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ÚVODEM
Vážení a milí přátelé,
V letošním březnu oslavila obecně prospěšná společnost Cheiron T již své třetí výročí
zahájení činnosti komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T a mateřského centra
Radost.
Na začátek je třeba zabrousit do minulosti a všem, kdož komunitní centrum Cheiron T a
mateřské centrum Radost z Tábora neznají, říci o co jde. Takže trocha historie:
Obecně prospěšná společnost Cheiron T byla založena v Táboře dne 21. 3. 1996 čtyřmi
zakladateli (ing. Jiří Fišer, Tábor, Mgr. Jana Říčařová, Sezimovo Ústí, Jiřina Svobodová,
Tábor a Sdružení Kopra Praha zastoupené PhDr. Zuzanou Havrdovou, CSc.). Dne 9. 10.
1996 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského
soudu v Českých Budějovicích. Pod hlavičkou této společnosti vzniklo, a 5. 3. 1997, bylo
otevřeno, komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T a o půl roku později to bylo
mateřské centrum Radost.
Tak, to si myslím stačí jako informativní úvod a nyní již k samotnému tématu: "Co se
změnilo v Cheironu na poslední rok". Když jsem tuto otázku konzultovala s kolegou
Patrikem, tak jsme došli k překvapivému závěru, že se za poslední dobu vlastně změnil
skoro celý realizační tým:







od března 1999 se stal novým street workerem Martin Procházka,
od dubna 1999 se z našeho dosavadního civilkáře Tomáše Bílého stal správce
budovy, údržbář a vedoucí hudební dílny v jedné osobě, který to v současnosti dotáhl
až na zástupce ředitelky (!), novým zapomětlivým civilkářem se stal náš dobrovolník
Tomáš Hájek,
od května 2000 jsme si konečně mohli dovolit přijmout právě již zmíněného Patrika
Kučeru, který předchozí čtyři měsíce pracoval u nás zadarmo. A aby toho nebylo
málo, tak
od září 2000 vystřídala našeho výborného keramiky Petra Nováka stejně úžasná
výtvarnice Monika Rolínková.

K čemu všemu je dobré psaní takového úvodníku k výročce! Všichni spolupracujeme na
různých úrovní už tak dlouho, že jsme si vlastně ani nevšimli, že se celý náš tým "pořádně
změnil". Ale aby někdo nenabyl dojmu, že jediné co se v Cheironu dělá, jsou přesuny

zaměstnanců, civilkářů a dobrovolníků! V žádném případě! Neméně překvapivé pro nás byl
zjištění, že se nám podařilo vybavit a zprovoznit fotokomoru, že náš street worker oživil po
roce filmové večery, které běží minimálně 1x za měsíc, že celý rok 2000 probíhalo hraní na
flétničku, že k nám již po 8. přijede známý publicista a hudební kritik Jiří Černý, jehož
hudební večery jsou tak oblíbené, že leckdy nestačí kapacita A-klubu v místní knihovně, že
jsme se zapojili do některých místní akcí poprvé za svou existenci (běh T. Foxe, pořádání
veřejných fór na různá témata), že jsme v letošním školním roce přivítali na náměstí
prázdniny a poté i nový školní rok, že jsme se potřetí zapojili do celorepublikové akce
Týdny pro dušení zdraví, uspořádali jsme 4. ročník preventivního týdenního programu
Drogy a umění, na dvorku Café baru Sedm probíhal letos již 1. ročník (po loňském nultém)
"Divadelního festiválku Sedm" na němž spolupracuje Cheiron T s již zmíněnou kavárnou,
sdružením CESTA a divadelním souborem Průvan,... Je toho mnoho co se stalo.
Co říci na závěr? Nevím jestli jsem vystihla atmosféru zmíněných akcí a projektů, jestli jsem
při svém výčtu organizátorů, pomocníků a nadšenců na někoho nezapomněla, ale za sebe
mohu říci, že Cheiron, práce v něm i "kolem něj", nadšení lidé a neuvěřitelné procesy, které
se mi odehrávají před očima, mě nabíjejí stále novou energií a radostí.
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.
předseda správní rady: Ing. Jiří Fišer, projektant, radní

