
   Kadaň 31.12.2003 
     

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
občanského sdružení Rodiče a děti Kadaně  

za rok 2003 
 

Naše první výroční zpráva je čtvrtletní, jelikož občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně 
vzniklo 4.8.2003 a svou praktickou činnost včetně provozování Mateřského centra zahájilo 
15.9.2003.  

Čtyři měsíce není období na činění velkých závěrů, ale přesto jsme shrnuli fakta a vytvořili 
přehled činnosti, kterou vykonáváme a nastiňujeme i plány budoucí. 

Naše členská základna se z prvotních 3 zakladatelů a pár příznivců rozrostla na 72 členů  
a 9 členů rady sdružení. Spektrum zájmové činnosti se rozšířilo z původních 3 aktivit na každodenní 
dopolední provoz  Mateřského centra, 5 samostatných odpoledních aktivit pro předškolní děti a 2 ve 
spolupráci s DDM,  pořádáme hromadné akce a zájezdy pro celé rodiny.  
Pro velký zájem jsme některé akce začali i pravidelně opakovat.  

Navázali jsme spolupráci s 7 dalšími organizacemi a rozšířili tak možnosti vyžití pro naše 
členy, pro podporu činnosti jsme získali 10 sponzorů včetně spolupráce s městskou správou. 
 

Historie mateřského centra v Kadani 
 

V roce 1999/2000 pod záštitou Domu dětí a mládeže ( dále DDM ) zde vznikla herna  
a idea určitého programu pro nejmenší děti s maminkami. 
V roce 2000/2001 hernu nepravidelně navštěvovaly maminky s dětmi, víceméně si pohrát  
a popovídat, spíše při nepřízni počasí.  
V roce 2001/2002 se o činnost starala jedna maminka na rodičovské dovolené pracující pro DDM. 
Setkání byla pravidelná - 1x týdně, ale stále bez aktivního programu, což neuspokojovalo poptávku 
veřejnosti.  
V roce 2002/2003 byly otevřeny 1x týdně dopolední sportovní a výtvarné kroužky pro rodiče s 
dětmi 2-4 roky pod vedením zaměstnankyně DDM. Zvýšila se propagace a zlepšilo vybavení herny. 
Rozšíření aktivit začalo finančně i personálně přesahovat kapacity DDM. Dospělo se tak 
k myšlence založení občanského sdružení, které je jako nezisková organizace nejrozšířenější 
formou provozování MC u nás.  

V srpnu 2003 jsme založili občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně ( zkratka RADKA o.s., 
dále sdružení) a v září jsme začali oficiálně fungovat souběžně s DDM v zde pronajatých 
prostorách.  

 V říjnu jsme získali dotaci od Úřadu práce  na vytvoření společensky účelného pracovního 
místa pro koordinátorku Mateřského centra. Jedná se o zaměstnankyni na plný úvazek, která 
zajišťuje logistiku a s částečnou spoluprací maminek i programovou náplň.  
 

Stručně o Radka o.s. : 
 

� jsme nevládní nezisková organizace, zákonné občanské sdružení, člen sítě MC v ČR  

� máme 72 registrovaných členů a další příznivce a návštěvníky 

� máme 10 lidí v radě sdružení ( členové, kteří aktivně a nezištně vedou či organizují aktivity )  

� dovybavili jsme pronajaté prostory - hernu MC a investovali jsme do vybudování letního hřiště 

� nabízíme širokou škálu programů pro děti od 0 do 6 let a jejich rodiče  

� organizujeme hromadné akce - zájezdy, společné výlety,  přednášky, besedy atd. 

