tel. 381 25 76 24 KC Cheiron T (Ve spolupráci s organizací C.E.S.T.A.)
Odpolední výtvarné řádění (každý pátek od 13:00 do 16:00) Vstupné 20,- Kč
6.6. MALOVANÉ KVĚTINÁČE (s sebou 2 květináče)
13.6. OBAL NA KVĚTINÁČ (s sebou 2 květináče)
20.6. MOZAIKA NA KVĚTINÁČE (s sebou 2 květináče)
27.6. UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA KVĚTINÁČE (s sebou 2 květináče)
ČERVENEC - SRPEN 30.7. 21:00 FRANKLIN LAKES Koncert švédské kapely
v MC Orion (Pořádá KC Cheiron ve spolupráci s Free Dimension Tábor)

ZÁŘÍ








1.9. 8:00 - 12:00 CHEIRON HAPPENING Prezentace obecně prospěšné
společnosti Cheiron T (Komunitní centrum pro mládež Cheiron T, Dětský klub
Pavučinka, Mateřské centrum Radost), prezentační stánky, graffiti jam, hudba,
zábava, program pro děti Masarykovo náměstí
13:00 - 19:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHEIRON T o.p.s.
4.9. 20:00 koncert německých kapel FREE LITTLE PIGS (punk´n´roll) IDIOT
SAVANT (dark/scream/fast emoviolence) a ROHLINK (emo/post rock) musiclub
ORION, vstup 50,- Kč
5. - 6.9. DIVADELNÍ SEDMIČKA TÁBOR 2003 ANEB PELMEL Divadelní
festiválek, Zahrádka Café Baru Sedm Program:
pátek 5.9. 18,00 hod. - Občanské sdružení jihočeských básníků KRB - Atomová
poezie 19,30 hod. - Matějka a spol. - Pěst 20,30 hod. - Překvapení večera. 21,00
hod. - Lubomír Holzer - Bílý havran Kujkynaku Vstupné Kč 70,Sobota 6.9. 17,00 hod. - Sdružení Blaník Načeradec - Dívčí válka 19,30 hod. Společnost přátel Desidera Oláha - Povolvox 20,30 hod. - losování tomboly 21,00
hod. - Decentně obscénní divadlo Nula Morčat - Chcete být milionářem? 22,30
hod. - Záškrt - Minuta, dvacet tři/Washingtonova 19 Vstupné Kč 80,Permanentky na oba dny Kč 130,- Předprodej od 22.8. 2003 v Café baru 7,
v Infocentru MÚ a v ICM. Všechny vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny.
13.9. 10:00 - 17:00 TÁBORSKÁ SETKÁNÍ - DĚTSKÝ RÁJ Výtvarná a
keramická dílna pro děti a mládež v rámci Táborských setkání







Odpolední výtvarné řádění (každý pátek od 13:00 do 16:00) Vstupné 20,- Kč
5.9. BATIKA S sebou bavlněná trička
12.9. SAVOVÁNÍ S sebou bavlněné tmavé oblečení (trička, tílka)
19.9. DRHÁNÍ
26.9. TKANÍ

ŘÍJEN










25.10. MOLLER PLESSET Koncert francouzské kapely v MC Orion
2.10. 19:30 Přednáška MEDITACE Další kurzy 7.10, 9.10., 14.10., 16.10., 21.10.,
23.10. v KC Cheiron T Pořádá Spolek integrální jógy ve spolupráci s KC Cheiron T
Bližší informace na tel. 608 329 555
Odpolední výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00 (Vstupné 20,- Kč)
3.10.RUČNĚ VYROBENÁ MÝDLA
10.10. SKLENIČKY S RELIÉFEM
17.10. OZDOBNÉ KRABIČKY
24.10. LUCERNY
31.10. RÁMEČKY NA OBRÁZKY

LISTOPAD










3.11. 19:00 - 20:30 ENGLISH CONVERSATION Další konverzace v angličtině
tentokráte s belgičankou Sarou Mels. Pro pokročilé od 14 let. Vstupné dobrovolné.
Každé pondělí v KC Cheiron T
6.11. 19:00 - 20:30 DE LA CONVERSATION FRANCAISE Francouzská
konverzace pro pokročilé od 14 let se Sarou Mels. Vstupné dobrovolné. Každý
čtvrtek v KC Cheiron T
Odpolední výtvarné řádění, vždy v pátek od 13:00 (Vstupné 20,- Kč)
7.11. Malované svíčky (s sebou 3 svíčky)
14.11. Výroba svíček (s sebou kelímky od hořčice)
21.11. Zimní dekorace (s sebou květináče průměr 8 až 10 cm )
28.11. Vánoční přáníčka - pohledy

PROSINEC










1.12. 19:00 - 20:30 ENGLISH CONVERSATION Další konverzace v angličtině
tentokráte s belgičankou Sarou Mels. Pro pokročilé od 14 let. Vstupné dobrovolné.
Každé pondělí v KC Cheiron T
4.12. 13:00 - 18:00 BATIKOVÁNÍ Tričko a 20,- Kč s sebou.
4.12. 19:00 - 20:30 DE LA CONVERSATION FRANCAISE Francouzská
konverzace pro pokročilé od 14 let se Sarou Mels. Vstupné dobrovolné. Každý
čtvrtek v KC Cheiron T
10.12. Z - JOE AND THE DUSTBOWLERS (D) Koncert německé kapely
(předskokani Marylin Mansona)
17.12. VÁNOČNÍ HRY: cca 16:00 Hra Pastýřská Žižkovo náměstí cca16:30 Hra
Tříkrálová Masarykovo náměstí Obě hry začínají vždy po Vánočním vytrubování u
stromečku. Hrají žáci Akademie sociálního umění Tabor. Ve spolupráci s Městem
Tábor. Odpolední výtvarné řádění , vždy v pátek od 13:00 (Vstupné 20,- Kč)
5.12. DRÁTĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY




12.12. OZDOBY Z RUČNÍHO PAPÍRU
19.12. ŘETĚZY, OZDOBY Z PAPÍRU

V roce 2003 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, 8.ZŠ, ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ Chotoviny, Zvláštní
ZŠ v Mladé Vožici, ZŠ B. Bolzana, Gymnázium P.Coubertaina, SZŠ Tabor. Lektoroval
Martin Procházka.

PRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2003










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
- Odpolední výtvarné řádění
- Stolní tenis

Každý den internetová kavárna (20 Kč/hod)

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2004









7. narozeniny Cheironu
2. táborský jarní jarmark (ekotrh)
Týdny proti rasismu a xenofobii - 5. ročník
Benefiční koncert pro Cheiron T
Anglickou konverzaci se Sarou Mels
Životaumění - 8. ročník měsíčního kulturně - vzdělávacího festivalu
Hudební festival Free Dim Fest 04 - 4. ročník (ve spolupráci s Free Dimension Tábor
a Café barem Sedm)
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 2003 5888 lidí , což je průměrně
29/den.
Na akce, které jsme během roku připravili v jiných prostorách v Táboře (ať už to byli
koncerty, přednášky, besedy, výstavy.), přišlo přibližně 2500 lidí.
Počet dnů, kdy byla služba poskytována v roce 2003:
206 dnů + další dny, kdy probíhaly nepravidelné akce mimo Cheiron.
Počet nepravidelných kulturních, vzdělávacích a preventivních akcí v roce 2003:
96 koncertů, divadelních představení, besed, setkání, přednášek, videovečerů,..
4 vícedenní akce





Týdny proti rasismu a xenofobii
Alternativní hudební festival Free dim fest 03
Primárně preventivní festival Životaumění
Divadelní festiválek Sedm

DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA
Cílovou skupinou tohoto klubu jsou děti ve věku od 6-ti do 14-ti let.
Projekt je určen pro děti, které nejsou zapojené do běžných volnočasových aktivit v lokalitě
Tábor a blízkého okolí a mohou být ohroženy sociálně patologickými jevy.
Hlavním cílem dětského klubu je podchycení dětí, které tráví svůj volný čas na ulici "Děti
s klíčem na krku", děti ze slabších sociálních rodin, kterým rodiče nemohou dopřát zájmové
kroužky a v neposlední řadě děti, které ještě nemají vyhraněné zájmy.
Dětský klub Pavučinka je svými aktivitami zahrnut do nízkoprahové činnosti, za které není
od dětí vyžadován žádný poplatek ani pravidelná docházka.
Dětem je zde nabízen pravidelný program i prostor pro jejich vlastní realizaci.
Dětský klub Pavučinka je otevřený každý všední den od 13:00 do 16:00 a nabízí jak
pravidelné, tak nepravidelné programy pro děti.
PAVUČINKA - POOHLÉDNUTÍ

V tomto roce se nám podařilo malinko pozměnit tvář celého Cheironu tedy i Pavučinky.
Z malé přízemní místnosti jsme klub přestěhovali do bývalé kanceláře Cheironu v 1. patře,
která je optimálnější pro tuto činnost než starý klub, což pomohlo vytvořit příjemnější
prostředí pro děti. Díky většímu prostoru jsme mohli Pavučinku dovybavit stoly a vůbec jí
více zútulnět. Nyní zde děti mají daleko větší prostor pro svoji činnost, a mohou tak lépe
rozvíjet svoji kreativitu a fantazii.

REALIZOVANÉ AKCE ZA ROK 2003
LEDEN





8.1.03 15:30 - 17:00 ZIMNÍ PLAVÁNÍ
15.1.03 13:00 - 16:00 ZIMNÍ TOULKY S PAVUČINKOU Výlet po okolí Tábora
s hledáním pokladu, nutné teplé oblečení !
22.1.03 13:00 - 16:00 BAVLNKOVÉ NÁRAMKY Přijďte si vyrobit náramky pro
kluky, holky!!!
28.1.03 DISKOPAVUČINKA Písničky 90. let a víc, přijďte všichni co rádi
tancujete rapujete a breakujete.

ÚNOR







4.2. 13:00 - 16:00 KNIHOMOL Čajový dýchánek pro holky a kluky co rádi čtou a
povídají si. Máš nějaký zajímavý tip na knížku? Přijď se podělit se svými kamarády.
12.2. 13:00 - 16:00 VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ Chceš-li potěšit nějakého
Valentýnka, přijď si vyrobit valentýnská mejdlíčka. Vítány jsou tvořivé děti od 6 do
12 let.
15.2. KARNEVAL (MASOPUST) Ve spolupráci s MC Radost
20.2. TKANÉ TAŠTIČKY Máš ráda ruční práce a zajímá Tě tkaní? Přijďte si utkat
svojí taštičku. Za odborné pomoci Andrey Koblasové.
28.2. 13:00 - 16:00 TURNAJ V PINČESU

BŘEZEN






6.3. 13:00 - 16:00 JARNÍ KVĚTINÁČE - UBROUSKOVÁ METODA S sebou
květináč, dobrou a tvořivou náladu
12.3. 13:00 - 16:00 BEZVA VAŘEČKA Doma vás nepustí kuchtit? Nevadí, přijďte
si s námi do klubu Pavučinka upéct vlastní chléb, rohlík nebo bochánek (obyčejný
nebo plněný)
19.3. 13:00 - 16:00 DUHOVÁ BATIKA Chcete si vylepšit šatník svým vlastním
uměním? Přijďte si do Pavučinky zkusit batiku.
27.3. 13:00 - 16:00 JARNÍ POZDRAV Výroba jednoduché návěsné dekorace
s jarním motivem.