SPRÁVNÍ RADA

členové:
Mgr. Hana Vellánová, ředitelka Střediska služeb školám
Jana Ondráčková, sekretariát starosty
MUDr. Milan Rytíř, dětský lékař
Barbora Růžičková, na mateřské dovolené
Julie Bláhová, psycholožka Tábor
předseda dozorčí rady: Ing. Jan Mrzena, ředitel Jihočeského
divadla

DOZORČÍ RADA

členové:
PhDr. Vladimír Jelen, psycholog
Jaromír Pflanzer, pracovník OÚ

VÝKONNÁ
ŘEDITELKA

Jiřina Svobodová

ZAMĚSTNANCI

Martin Tlapa, zástupce ředitelky komunitního centra - úvazek
1,0
Tomáš Bílý, komunitní pracovník - úvazek 1,0

Martin Procházka, street worker - úvazek 1,0
Patrik Kučera, asistent - úvazek 1,00 od května 2000
Petra Podlahová, administrativní pracovnice - úvazek 0,25
Tomáš Hájek - civilní služba
Michal Šťastný, výměnné programy - externí pracovník
Petr Novák, vedoucí keramické dílny - externí pracovník do
října 2000
Monika Rolínková, vedoucí keramické a výtvarné dílny, od
října 2000
Barbora Růžičková, koordinátorka mateřského centra - externí
pracovnice, do konce prosince 2000
Irena Tomcová, koordinátorka mateřského centra - externí
pracovnice, od října 2000
Radka Šimonová, terapeutka - externí pracovnice
Julie Blahová, psycholožka - externí pracovnice
Marie Balounová, účetní - externí pracovnice
Iveta Eremiášová, účetní - externí pracovnice
Marie Mikolášková, zpracování mezd

DOBROVOLNÍ
PRACOVNÍCI

Alois Sassmann, Alena Bláhová, Michal Šťastný, Valérie
Makovcová, Adam Krejčíř, Vanda Příhonská, Petra
Podlahová, Jan Klůfa, David Vacula, Martin Dřevo, Pavla
Kohelová, Bára Růžičková, Josef Musil, Jiří Melichar,
Alena Jislova, Jakub Hnilička,Václav Mládek, Jan Hejna,
Martin Slach, Markéta Janoušková 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







pravidelné programy komunitního centra Cheiron T (výtvarná dílna, keramická
dílna, výuka hry na kytaru a na flétnu, poslechovky, úvod do filozofie, přednášky,
Otevřená skupina vnitřního rozvoje, literární dílny Agý, Agú, Hú, křeťanskopsychologická poradna, anonymní alkoholici, divadelní dílna, videopárty, jam
session)
kulturní akce (koncerty, divadelní semináře a představení, výstavy)
vzdělávací pořady (semináře, besedy, přednášky, kurzy)
sportovní akce (sjíždění Vltavy, Běh Terryho Foxe, turnaje)
tématicky zaměřené projekty (týden "Drogy a umění", celorepubliková akce
"Týden pro dušení zdraví", celorepubliková akce "30 dní pro občanský sektor",
"Týden proti rasismu a xenofobii")

Práce s rómskou mládeží





spolupráce s okresní rómskou koordinátorkou
akce Týden proti rasismu a xenofobii
keramická a výtvarná dílna
hudební programy (kapely, diskotéky)

Spolupráce









spolupráce s obcí a státní správou (MÚ, OÚ, ÚP, OHS, ŠÚ, PPP,.)
spolupráce s NNO v Táboře (M-centrum, Hnutí DUHA, Help Handicap, kontaktní
centrum Auritus, ICM, Centrum Regenerace Klub Naděje..) a Centrem pro
komunitní práci Jižní Čechy
spolupráce s Communiem, centrem Starokatolické církve Táboře
spolupráce se školskými zařízeními (besedy a prožitkové semináře "Primární
protidrogová prevence trochu jinak" ve školách a domovech mládeže)
spolupráce s dalšími komunitními centry v ČR (Krok Praha, Milíčův dům Jaroměř,
Centrum pro rodinu Plzeň, Klub Hurá kamarád Pardubice)
spolupráce s dalším podobně zaměřenými institucemi v ČR (Písek, České
Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Praha,.)
spolupráce s kulturními zařízeními v Táboře (music club ORION, Okresní knihovna,
Dobrá Čajovna, Café Bar 7..)

