
DOBRO-PROCHÁZKA S TAJENKOU 

 
Milí příznivci RADKY.  

Snad pro větší osvětu, snad jen pro zábavu, jsme pro Vás připravili zpestření na procházku.  

Tento list Vás zavede na různá místa v Kadani, která mají společnou věc. DOBROVOLNÍKY.  Kde? Proč? Co tam dělají? Na jednotlivých zastaveních se vše 

dozvíte. A když odpovíte i na pár otázek, ne moc těžkých ani lehkých, vyluštíte tajenku, odměna vás nemine. Není to odměna ledajaká, je to dobrý pocit 

z procházky, z vyluštěné tajenky a třeba také z informací získaných o dobrovolnictví. Vyplněnou tajenku spolu se svým jménem a kontaktem vhazujte do 

naší poštovní schránky nebo odevzdávejte na recepci. V pondělí 14.12.2020 budeme losovat šťastné výherce, kteří od nás ještě do Vánoc obdrží dárečky 

s dobrovolnickou tematikou   

Přejeme Vám pohodovou DOBRO-procházku.  

1. RADKA z. s.  

Jste u první zastávky, kde všechno začíná. Součástí RADKA .z.s. je Dobrovolnické centrum, které je tu od roku 2006. Dobrovolníci vykonávají 

dobrovolnickou činnost ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Působí v mnoha přijímajících organizacích v Kadani, v Klášterci nad 

Ohří a dalších městech. Dobrovolníky najdete i v našem Mateřském centru, kde organizují volnočasové aktivity pro děti nebo mají na starosti 

odpolední volnou hernu.  

 

Otázka: Kolik center je v RADCE? (slovně)      

 

 

 

                                          

2. Hledáme budovu 

Než se vydáte na cestu, pořádně se rozhlédněte kolem sebe. Uvidíte budovu, jejíž nápis do světa svítí od večera do rána. I sem dochází dobrovolníci 

dělat lidem radost a zpříjemnit jim dlouhou chvíli. Dobrovolníci si povídají, předčítají, pomáhají realizovat akce, jako jsou Tři Králové, MDŽ, 

Halloween, Mikuláš, vánoční zpívání. A nesmíme zapomenout na psí chlupáče, kteří chodí dělat canisterapii.   

Otázka: Kterou budovu hledáme?   

 

 

 

3. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie 

Co mají dobrovolníci společného s touto školou? Pořádají se zde workshopy a přednášky o dobrovolnictví. A nejen zde. Přednášky nabízíme a 

realizujeme na dalších středních a základních školách. Máme pro školy a jejich žáky či studenty připravené zajímavé hry nebo miniprojekty. 

Otázka: Která rostlina (bylinka) je vysázena podíl cesty od školy směrem k Löschnerovu náměstí?     

 

 

 

4. Katova ulička  

Každoročně se zde koná Stezka odvahy Katovou uličkou pro děti, kterou připravují nejen zaměstnanci RADKA z.s., ale také spousta dobrovolníků.  

Otázka: Kdo je podle pověsti zazdění v Katově uličce?  

  

              

5. Knihovna 

Nyní Vás cesta zavedla ke knihovně. Ano i zde jsou dobrovolníci.  Vypomáhají na dospělém oddělení se zakládáním knih a čtenářům pomáhají 

s výběrem knih.  

Otázka: Jak se jmenuje stezka, která vede kolem Ohře a je vidět z hradeb u knihovny?  
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6. Střelnice 

Došli jste až ke Kulturnímu domu Střelnice. Zde se každoročně pořádá Karneval pro děti. S přípravou a organizací vypomáhá spousta dobrovolníků. 

Otázka: Jak se jmenoval karneval pořádaný v roce 2020? 

 

 

 

7. Domov pro osoby se zdravotním postižením, ul. Březinova (DOZP) 

Proč tato zastávka? Dobrovolnická činnost je směřována na aktivity mimo DOZP – jako jsou vycházky, posezení na zahradě, čtení, povídání, atd. 

Otázka: Jaký památný strom se nachází v blízkosti DOZP?  

 

 

8. Smetanovy sady 

Spousta z Vás zde hledala dobrovolnické kamínky, kterých bylo 21.  Na kamíncích byla dobrovolnická motta. Jedno takové motto je schováno 

v knihobudce. 

Otázka: Jak zní dobrovolnické motto v knihobudce?       

 

 

 

9. Františkánský klášter 

Poslední zastávka je v krásném prostředí zahrad Františkánského kláštera, kde se účastníme akce Vítání jara, kterou pro vás jako jednu z mnoha 

pořádá Mateřské centrum RADKA. A opět nám pomáhají dobrovolníci, kteří jsou na jednotlivých stanovištích her a tvoření pro děti. 

Otázka: Jak se jmenuje kozel, poník a prase? (dodržte pořadí) 
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TAJENKA 

 

 

 

 

 Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………. 

 Kontaktní email nebo telefonní číslo: …………………………………………. 
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