DUBEN



3.4. 13:00 - 16:00 ZRNÍČKOVÉ OBRÁZKY Pro všechny trpělivé a šikovné ruce
12.4. 15:00 - 18:00 SVĚTOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA KC Cheiron T + MC Radost.
Přijďte si vyrobit tradiční výrobky z celého světa. Akce je pořádána v rámci TÝDNU




PROTI RASISMU A XENOFOBIE. Pro děti od 3 - 99 let
15.4. 13:00 - 16:00 MALOVÁNÍ VAJÍČEK Přijďte si ozdobit velikonoční vajíčka
ubrouskovou technikou do Pavučinky. Pro všechny tvořivé ručičky.
23.4. 13:00 - 16:00 JARNÍ OBRÁZKY Z RUČNÍHO PAPÍRU A
UBROUSKOVÉ TECHNIKY Možnost přinést si s sebou vlastní ubrousky a
pracovní oblečení

KVĚTEN






5.5. ORIGAMY Líbí se vám skládačky z papíru? Přijďte mezi nás a vyzkoušejte
obyčejné i složitější origamy. 13:00 - 16:00 v klubu Pavučinka. Vstupné zdarma
14.5. "VŠECHNO CO MÁ KOLA" Neseďte doma u televize a vydejte se s námi
na odpolední výlet. Sraz v 13:00 před Pavučinkou návrat dle dohody. Čeká vás
projížďka, bezva partička a bláznivé hry.
20. 5. "MALOVÁNÍ PRO RADOST" Zdají se vám táborské chodníky ušmudlané
a obyčejné? Přijdˇte s námi ozdobit cesty, i cestičky svými originálními kresbami.
28. 5. "PLAVČO" Pojďte s námi lechtat vlnky! 15:00 - 16:30 na plaveckém
stadioně v Táboře.

ČERVEN




3.6. 13:00 - 18:00 DĚTSKÝ DEN ANEB HRAJEME SI S HLÍNOU V rámci
kulturně-vzdělávacího festivalu ŽIVOTAUMĚNÍ
11.6. 13:00-16:00 NÁMOŘNICKÝ DEN Přijďte si vyrobit lodě a lodičky, soutěže,
pouštění po vodě
26.6. 13:00 - 16:00 PÁLENÍ ŠKOLNÍKA Jste rádi, že končí škola? Přijďte s námi
pálit školníka

ZÁŘÍ





9.9. VODNÍ PŘÍŠERY A PŘÍŠERKY Potkali vás o prázdninách na koupalištích,
v rybnících či v moři přízraky, lochnesky a příšerky, přijďte mezi nás! S sebou
plavky, kreslířskou a hravou náladu. Čekají vás hry u vody, soutěž o nejlepší vodní
příšeru a vodní řádění.
18.9. 13:00 - 16:00 DISKOHITY PAVUČINKY Rozloučení s létem. Přijďte si
zařádit v posledních rytmech léta V Dětském klubu Pavučinka.
24.9. SYPANÉ OBRÁZKY Přijďte si k nám vyzkoušet novou netradiční techniku
sypaných obrázků.

ŘÍJEN




8.10. TURNAJ VE VYBÍJENÉ
16.10. 13:00 - 16:00 TRIČKO MÝCH SNŮ Tiskání na tričko.
22.10. 13:00 - 16:00 DRAKIÁDA S sebou vyrobeného nebo koupeného draka.
Soutěž v nejdelším létání.

LISTOPAD







7.11. PAVUČINKA NA VLNKÁCH Plavání pro děti z Pavučinky sraz ve 13:00 v
klubu nebo 13:30 u bazénu.
13.11. 13:00 - 16:00 BRAMBOROVÍ PANÁČCI Podzimní výroba z přírodnin. V
klubu Pavučinka.Vstupné zdarma. S sebou jakékoliv přírodniny,tvořivou náladu a
prac. oblečení.
20.11. 13:00 - 16:00 PAVUČINKOVÉ DOBROTY Kuchtíci a kuchtičky přijďte si
s námi uvařit něco na zub. Tentokrát ňaminky v karamelu a jiné dobrůtky.
26.11. 13:00 - 16:00 TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

PROSINEC







2.12. 13:00-16:00 PAVUČINKOVÉ VÁNOČNÍ PERNÍČKY
9.12. 13:00-16:00 ADVENTNÍ SVÍCNY
11.12. 13:00-16:00 ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
14.12. 15:00-19:00 VÁNOČNÍ CHEIRONSKÁ DISKOŠKA Odpoledne plné
hudby v diskorytmech s DJem Pepou Lidralem. Pro všechny děti bez rozdílu barvy
pleti. Na nejlepší tanečníky čeká sladká odměna.
16.12. 13:00-16:00 SOLNÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA

PRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2003






Pondělí: "KERAMIKA HROU" - tvořivé odpoledne s hlínou a jinými modelovacími
hmotami
Úterý: "DEN 5P"- volný prostor pro pohodu, přemýšlení, poválení, posezení a
pokecání
Středa: "JÁ A DIVADLO" - zábavné vyrábění loutek, kulis, dramatický projev
Čtvrtek: "BAREVNÝ SVĚT V HRSTI" - kreslení, malování a jiné výtvarné
techniky
Pátek: "POHYBOVKY" - odpoledne se sportovním zaměřením (stolní tenis, míčové
hry,pohybové hry a soutěže)

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

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2003















Korálkové vyrábění - modelování a malování korálků
Mušličkové obrázky
Hvězdárna - návštěva místní hvězdárny
Náramky přátelství - náramky z kožených řemínků
Turnaj v pinčesu
Savová batika
Drakiáda- výroba draků a jejich pouštění
Masopustní karneval
Podzimní výtvarná dílna
Pečení vánočních perníčků
Vyrábění vánočního papíru
Pavučinkové vánoce - společné zdobení stromku a rozdávání dárků
Vánoční výtvarná dílna
Vánoční diskoška














Novoroční přáníčka
Velikonoční batikování vajíček
Ruční vyrábění mejdlíček
Výroba přáníček ke Dni matek
Sbírání a vaření hub
Filmy pro děti
Kolem do kola - výlet na kolech
Dortová párty
Turnaj v pexesu
Pálení čarodějnice
Výlety do přírody
Pálení školníka- originální loučení s uplynulým školním rokem

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY ZA ROK 2003
Dětský klub v roce 2003 navštívilo přibližně 1001 dětí což je průměrně 5 dětí na den.
Počet dnů, kdy byl klub otevřen je 191.