Služba street workera






výměnný program injekčního materiálu
kontaktní práce na ulici
sociální práce na ulici
poradenství
informační servis







preventivní programy
mapování aktuální situace na drogové scéně
zprostředkování včasné odborné pomoci
volnočasové aktivity pro klienty
volnočasové programy pro abstinující narkomany

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 1999
Besedy, přednášky, kursy






















4.7. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
20.1. "Sebevědomí a sebe vědomí", přednáší Dušan Knezovič
25.1. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
25.1. "Načerno", 4. Rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým, A-klub,
Okresní knihovna
8.2. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
22.2. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
7.3. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
14.3. "Načerno", 5. Rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým, A-klub,
Okresní knihovna
16.3. "Sebevědomí bez sebe", přednáší Dušan Knezovič
21.3. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
4.4. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
11.4. Sebepoznávací odpoledne
18.4. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
25.4. "Načerno", 6. Rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým, A-klub,
Okresní knihovna
26.4. Sebepoznávací odpoledne
2.5. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
16.5. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
30.5. Otevřená skupina vnitřního rozvoje
30.5. "Načerno", 7. Rockování s hudebním publicistou Jiřím Černým, A-klub,
Okresní knihovna
28.11. O straších a jiných bubácích", přednáší Dušan Knezovič
12.12. "Životní styl a výživa", "Alergie" beseda s léčitelem p. Hýnou

Koncerty, parties, hudebni akce, jam sessions











15.1. dance party HouseTraxx + FreeDimDiscotheque, Restaurace Na vyhlídce,
Tábor-Čekanice
18.1. koncert Soup De Nüll (Hamburg) + Woodootoys, Orion music club
21.1. Kytarové variace, Ivan Boreš, Café Bar "7"
22.1. Hudební představení (Aleš Zeman, Tomáš Hájek, Mirek Šmilauer, Viliam
Béreš) + Jam session, Orion music club
19.2. Dj Baltazar + Dj BitBob, Orion music club
26.2. Jam session
8.3. 3. narozeniny Cheironu
23.3. koncert kapely - 123 min., Orion music club
16.4. koncert kapel Waawe a Toad (Hol), Orion music club
29.4. Jam session










16.6. koncert kapel Thema Eleven + C + Somebody Recalled, Orion music club
30.6. Dj´s, live act, infoservis, Masarykovo náměstí
4.9. Dj´s, live act, infoservis, Masarykovo náměstí
26.10. koncert kapel Cerberus Shoal (USA) + Woodootoys, Orion music club
4.11. koncert Jungle Beats, Café Bar "7"
1.12. Mezinárodní den boje proti AIDS, koncert kapel Oswald Schneider + Jungle
Beats, Orion music club
19.12. Jam session v pomocné třídě Zvláštní školy Tábor
22.12. koncert kapel Deverova Chyba + Blank, Orion music club

Videopárty
















13.1. Fugazi
27.1. Make Up
3.2. Ministry
17.2. Midnight Oil
9.3. Björk
6.4. Frank Zappa
27.4. Pink Floyd (Live at the Pompey)
11.5. Beastie Boys
8.6. Portishead
22.6. Nirvana
14.9. Nick Cave - Best of
21.9. Einstuerzende Neubauten - 1/2 Mensch
26.10. Tori Amos
23.11. Sting
7.12. Beat Street

Výstavy





do 8.1. výstava Tvůrčí skupiny FOFR a jejich hostů (grafika)
31.1. - 21.2. výstava neziskových organizací v Jihočeské univerzitě
1.2. - 1.4. výstava Alois Stratil (olejomalby)

Ostatní










17.1. turnaj v pexesu
4.3. - 5.3. Keramika pro dospělé
9.3. Cesta kolem světa za 80 dní (výlet kolem rybníka Svět s hrami inspirovanými
slavnou knihou Julese Verna), ve spolupráci s Pantha Rhei
11.3. Cesta kolem světa za 80 dní (výlet kolem rybníka Svět s hrami inspirovanými
slavnou knihou Julese Verna), ve spolupráci s Pantha Rhei
17.3. "Světlonoš" (povídání o Janu Skácelovi s písničkami Hradišťanu), ve
spolupráci s Pantha Rhei
31.3. "Světlonoš" (filosofická diskuse o morálce), ve spolupráci s Pantha Rhei
18. - 20.4. Netradiční malování velikonočních vajec
2.9. Běh Terryho Foxe
20.12. Vánoční divadelní dílna

4. ročník cyklu "DROGY & UMĚNÍ"
Spolupořádájící organizace: ICM Tábor, music club ORION Tábor, Centrum Regenerace,
Centrum Auritus














25.5. 10:00 Vernisáž výstavy "Drogy kolem nás" v prostorách ICM
- práce žáků a studentů
- doprovodná akce ICM
26.5. 17:00 Divadelní dílna DS Průvan, KC Cheiron
26.5. 20:00 Koncert kapel GNU /hc/noise, Praha/, BLANK /post hc, Tábor/,
ANYWAY /progressive hc, Praha/, music club Orion
27.5. 21:00 Free Dimension Discotheque, music club Orion
29.5. 9:00 Divadelní představení "MEMENTO" /Radek John/, pouze pro pozvané
školy
30.5. 19:00 Přednáška PhDr. Tamary Cenkové "Osobnost, sociální prostředí a
drogy", Jihočeská univerzita, přednáškový sál
- pořádá centrum Regenerace ve spolupráci s KC Cheiron
31.5. 16:00 Seminář "Krásnohledění bez drog", centrum Auritus
1.6. 17:00 Seminář s PhDr. Martinem Hajným /krizové centrum Most Praha/, KC
Cheiron
2.6. 20:00 Koncert skupiny Vrtule 1 /acid jazz, Praha/, music club Orion
3.6. 21:00 LSS - Drum´n´Bass party, music club Orion
Výstava "Drogy & Umění" do 15.6.2000.

V týdnu od 25.5 do 1.6. mezi 9:00 a 12:00 pro studenty kteří navštíví ICM se svým učitelem
přístup na internet zdarma.
"1. ročník divadelního festiválku", ve spolupráci s Café Barem "7" a sdružením
C.E.S.T.A.




pátek 30. 6. 2000
- 19,00 hod. - Ivana a Bri (Klatovy - San Francisco): "Where Does It Come From?
Pressure Seeds" - "Odkud to pochází? Sémě tíhy"
- 20,30 hod. - Tatrmani (Bechyně): "Zachraňte vojína Kuřátko"
- 22,00 hod. - Buchty a Loutky (Praha): "Příběh ??? člověka" 1.díl
sobota 1. 7. 2000
- 19,00 hod. - DS Průvan (Tábor): "O vodovodu, který uměl zpívat" a "Ostrov pro
šest tisíc budíků"
- 20,00 hod. - DDT Poleno (Bechyně): "Doktor Pouštník"
- 21,30 hod. - Taneční a pohybové divadlo "my" (Praha): "Úleky"

11. ročník celorepublikové akce "Týdny pro duševní zdraví"
Spolupořádající organizace:






Centrum Regenerace Tábor
Café Bar 7 Tábor
Centrum zdravotně postižených Klíček a jeho
Pomocná škola Tábor-Zaluží
Dobrá Čajovna Tábor







Centrum Auritus Tábor
Zlatý Lev Tábor
Mateřské centrum Radost Tábor
Music club Orion Tábor
Pantha Rhei Tábor



4.9. - 29.9. Výstava prací klientů Centra zdravotně postižených Klíček a žáků jeho
Pomocné školy "Malba na hedvábí a malovaný porcelán" v prostorách Čajovny
Vycházejícího slunce Sezimovo Ústí
Vernisáž 6.9. v 17:00
28.9. 18:00 Dušan Knězovič "Hovory v radosti", KC Cheiron Tábor
29.9. 18:00 Tatrmanské divadlo Bechyně "Zachraňte vojína Kuřátko", Café Bar 7
Tábor
- studentské divadelní představení





