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST
Mateřské centrum v sedmém roce své existence
Mateřské centrum Radost vzniklo před sedmi lety zásluhou paní Jiřiny Svobodové. Stalo se
tak v době, kdy na pomyslném "trhu" nabídek aktivit pro maminky a jejich děti nebyl téměř
žádný výběr a Mateřské centrum proto umožnilo táborským maminkám realizovat své
nápady pro volný čas dětí, setkávat se mimo soukromé domácnosti a organizovat akce pro
veřejnost.
Od té doby se náplň činnosti Mateřského centra výrazně rozšířila a ustálila. MC Radost
nabízí už po léta každodenní dopolední i odpolední setkávání maminek, organizuje
přednášky, besedy, kroužky (výtvarné, hudební, pohybové), sportovní a kulturní akce,
včetně letního a zimního tábora pro maminky s dětmi.
Se začátkem nového školního roku převzala vedení MC Radost nová koordinátorka.
Přestěhovali jsme se v rámci budovy o patro výš. Z toho důvodu se nově vymalovalo a byly
provedeny menší úpravy prostoru tak, aby byl vhodný pro malé děti - obložení stěn
kobercem, instalace boxů na hračky, na schodech byla umístěna branka, aby děti nemohly
spadnout ze schodů. Maminky uspořádaly sbírku, která pomohla k dovybavení
terapeutického bazénku. Výtvarné dílny se přestěhovaly v rámci spolupráce do prostor CZŠ
Orbis-Pictus.
Pokud se týká programu, nový typ akcí představují slavnosti, inspirované tradičními
lidovými zvyky, jako byl například Svatomartinský průvod s pestrobarevnými lucernami a
lampiony, Sv. Martinem na bílém koni a rozdílením martinských rohlíčků v listopadu 2003

nebo adventní spirála, symbolické uvítání adventu v parku Botanické zahrady, v prosinci
2003. Mateřské centrum se snaží těmito akcemi zprostředkovávat zážitek propojení, člověka,
místa a přírody dětem, jejich rodičům a prarodičům prostřednictvím obnovování
zapomenutých kulturních tradic.
Každý poslední pátek v měsíci se uskutečnila přednáška s hlídáním dětí, například na téma
sociální dávky, péče o dětské zuby, psychologie dítěte, zdravá výživa, a podobně.
V neposlední řadě bylo KC Cheiron T zprovozněno trvalé připojení k internetu, které mohly
začít využívat i maminky z MC Radost.
Vedle nových kroužků - Kouzelná flétnička, Broučci aneb hrajeme si u maminky apod. zůstaly přitom zachovány akce které se osvědčily v uplynulých letech - Burza dětského
oblečení, Drakiáda, Mikulášské nadílení, Vycházka do zimního lesa, Táborský jarní jarmark,
Prázdninové dovádění na Harachovce, Závody odstrkovadel, tříkolek a koloběžek, atp.
Velké množství práce, která se za těmito akcemi nachází je práce dobrovolnická a stojí za ní
konkrétní lidé. Na prvním místě bych chtěla poděkovat paní Kateřině Bláhové, která
Mateřské centrum do září 2003 vedla a nadále nám pomáhá. V závěru naší výroční zprávy
naleznete seznam dalších lidí, bez jejichž pomoci by se naše Mateřské centrum nepohlo ani o
píď. Těm všem bych chtěla poděkovat a popřát nám hodně sil a trpělivosti a vzájemného
pochopení pro další období.

Monika Prokopová
Koordinátorka MC Radost

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2002















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 školku
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 Báry
Růžičkové.
Internetová kavárna - možnost vyřídit si mailovou poštu nebo získat informace
z internetu.
Flétna pro rodiče s dětmi (4 - 6 let) - pískání pro radost pod vedením Sylvy
Čekalové.
Studio bříško I. A II. - předporodní kurz pro budoucí maminky.
Poradna pro kojící maminky s Olinou Havlíčkovou aneb jak zvládnout "nástrahy"
kojení.
Keramika pro nejmenší (3 - 6 let) - keramické řádění s Monikou Rolinkovou.
Broučci aneb hrajeme si u maminky (1 - 2 roky) - veselé říkanky, hry a pohádky







pro vaše robátka. Vede Monika Prokopová.
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
Jóga pro děti (4 - 15 let) pod vedením paní Šatné.
Rytmika se zpíváním - lekce zpívání a hraní na jednoduché hudební nástroje
spojené s pohybem.
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.

REALIZOVANÉ NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE
2003
LEDEN
7.ledna 16,00 - 16,45 RYTMIKA SE ZPÍVÁNÍM První lekce zpívání a hraní na
jednoduché hudební nástroje spojené s pohybem. Dále každé úterý. Pro děti od 3 do 6 let.
8.ledna 13,30 - 14,30 hod (středa) PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY Porodní
asistentka Olina Havlíčková bezplatně poradí maminkám jak zvládnout "nástrahy" kojení.
18.ledna 9,00 - 17,00 hod (sobota) KURZ REIKI Jak Reiki pracuje, naše mysl, ego a
emoce. Hlavní energetická centra a jejich funkce, energetická struktura člověka, energie
v těle, energetické bloky a jejich odstraňování. Pozice rukou na různá onemocnění praktická část. Jednodenní kurz, na kterém staví všechna další práce s Reiki energií.
19.ledna 10,00 - 11,30 (neděle) VYCHÁZKA DO ZIMNÍHO LESA Pintovka - sraz na
konci Švehlova mostu směrem na Horky Procházka a povídání o životě v zimním lese,
rozmístění krmítek pro ptáčky. Pokud si chcete připravit krmítka s námi, přijďte na čtvrteční
Výtvarné čarování ve stejném týdnu (viz pravidelný program), kde se budou vyrábět lojové
kuličky pro krmení ptáčků. Jinak je vhodné i jablíčko nebo lůj zavěšený na provázku.
22.ledna 19,00 (středa) ZELENÁ DOMÁCNOST Zajímá vás, jak správně naložit
s domácím odpadem? Jestli používáte ekologické čistící prostředky? A jak je to s úsporou
energií? Na tyto a další otázky vám odpoví Eva Kozinská ze Společnosti pro trvale
udržitelný život.
25.ledna 10,00 - 17,00 hod (sobota) AUTOMATICKÁ KRESBA Výuka automatické
kresby se Soňou Růžičkovou. Naučíte se diagnostikovat svůj zdravotní a psychický stav,
uvolnit se, zbavit stresu, odblokovat.

ÚNOR
6. února 19,00 - 22,00 (čtvrtek)CESTA K SOBĚ Kurz sebeúcty a poznání sebe sama
s Evou Chudovou. Objevení svých možností a jejich využívání na cestě k harmonickému
životu. 4 čtvrteční večery.