3.10. 14:00 - 17:00 "Ukázky pracovních technik aneb jak vznikají výrobky v naší
galerii", Centrum Auritus Tábor
20:00 "Kinematograf Dobré Čajovny", promítání filmů v Dobré Čajovně Tábor
4.10. 9:00 - 17:00 "Den otevřených dveří", Centrum Auritus Tábor
14:00 "Turnaj ve stolním tenise", pivnice Zlatý Lev Tábor
15:00 "Podzim" - výtvarná dílna pro děti, Mateřské centrum Radost Tábor
5.10. 19:00 "Etno-didgeridoo-drum-jam-session", hudební večer v Dobré Čajovně
Tábor
6.10. 20:00 koncert skupiny Vrtule 1 + DJ BitBob, music club Orion Tábor
7.10. 9:00 - 17:30 ing. Miroslav Hrabica "Léčba láskou a poznáním", seminář, který
vede autor knih o zdraví a lidském hledání, pořádá Centrum Regenerace v prostorách
1. Základní školy Tábor
14:00 "Historický hlavolam aneb jak se žilo v minulosti lidem v Táboře na Starém
městě", soutěž o málo známých historických událostech, pořádá Pantha Rhei Tábor
-sraz pod kaštany na Žižkově náměstí
20:00 koncert skupin Woodootoys a Cosey Mo, Café Bar 7 Tábor
12.10. 17:00 "Jam session v Klíčku", společné hraní dobrovolníků KC Cheiron a
klientů Centra Kliček
17.10. 19:00 Eva Moučková "Léčím duši i tělo", přednáška, Centrum Regenerace
Tábor
21.10. 9:00 - 17:00 Georgina Hoferová "Feng - Shui", celodenní seminář v Centru
Regenerace

1. ročník akce "Týden proti rasismu a xenofobii"
Spolupořádající organizace: A-klub /Okresní knihovna Tábor/, Kino Svět Tábor, Město
Tábor, Café Bar 7, Zvláštní škola Tábor, music club Orion



6.11. 10:00 Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí ze ZVŠ Tábor a KC Cheiron
- prostory Okresní knihovny Tábor
13:00 "Tance a divadelní představení" (čardáš, Jesus Christ Superstar, ...), účinkují
děti z Rómského střediska Pardubice
- kino Svět













17:00 "Rizikové sexuální chování mládeže žijící na ulici", beseda s pražským
streetworkerem Lásló Sümeghem pracujícím s homosexuálními prostituty,
koordinátorem a zakladatelem projektu Šance Praha
7.11. 19:00 "Načerno", hudební večer s publicistou Jiřím Černým, tentokrát na téma
world music, festival Womad, etnická hudba
- A-klub, Okresní knihovna, Financováno Městem Tábor
8.11. 10:00 - 18:00 Promítání filmů Latcho drom a Gadjo dilo, hrané filmy o rómské
kultuře, historii, mentalitě,.
10:00 Latcho drom 12:00 Gadjo dilo
14:00 Latcho drom 16:00 Gadjo dilo
- A-klub, Okresní knihovna
9.11. 18:30 "Rómské osady na východním Slovensku", beseda o historii a
současnosti rómských osad na základě terénního výzkumu studentů FF UK Praha
- A-klub, Okresní knihovna
10.11. 20:00 koncert cikánské kapely Do konce /Praha/
- Café Bar 7, Žižkovo náměstí 7
11.11. 21:00 FreeDimensionDiscotheque - Dub &Drum&Bass Party DJ´s LIQUID A
(dub, reggae, roots), BitBob (drum`n`bass )
- music club Orion, Křižíkovo náměstí 496

Pokud není uvedeno jinak akce se konala v prostorách KC Cheiron T, Děkanská ulice 302,
Tábor.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2000
po


Individuální psychologická poradna






14:00 - 18:00 Výtvarná a keramická dílna
16:00 - 17.00 Výuka hry na kytaru pro děti ze ZŠ (ve spolupráci s Communiem)
17:30 - 19:30 Otevřená skupina vnitřního rozvoje (každý lichý týden)
18:00 - 20:00 Literární dílna Agý Agú Hú





9:30 - 11:30 Křesťansko-psychologická poradna (ve spolupráci s Communiem)
14:00 - 18:00 Výtvarná a keramická dílna
18:00 - 20:00 Anonymní alkoholici




14:00 - 18:00 Výtvarná a keramická dílna
17:00 Videopárty (každý sudý týden)

út

st

čt

pá



9:30 - 11:30 Křesťansko-psychologická poradna (ve spolupráci s Communiem)

Hudebna a fotokomora po celou otevírací dobu.
PŘIPRAVUJEME NA ROK 2001:



















muzikoterapie
ekovideovečery
další turnaje ve stolních hrách
loncerty, hudební produkce, dance párty, jam sessiony
výstavy, happeningy
přednášky a setkání
další rockování s Jiřím Černým, 1 x měsíčně
kurzy keramiky pro dospělé
malování velikonočních vajíček
narozeniny Cheironu
výlety ve spolupráci s Pantha Rhei
otevření "Dětského klubu" - pro děti do 15 let
ročník cyklu "Drogy a umění", se změněným názvem "Životaumění"
zapojení do celorepublikové akce "Týdny pro duševní zdraví"
zapojení do celorepublikové akce "30 dní pro občanský sektor"
festiválek "Divadelní Sedmička" - 2. ročník
Týden boje proti rasismu a xenofobii - 2. ročník
Mezinárodní den boje proti AIDS

... a další pravidelné a nepravidelné programy a akce

Vyhodnocení efektivity
V průběhu roku 2000 navštívilo komunitní centrum Cheiron T a akce pořádané tímto
centrem celkem 6. 822 podchycených mladých lidí a dětí z Tábora a táborského regionu.
V tomto roce bylo centrum k dispozici 252 dnů. Průměrný denní návštěvnost v tomto roce
byla 27 podchycených návštěvníků.
Mateřské centrum Radost
MC Radost nabízí místo ke společnému setkávání a program pro těhotné ženy a rodiče s
dětmi od 0 do 6 let.
Hojně navštěvované Studio bříško zahrnuje komplexní program pro těhotné, včetně cvičení
a přípravy tatínků k porodu. Myslím, že desítky dětí mohou Olině Havlíčkové poděkovat za
snadnější porod, za to že byly kojeny a za spoustu cenných rad a zkušeností.
Plavání kojenců a batolat v táborském bazénu se pro velký zájem rozšířilo do dvou dnů.
Vzniklo celkem 9 skupin po 10 - 12 maminkách s dětmi. Jsou tak zajištěny lepší podmínky
pro cvičení a hry ve vodě, hygienu i převlékání v šatnách.
Dále se v MC Radost pravidelně scházejí maminky s dětmi 0 - 1 rok, 1 - 2 roky, 2 - 3 roky, 3
- 4 roky a letos nově i Klub dvojčátek. Předávají si rady, zkušenosti, navazují nová

přátelství. Děti si volně hrají, zvykají si na první dětský kolektiv, všichni se pak učí
vzájemné toleranci a soužití. Pro děti, které už odrostly z plínek máme hned několik
kroužků: Výtvarné čarování, Rytmika se zpíváním a dramatický kroužek Divadelní hrátky.
Z jednorázových akcí pořádáme večerní přednášky, tématicky zaměřené výtvarné dílny pro
děti (podzim, vánoce,velikonoce, keramika), karneval, pohádkový les, veřejná vystoupení
(vánoce, pohádky), kurzy ručních prací pro dospělé apod.
Veškerý program a organizaci dobrovolně zajišťují maminky na mateřské dovolené. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem za hodiny a hodiny nezištné práce pro naše mateřské
centrum. Málokdo si dovede představit co času, energie, hektických dnů s vlastními dětmi,
ale i partnerských konfliktů se za každou akcí skrývá. Je to ale práce velmi obohacující, plná
radosti, nadšení a tvůrčího kvasu. Potkáváme spoustu zajímavých lidí, naučíme se mnoho
nových věcí, do kterých bychom se dřív nikdy nepustili, objevíme v sobě nové talenty, které
se doposud neměly možnost projevit. Je to i škola vzájemného porozumění a tolerance.
Každý tu může uplatnit své nápady, dovednosti, odborné znalosti, může se podílet na
přípravách programů nebo jen navštěvovat vybrané akce či kroužky.
Mateřské centrum je vždy takové, jací lidé se tam právě scházejí a já všem přeji, aby se u nás
cítili báječně a pokud jste se ještě nepřišli podívat, tak přijďte, jste vítáni!
Irena Tomcová, koordinátorka Mateřského centra Radost
REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2000
Leden 2000


24. ledna - "Záněty středního ucha u dětí" přednáška MUDr. Vaculíková

Únor 2000



19. února - " Maškarní bál"
21. února - " Záněty hrtanu u dětí" přednáška MUDr. Vaculíková