12.února 10,15 - 10,50 (středa) PREZENTACE A PRODEJ VÝROBKŮ DITA aneb
Textil a různé drobnosti pro nejmenší Přijďte si prohlédnout, "osahat" a poslechnout si
něco o textilních výrobcích z dětského programu táborského výrobního družstva DITA. Vše
vystavené můžete na místě hned zakoupit (rychlozavinovačky, povlečení, výbava do
postýlek, kapsáře aj.).
15.února 15,00 - 17,00 (sobota) MASOPUSTNÍ REJ Masarykův dům (za parkovištěm u
OD Dvořák) Čeká vás odpoledne plné zábavy, tance a soutěží se zajímavými odměnami.
Vítáni jsou všichni od narození do 99 let a více. Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější masku!
22.února 10,00 - 12,00 (sobota) JAK SE U NÁS VAŘÍ aneb Rodinné kulinářské speciality
Nevíte jak obohatit váš každodenní jídelníček? Navštivte první lekci vaření z tajemství
amatérských rodinných šéfkuchařů. Inspiraci do vašich kuchyní chce přinést nový občasný
kurz. Tentokrát se dozvíte, jak uvařit francouzskou cibulovou polévku, makrobiotický
mrkvový pilaf a arabskou omáčku Humuss. Vaří Martin Prokop.

BŘEZEN
1.- 2. března 9,00 - 17,00 (sobota, neděle) ŽÍT S LÁSKOU 1 - S MISTREM REIKI
MARCELOU VUJČIČOVOU Seminář otevřený každému, kdo má chuť pročistit své
vztahy. Naučíte se vidět život z širšího pohledu univerzálních zákonů Vesmíru a porozumět
mnohým "proč" vašeho života.
9. března 10,00 - 12,00 (neděle) PORADNA PRO POHYBOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE PRO MIMINKA DO 9 MĚSÍCŮ Přijďte se poradit s fyzioterapeutkou a absolventkou
kurzu Vojtovy metody Lenkou Žaldovou. Můžete se i naučit jak nosit děti, aby vás nebolela
záda (Alexandrova metoda, koncept dle Bruggera, ergonomie) a získat informace o
správném držení těla dospělých.
12.března 9,30 - 10,30 (středa) PÉČE O DĚTSKÉ ZOUBKY - PŘEDNÁŠKA
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ Zajímá vás, jak se máte starat o zoubky vašich dětí? Nejste si jisti,
kdy a jak se mají začít čistit? A co fluoridové tablety? Na tyto i další otázky vám odpoví
zubní lékařka a maminka Zuzana Kropíková.
17.- 21. března v časech dle pravidelného programu (pondělí - pátek) TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Slyšeli jste o Mateřském centru, ale nenašli jste odvahu se tam
vydat? Nejste si jisti, jestli je to zajímavé pro vás a vaše děti? Máte nápady a nemáte je kde
uskutečnit? Přijďte se k nám podívat! Každý den bude v centru 1 maminka, která se vás
ujme a ochotně se vám bude věnovat.
22.března 15,00 - 18,00 (sobota) TĚŠÍME SE NA JARO Už se nemůžete dočkat jara?
Přivolejte s námi sluníčko výrobou jarní výzdoby. S sebou stačí pouze dobrá nálada a
pracovní oblečení.

DUBEN
2.dubna 16,00 - 17,00 (pravidelně každou středu) KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ
Začínáme pravidelné keramické řádění s Monikou Rolinkovou pro děti od 3 do 6 let.

3.dubna 19,00 - 23,00 (čtvrtek) CESTA K SOBĚ Kurz sebepoznání s Evou Chudovou,
kde můžete prožít a naučit se, jak uzdravit strach, smutek, pocit viny ad. a nalézt smysl a
cestu ke svobodě a harmonii. 4 čtvrteční večery
8.dubna 15,00 - 18,30 (úterý) KURZ PŘIROZENÉ LÉČBY BĚŽNÝCH
ONEMOCNĚNÍ A ZRANĚNÍ (s hlídáním dětí) Homeopatické léky na běžná onemocnění
a zranění, hojivé bylinné oleje, obklady a zábaly. Základní homeopatická lékárnička. Kurz
vede MUDr. Judita Hofhanzlová z Domu slunce v Jihlavě.
12.dubna 15,00 - 18,00 (sobota) SVĚTOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA Přijďte si vyrobit
tradiční výrobky z celého světa. Akci pořádáme společně s dětským klubem Pavučinka
v rámci Týdne boje proti rasismu a xenofobii.
26. dubna 10, 00 - 17,00 (sobota) 1. TÁBORSKÝ JARNÍ JARMARK - náměstí Mikuláše
z Husi Ukázky tradičních řemesel, prezentace organizací zabývajících se ekologickou
výchovou a charitativních organizací, prodej řemeslných výrobků, ekopotravin a výrobků z
chráněných dílen, zábavný program pro děti i dospělé. MC Radost nabízí během celého dne
místo k odpočinku, nakrmení, nakojení a přebalení dětí.
27.dubna 9,00 - 17,00 (neděle) KURZ REIKI 2 Odblokování traumat z minulosti,
závislostí, posílání energie na dálku, harmonizace mentálního a emocionálního těla, prostoru
a situací. Navazuje na kurz Reiki 1.