Březen 2000




14. března - cyklus "Textil 100x jinak" - téma " BATIKA - JARNÍ UBRUS"
16. března - "U šikovné švadlenky" aneb poradna pro všechny, kdo šijí a neví si rady
18. března - "Vynášení Morany" - výroba a vynášení Morany

Duben 2000






8. dubna - "Burza dětského oblečení a dětských potřeb"
11. dubna - cyklus "Textil 100x jinak"- téma: KRATOCHVILNÉ
VYSTŘIHOVÁNKY
13. dubna - "U šikovné švadlenky"
20. dubna - "Zelený čtvrtek" - malování vajíček, lýkové panenky, vyřezávání z
papíru, velikonoční výzdoba, jarní vitrážky
25. dubna - cyklus "Textil 100x jinak" - téma: NETRADIČNÍ TRIČKO

Květen 2000




9. května - cyklus "Textil 100x jinak" - téma: VÝŠIVKY NA VÝZDOBU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
23. května - "U šikovné švadlenky"
20.-21. května - "Víkendová keramika pro dospělé"

Červen 2000





6. června - cyklus "Textil 100x jinak" - téma: SYPANÁ BATIKA
15. června - "U šikovné švadlenky"
26. června - cyklus "Textil 100x jinak" - téma: "BARVENÍ PŘIRODNÍMI
BARVIVY" aneb svatojánské čarování
10. června - "ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI" v botanické zahradě

Říjen 2000



4. října - "PODZIM" výtvarná dílna pro děti od 2 let v rámci projektu "Týdny pro
duševní zdraví"
14. října - BURZA TĚHOTENSKÉHO, KOJENECKÉHO A DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ

Listopad 2000




4. listopadu - " VELKÁ DRAKYÁDA"
9. listopadu - "NITRODĚLOŽNÍ ŽIVOT DÍTĚTE" - přednáška JUDr. Zdeňky
Márové
14. listopadu - "VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ A SUCHÁ VAZBA" přednáška s ukázkami Š. Matějíčkové

Prosinec 2000






4. prosince - Mikulášská besídka
9. prosince - "VÁNOČNÍ ODPOLEDNE" - otevřená výtvarná dílna pro děti
11. prosince - "VÍTE JAKOU VODU PIJETE?" - prezentace manželů Berkových
16. prosince - "KLUB DVOJČÁTEK"
20. prosince - "VÁNOČNÍ VESELENÍ" - veřejné vystoupení rodičů s dětmi na
Žižkově nám.

Pravidelné programy v roce 2000
Pondělí



8,30 - 10,30 Plavání pro kojence a batolata v táborském bazénu
9,30 - 11,30 Pojďte si hrát (2-3 roky)

Úterý



9,30-10,30 Výtvarné čarování (2,5 - 4 roky)
10,30-12,00 Pojďte si hrát (3-4 roky)




16,00-16,45 Rytmika se zpíváním (3-4 roky)
16,45-17,30 Rytmika se zpíváním (4-6 let)

Středa



9,30-11,30 Studio bříško (komplexní program pro těhotné)
16,00-17,00 Divadelní hrátky (rodiče s dětmi 3-6 let)

Čtvrtek


10,00-12,00 Pojďte si hrát (1-2 roky)

Pátek


9,30-11,30 Chvilka pro nejmenší (0-1 rok)

Připravujeme na rok 2001










přednášky jako např. logopedie, vizážistika, partnerské vztahy a karma, dětská
relaxační masáž, waldorfská pedagogika, výchova předškolních dětí metodou
Montessori apod.
karneval
Klub dvojčátek
divadelní představení JAK PEJSEK A KOČIČKA VAŘILI DORT a PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA (Masarykův dům)
Velikonoční výtvarná dílna pro děti
kurzy ručních prací pro dospělé
keramiku pro děti
Pohádkový les (oslava MDD)