KVĚTEN
14. května 9:30 - 10:30 (středa) PREZENTACE FIRMY MISSIVA aneb
KOSMETIKA A PROSTŘEDKY PRO DOMÁCNOST Z PŘÍRODY (s hlídáním dětí)
Budete si povídat o tom, jak zabránit poškození pokožky v těhotenství a při kojení, jak může
mít Vaše děťátko zdravou, sametovou pokožku, jak si při péči o domácnost uchovat měkké a
hebké ruce s krásnými nehty, co můžete udělat pro lepší imunitu dětí i sebe samé.
17. května 9,00 - 11,00 (sobota) BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍHO
VYBAVENÍ A POTŘEB PRO DĚTI Základní škola Bernarda Bolzana na Tržním
náměstí Věci si prodává každý sám, pro prodávající je škola otevřena od 8 hod.
24. května od 15,00 (sobota) ZÁVODY ODSTRKOVADEL, TŘÍKOLEK A
KOLOBEŽEK Dopravní hřiště u Jordána Přijďte si s dětmi zazávodit, odměny čekají nejen
na ty nejrychlejší. Vlastní stroje s sebou!
25. května 9,00 - 17,00 (neděle) KURZ REIKI 1 Seznámíte se se základní energetickou
strukturou člověka - úrovněmi aury, s funkcí energetických center - čaker, s prouděním
energie v těle. Mistrem Reiki budete naladěni na vibraci Reiki, čímž získáte schopnost
pracovat s touto energií po celý život. Naučíte se pozice pokládání rukou na sebe i ostatní při
různých onemocněních.
31. května od 13,00 (sobota) KOSMETICKÁ PORADNA Kosmetička Blanka Fosterová
Vám poradí, jaké kosmetické přípravky a způsob líčení je nejlepší pro Vaši pleť a typ. Po
společné přednášce budou následovat individuální konzultace.

ČERVEN
1. června 14,00 - 18,00 (neděle) DEN DĚTÍ Lesopark Pintovka Příjďte s dětmi oslavit
jejich svátek! Město Tábor organizuje jako každoročně bohatý program, stanoviště MC
Radost bude určeno speciálně pro ty nejmenší.
11. června 9,30 - 11,30 (středa) MUZIKOTERAPIE (s hlídáním dětí) Přednáška Mgr.
Marie Břicháčkové, která se zabývá individuální i skupinovou muzikoterapií. Ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou v Brně pracuje na výzkumu působení hudby na vývoj osobnosti.
Zaměřuje se na problémy komunikace a sebeuvědomování a aktivní formy muzikoterapie.
Z programu: základní pojmy muzikoterapie, vibrace a zvuky těla, slyšení a naslouchání,
harmonizace psychiky a stresu, napětí, dech - cesta ke zdraví, co o nás vypovídá hlas,
rizikové faktory hluku. Na říjen 2003 připravujeme seminář muzikoterapie pro rodiče
s dětmi.
18. června 19,00 (středa) PRÁVA SPOTŘEBITELŮ Stalo se vám, že jste potřebovali
reklamovat vadné zboží a nevěděli jste jak na to? Co můžete od obchodníků požadovat a co
ne? Odpovědi na tyto a další otázky se můžete dozvědět právě na této přednášce.
21. a 22. června 9,00 - 17,00 (sobota a neděle) ŽÍT S LÁSKOU 1 Dvoudenní seminář
otevřený každému, kdo má chuť pročistit svoje vztahy a uvolnit z nich karmické zatížení.
Naučíte se vidět život z širšího pohledu univerzálních zákonů Vesmíru a porozumět
mnohým "proč" vašeho života.
28. června 15,00 (sobota) PRÁZDNINOVÉ DOVÁDĚNÍ NA HARRACHOVCE
Zábavné odpoledne pro děti zakončené táborákem. Tentokrát s indiánskou tématikou.
Zároveň budete moci přispět na vybavení Mateřského centra v novém prostoru.

ZÁŘÍ
1. září 8 - 19 hod. (pondělí) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Masarykovo náměstí 8 - 12
hod. Mateřské centrum Radost 12 - 19 hod. Slyšeli jste o Mateřském centru, ale nenašli jste
odvahu se tam vydat? Nejste si jisti, co může přinést vám a vašim dětem? Máte zajímavé
nápady a nemáte je kde uskutečnit? Přijďte se k nám podívat a zeptat se na to, co vás zajímá!
Dopoledne připravujeme program pro nejmenší na náměstí před Zemědělskou školou,
odpoledne si můžete prohlédnout naše prostory v budově za kostelem na Žižkově náměstí.
13. září 10 - 17 hod. (sobota) TÁBORSKÁ SETKÁNÍ - KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
VEDLE MC RADOST Plácek vedle Mateřského centra - za kostelem na Žižkově náměstí
Zábavné hry a program pro nejmenší návštěvníky Táborských setkání Mateřské centrum
nabízí rodičům s malými dětmi svůj prostor během Táborských setkání. Zastavení můžete
využít k odpočinutí, přebalení, ohřátí jídla a nakrmení dětí. K dispozici je herna, místo pro
kojící maminky, přebalovací pult, dětské židličky, mikrovlnná trouba, varná konvice,
nočníky.
20. září 9 - 11 hod (sobota) BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍHO
VYBAVENÍ A POTŘEB PRO DĚTI Základní škola Bernarda Bolzana na Tržním náměstí
Věci si prodává každý sám, pro prodávající je škola otevřena od 8 hod. Poplatek za lavici je
50 Kč nebo 25 Kč za 1 lavice. Nezapomeňte si vzít drobné na vracení peněz a viditelně

ocenit věci.
28. září 10 - 16 hod (neděle) AUTOMATICKÁ KRESBA Výuka automatické kresby se
Soňou Růžičkovou. Naučíte se diagnostikovat svůj zdravotní a psychický stav, uvolnit se,
zbavit stresu, odblokovat. S sebou 2 bloky papírů velikosti A4 (asi 50 listů), voskovky (stačí
7 základních barev duhy), pití a ovoce.
29. září 10 -12 hod. (pondělí) DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - beseda s hlídáním dětí Ing.
Alice Zieglerová ze sociálního odboru Městského úřadu zodpoví vaše dotazy ohledně
podpory rodičů na mateřské dovolené a ostatních témat týkajících se sociální oblasti.

ŘÍJEN
9. října od 15,30 hod. (čtvrtek) VÝLET NA FARMU Kostelec Při příležitosti
Mezinárodního dne zvířat (4/10) navštívíme farmu Drnkových, kde děti uvidí plno zvířat,
jaká je možno vidět pouze na vesnici. Sraz v 15,30 na farmě nebo společný odjezd v 15 hod.
od MC.
11. října 9,30 - 12 hod. (sobota) PORADNA PRO POHYBOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Fyzioterapeutka a absolventka kurzu Vojtovy metody Lenka Žaldová vám poradí
s pohybovým vývojem dětí do 1 roku i jak je nosit, aby vás nebolela záda. 9,30 - 11 hod.
přednáška, poté individuální porady (možnost objednání na další termíny).
11. října 15,00 - 18,00 hod (sobota) DRAKIÁDA Louka mezi železniční tratí a Jordánem vedle úpravny vod Rytíř Pouštění draků s odměnou pro nejkrásnějšího draka a draka co
vylétne nejvýš! Oheň s kytarou, zpíváním, pečením brambor a jiných dobrot, které si
přinesete. V případě deště se akce nekoná.
17. října 16 - 19 hod. (pátek) KURZY STARÝCH ŘEMESEL Na první hodině se
seznámíte se všemi nabízenými řemesly a vyberete si, kterému se chcete věnovat. Nově
práce se stuhami!
17. října 17,00 - 21,00 hod (pátek), pokračování 18. října 9,00 - 18,00 hod (sobota)
MUZIKOTERAPIE - dopoledne s dětmi v CZŠ Orbis-Pictus, Budějovická 825, Tábor
(výroba lyry). U končení 1. listopadu 9,00 - 18,00 hod (sobota) v MC Radost (prožitková
část) prožitkový seminář s výrobou lyry Ukázku a výrobu lyry povede pan Hanzík z
Příbrami, který se zabývá výrobou netradičních hudebních nástrojů. V ceně je rovněž
polotovar nástroje, struny, napínací kolíčky a lak. Mgr. Marie Břicháčková se zabývá
individuální i skupinovou muzikoterapií. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Brně
pracuje na výzkumu působení hudby na vývoj osobnosti. Zaměřuje se na problémy
komunikace, sebeuvědomování a aktivní formy muzikoterapie. Z programu: základní pojmy
muzikoterapie, vibrace a zvuky těla, slyšení a naslouchání, harmonizace psychiky a stresu,
napětí, dech - cesta ke zdraví, co o nás vypovídá hlas, rizikové faktory hluku.
20. října od 19 hod. FYZICKÝ A PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE A JEHO ÚSKALÍ
MUDr. Eva Janovská, lékařka pro děti a dorost, která se mimo jiné zabývá homeopatií
povede přednášku a následně i besedu o růstu, výživě, ale i období prvních vzdorů dětí.
27. října 10 - 12 hod. (pondělí) AROMATERAPIE - MASÁŽE DĚTÍ (s hlídáním dětí)
Seminář Broni Hradecké s praktickými ukázkami masáží dětí. V ceně oleje na masírování a

informační materiály k semináři. S sebou: jednorázovou přebalovací podložku, bavlněné
plínky. Je nutné se přihlásit do 22. října na tel. 381 255 176 (M. Prokopová) Vstupné 100
Kč.

LISTOPAD
8. listopadu (sobota) MARTINSKÁ SLAVNOST Ve spolupráci s CZŠ Orbis - Pictus.
Tradiční lucerničkový průvod městem provázený tóny podzimních písniček zakončený
příjezdem Martina na koni. Trasa průvodu: 15:45 odchod od CZŚ Orbis Pictus ulicí
Budějovickou, 9. Května na Žižkovo náměstí (asi 16:15), dále ulicí Klokotskou. Do parku u
kostela sv. Filipa a Jakuba dorazíme asi v 16:45 hodin. Výtvarné dílny na výrobu
lucerniček : CZŚ Orbis Pictus 14-15:45 hodin, v MC 15-16hodin, s sebou: kulatou krabičku
od sýra, kladívkový papír A3, čajovou svíčku, zápalky.
15. listopadu 10-12 hodin (sobota) PORADNA PRO SPRÁVNÝ POHYBOVÝ VÝVOJ
DÍTĚTE Fyzioterapeutka a absolventka kurzu Vojtovy metody Lenka Žaldová vám poradí
s pohybovým vývojem dětí do roku. Také jak děti nosit, aby vás nebolela záda.
16. listopadu 16,30 -18,30 hod (neděle) DUŠE STROMŮ Přednáška paní Soňi Růžičkové,
kterou znáte z kurzů automatické kresby a kresby mandal.
25. listopadu 16-19 hodin (úterý) VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ Ve spolupráci
s Botanickou zahradou v Táboře a CZŚ Orbis - Pictus. V zasedací místnosti Botanické
zahrady v Táboře. K dispozici Vám bude spousta krásného chvojí a odborné vedení. S sebou
si přineste: korpus věnce, 4 svíce fialové nebo červené barvy, stuhy na ozdobení, vázací
drátek, 4 silnější hřebíky na upevnění svící, pracovní rukavice, zahradnické nůžky. Pouze
pro přihlášené zájemce.
24. listopadu 10 - 12 hodin (pondělí) VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ - přednáška s hlídáním
dětí. Jak vařit z netradičních surovin (spojené s ochutnávkou). Lektorkou bude paní
Jaroslava Vomáčková, poradkyně pro rozvoj osobnosti a zdravý životní styl.

PROSINEC
5. prosince 15,30 MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ, TRADIČNĚ BEZ ČERTA V kostele na
Žižkově náměstí, s sebou přineste dárek pro Vaše dítě čitelně označený celým jménem
6. prosince 10-12 hodin PORADNA PRO SPRÁVNÝ POHYBOVÝ VÝVOJ (vede
Lenka Žaldová, je třeba se dopředu objednat).
13. prosince 9-11 hodin VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA ADVENTNÍ SPIRÁLA
v botanické zahradě RUČNÍ VÝROBA PF

MATEŘSKÉ CENTRUM BY SE NEOBEŠLO BEZ
POMOCI TĚCHTO LIDÍ:



Marta Blažejovská nám pomáhá starat se o finance a připravovat většinu akcí
Sylva Čekalová vede kroužek Kouzelná flétnička pro rodiče s dětmi















Martina Douchová má na starosti půjčování cestovní dětské postýlky, krosničky a
chůvičky maminkám
Světlana Drahošová vymyslela a vyrobila klokana na dveře a stojánek na plakátky
Kamila Gatialová byla dvorní fotografkou
Magda Miloševičová byla kronikářkou Mateřského centra
Eva Kadavá vede páteční Kavárničku a stará se, aby v kuchyňce nic nechybělo
Andrea Koblasová nám pomáhá připravovat většinu akcí
Iva Kočová s Janou Stodolovou rozesílají plakátky do mateřských školek v Táboře
Štěpánka Naťhová ušila "houpací plachtu" na cvičení pro děti
Andrea Pospíchalová a Marie Vargová vybírají peníze na plavání
Bára Růžičková vedla do prosince 2003 kroužek Výtvarné čarování a pomáhala
připravovat většinu akcí
Klára a Honza "Mikuláš" Smolíkovi vymysleli a nakreslili logo Mateřského centra a
pomáhají nám na akcích
Irena Tomcová vymýšlí a připravuje pro mateřské centrum plakátky a pomáhá
připravovat většinu akcí
Jana Žižlavská, Olina Šebková, Miriam Beránková a Eva Bažantová nám pomáhají
na akcích.