... a další programy pro děti a jejich rodiče

Vyhodnocení efektivity
Služeb mateřského centra Radost využívalo v roce 2000 celkem asi 230 rodičů s dětmi.
Největšímu zájmu se těšilo již tradičně plavání pro kojence a batolata, kde bylo přihlášeno 9
skupin po 10-12 maminkách s dětmi, tedy celkem asi 100 maminek s dětmi na každý
pořádaný turnus. Pravidelné schůzky "Pojďte si hrát" (čtyři skupiny podle věku dětí)
navštěvovalo vždy nejméně 10 dětí s maminkami. Na "Výtvarné čarování" na každou hodinu
přicházelo 8 dětí, rytmiky a zpívání využívalo vždy také asi 8 dětí. Velké oblibě se těší letos
nový dramatický kroužek Divadelní hrátky. Přichází 8-12 dětí s rodiči. Studio bříško komplexní program pro těhotné navštěvovalo letos 30 - 40 nastávajících maminek každou
hodinu! Nově založený Klub dvojčátek se slibně rozrůstá. Je zájem nejen od maminek s
dvojitým potomstvem, ale přicházejí i těhotné maminky, které dvojčátka očekávají.

Finanční zpráva společnosti za rok 2000

V roce 2000 nás finančně podpořily:







Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Open Society Fund Praha
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

Výdaje organizace (v Kč)
mzdové náklady

616. 225, 00

sociální a zdravotní pojištění

189. 0, 00

základní sociální náklady

2. 288, 00

ostatní sociální náklady
materiál

30. 430, 40
109. 140, 30

elektrická energie

60. 331, 00

Opravy

49. 875, 40

Cestovné

14. 536, 00

Reprezentační náklady
Služby

4. 927, 80
274. 206, 70

Úroky zaplacené

250, 00

Ostatní náklady

18. 854, 00

Odpisy

98. 761, 63

Celkem

1. 468. 837, 23

Příjmy organizace (v Kč )
zůstatek na účtu

107. 772, 32

dotace

950. 867, 30

tržby za služby
úroky

16. 444, 00
1. 003, 66

provozní dotace 1. 343. 617, 25
Celkem

2. 419. 704, 53

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem následujícím organizacím a jednotlivcům za pomoc, podporu a vstřícnost
naší organizaci:
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, Jislová Alena, Centrum Regenerace,
Dozorčí rada: Mrzena Jan, ing. Pflanzer Jaromír Jelen Vladimír, PhDr.
Dřevo Martin, Eybert Pavel, Mgr., Hajný Martin, PhDr., Holubová Daniela, PaedDr.
Hnilička Jakub, Hrdličková Jana, Mgr., Informační centrum pro mládež Tábor,
Informační centrum neziskových organizací Praha, Kontaktní centrum pro mladé
lidi ohrožené drogou Auritus, Klůfa Jan, Knezovič 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, Sassmann Alois, Sdružení CESTA
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

ZÁVĚREM
Na závěr mi dovolte již tradičně použít několik slov z úst slavných. Nedávno mě zaujala
krátká povídka Růže, kterou napsal Bruno Ferrero.
"Německý básník Rilke bydlel jistý čas v Paříži. Každý den, když chodil na univerzitu se
svou francouzskou přítelkyní, procházel jednu velmi rušnou ulici. Na jednom rohu této ulice
vídal pokaždé žebračku, která prosila chodce o almužnu. Žena seděla bez hnutí jako socha
vždycky na stejném místě s rukou nataženou a očima sklopenýma k zemi. Rilke jí nikdy nic
nedal, zatímco jeho společnice jí pokaždé nějakým penízem podarovala. Mladé Francouzce
to bylo divné, a tak se básníka jednou zeptala: "Proč té chudince nikdy nic nedáš?" "Měli
bychom obdarovávat srdce, ne ruce", odpověděl básník. Dalšího dne přišel Rilke s
nádhernou, čerstvě rozvitou růží. Vložil ji žebračce do ruky a chtěl odejít. A tu se stalo něco
neočekávaného. Žebračka zvedla oči, pohlédla na básníka, namáhavě se zvedla ze země,
uchopila jeho ruku a políbila ji. Růži přitiskla na prsa a pomalu odcházela. Celý týden ji
nikdo neviděl. Ale za osm dní znovu seděla na svém obvyklém rohu ulice. Tiše a bez hnutí
jako vždycky.
"Z čeho žila po celou tu dobu, kdy nic nedostávala?" ptala se francouzská dívka.
"Z růže", odpověděl básník."
Přála bych nám všem, abychom dokázali vždy darovat růži a také abychom vždy dostávali
růže a ne almužnu.
Jiřina Svobodová
ředitelka Cheiron T
Výroční zprávu zpracovali:
Jiřina Svobodová
Patrik Kučera