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY V ROCE 2003
Mateřské centrum Radost zajišťovalo program od ledna do června a od září do prosince roku
2003. V průběhu prázdnin bylo otevřeno pro skupinky maminek s dětmi, které měly zájem
se sejít.
Pravidelný program využívalo přibližně 60 dětí a 90 dospělých týdně, tj. 140 osob.
Nepravidelné akce pro širokou veřejnost (přednášky, kurzy, akce pro děti) navštívilo v roce
2003 asi 800 dětí a 950 dospělých, tj. 1750 osob.
Celkem zaznamenalo Mateřské centrum Radost v roce 2003 asi 8200 návštěv.

OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOST CHEIRON T
V ROCE 2003 FINANČNĚ PODPOŘILI:









Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Gabriel
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Město Tábor:
- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (Fond mládeže)
- Odbor sociálních věcí (Účelový sociální fond, Účelový fond protidrogové
prevence)
- Odbor kultury a cestovního ruchu (Kulturní fond)
- Odbor životního prostředí ( Fond životního prostředí )
Nadace Divoké Husy



Nadace Čapíků v Putimi

Výdaje organizace (v Kč)
spotřeba materiálu

132 211,40

spotřeba energií

70 765,00

spotřeba neskladovatelných dodávek

13 806,00

opravy a údržba majetku

15 033,20

cestovné

3 120,00

naáklady na reprezentaci

3 064,10

služby

158 444,60

mzdové náklady

604 434,00

zákonné pojištění

202 015,00

sociální náklady

25 403,60

poplatky

7 764,22

odpisy majetku

9 645,42

Celkem

1 245 706,54

Příjmy organizace (v Kč )
tržby z prodeje zboží a služeb
úroky
jiné výnosy

38 150,00
177,00
3 200,00

dary, příspěvky

128 175,00

provozní dotace

979 500,00

Celkem

Hospodářský výsledek za rok 2001:

1 149 210,00

-96 496,54 Kč

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

vstřícnost naší organizaci:

















































Archys
Bastion
Bednářová Zdena Mgr.
Boháč Václav
Bláhová Alena
Café bar 7 - Jislová Alena
Centrum Regenerace
Cílek Jakub
Divadlo Oskara Nedbala
Dobrá Čajovna Tábor
Dozorčí rada: Mrzena Jan Ing.
Pflanzer Jaromír
Jelen Vladimír PhDr.
Demuthová Vlaďka
Dřevo Martin
Ebrt Václav
Garage music club
Hajný Martin PhDr.
Havana café bar
Havrdová Zuzana PhDr.
Holubová Daniela PaeDr.
Hnilička Jakub
Hrdličková Jana Mgr.
Informační centrum MÚ
Informační centrum pro mládež Tábor
Informační centrum neziskových organizací Praha
Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Auritus Tábor
Krejčíř Adam
Kino Svět - Dvořák Luboš
Knihkupectví Primus
Krajský úřad Jihočeského kraje
Lešikarová Jana PhDr.
Melichar Jiří
MM Personal Computer, Mazanec Martin
Město Tábor
Městská knihovna Tábor
Mikolášková Marie
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mladá Fronta Dnes - Dvořák Luboš
Mládek Václav
C.E.S.T.A.
Noviny Táborské radnice
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Divoké Husy
Nadace Čapíků v Putimi
Novák Petr
Novotný Toník Petr






























Open society Fund Praha
Orion music club - Lexa Marek, Vlasák Michal
Podlahová Petra
Příhonská Vanda
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Radio Faktor
Říčařová Jana Mgr.
Schwarc Štefan
Správní rada:
- Fišer Jiří Ing.
- Michálková Lenka Mgr.
- Bláhová Julie Mgr.
- Růžičková Barbora
- Ondráčková Jana
- Rytíř Milan MUDr.
Středisko služeb školám Tábor
Stříbrnictví - Tomáš Kubišta
Stolina Radim
Spino - Prodejna hudebních nástrojů
Svobodová Jiřina
Školský úřad Tábor
Táborské listy
Táborsko
Tiskárna Abak
Tlapa Martin
Týdeník Palcát
Úřad práce Tábor
ÚSP Klíček - Zaluží
Velánová Hana Mgr.
Vojtěchová Hana Mgr.
Vinotéka v Pražské
Železník Oldřich
Dobrovolníci, kapely, muzikanti, lektoři, praktikanti vystavující umělci, herci, přátelé
a všichni, kteří nám v roce 2003 pomáhali a opomněli jsme je zde uvést.

ZÁVĚREM
Tradice výročních zpráv naší organizace hovoří jasně.
Slovy moudrých se rozloučit a duši nasytit.
Slovy básníka Jenez : Herz stirb oder werde
Překlad T. Zuzák

Já nejsem já, já jsem ten,
Který jsi vedle mne, aniž bych ho uzřel,
kterého často navštívím
a na kterého často zapomenu.
Ten, který klidně mlčí, když mluvím,

Ten, který laskavě odpouští,
když já nenávidím,
a je i tam, kde já nejsem,
ten, který zůstane vzpřímený
když zemřu.

Přeji Vám všem vždy slyšet Já,
vzpřímeně stát,
sám sebou být,
mít se rád.

Martin Procházka,
komunitní pracovník

Výroční zprávu zpracovali:
Tomáš Bílý
Martin Procházka
Patrik Kučera
Jana Douchová
Monika Prokopová