� v herně je k  dispozici  nápojový koutek, knihovnička s literaturou pro děti a o dětech, burza 
dětského oblečení a potřeb, poradníček a inzerce 

� spolupracujeme se Sítí MC v ČR , s DDM Šuplík, s MŠ v Kadani, Správou kin města Kadaně, 
KD Kadaň, SK Kadaň, PPP Kadaň, Jezdeckou společností na Špičáku 



Programy MC v roce 2003: 

Pravidelné dopolední programy: 
Pondělí,úterý   9.30-12.00 hod – Ferda         : výtvarná aktivita pro děti  1.5 – 4 roky 
Čtvrtek,pátek  9.30-12.00 hod – Kukačky    :hudební aktivita pro děti  1.5 – 4 roky 
             Středa 9.30-12.00 hod – Žabičky     :setkávání a cvičení batolat (1-2 roky) 
Ve spolupráci s DDM Šuplík v tělocvičně 
             Středa 9.15 -11.00 hod – Myšáci 1,2: sportovní kroužek pro rodiče s dětmi 2-4 roky 

Pravidelné odpolední programy a kroužky : 
Pondělí 16.00 – 18.00 hod – Lvíčata    : dekorativní tvorba pro děti od 3 let s doprovodem 
Úterý    15.00 – 16.15 hod – Bejby 1,2 : angličtina hrou pro děti od 3 let (kroužek) 
Středa   16.00 – 18.00 hod – Koťata     : volné hraní dětí s doprovodem 
Čtvrtek 16.00 – 18.00 hod – Jazýček    :individuální logopedická prevence 
Pátek    16.00 – 18.00 hod – Kamarád  : hravé tvoření pro rodiče s dětmi 
Ve spolupráci s DDM  Šuplík v tělocvičně, pohybovém sále  
Středa,čtvrtek 16.00 – 17.00hod – Berušky :tanečně pohybový kroužek od 3 let 
           Čtvrtek 17.00 – 18.00hod – Tygříci :sportovní kroužek od 4 let 
 

Mimořádné akce: 
 

Září 
 

Stopař – bojová hra pro děti  3 – 8 let v terénu 
Aquadrom Most – zájezd do nově otevřeného aquaparku v Mostě 
Dýňování – Lvíčata - veselé vyrábění svícnů a lampiónků z dýní 
 

Říjen 
 

Knihovna – návštěva knihovny pro nejmenší čtenáře  (prohlídka, povídání s paní  
        knihovnicí,první půjčení dětských knížek) 

Koníčci – povození na kobylce Máně na ekostatku Špičák 
Podzimní poklad – sobotní procházka na nově otevřenou rozhlednu na Svaťáku, objevování  

                    podzimních krás, hry v přírodě 
Lampiony – Kamarád - výroba papírových lampionů,večerní průvod městem 
Michal na hraní – zájezd do Chomutova na vystoupení Michala Nesvatby 
Aquadrom Most – pro velký zájem pravidelně každý měsíc 
 

Listopad 
 

Burza – sobotní prodej a výkup komisního zboží pro děti 
Drakyáda – pouštění ručně vyrobených draků na Bystřičáku 
Koníčci – pro velký úspěch nás bude Máňa vozit pravidelně každý měsíc 
Divadlo – zájezd do Divadla rozmanitostí v Mostě na představení Popelka 
Masky – Kamarád - výroba masek na podzimní maškarní bál 
 

Prosinec 
 

Přednáška – Živé dítě a co s ním 
Aquadrom Most  
Mikuláš – návštěva Mikuláše v MC 
Pečení perníčků – Lvíčata – v kuchyňce DDM 
Vánoční besídka – poslední den před vánočními prázdninami (koledy,zdobení  

       stromečku,ochutnávka cukroví,vánoční zvyky, rozdávání dárečků) 
Štědrý den pro zvířátka - zdobení stromečku v zimní přírodě ( jablíčka, chléb, lůj),  

návštěva ranče Falkon ( koně, svařák) 
 



Statistika návštěvnosti za rok 2003: 
 

Za čtyři měsíce činnosti jsme získali 72 členů. 
Dopolední program – průměrně 8 rodičů s dítětem 
Odpolední program – průměrně 6 rodičů s dítětem 
Zájmové kroužky    – průměrně 10 dětí  
Mimořádné akce     – průměrně 22 rodičů s dětmi 
Největší účast jsme zaznamenali na Mikuláši (57 účastníků), zájezdu do Aquadromu Most (46), 
divadla (38) a při vánoční besídce (36). 
 

Přehled příjmů a výdajů 
 

Příjmy Částka Výdaje Částka 
        

Dary (finanční hotovost) 52000 zařízení hřiště *) 45000 

Úřad práce - dotace na mzdy 5642 mzdové výdaje + odvody  17543 

vybrané vstupné na akce 8790 Hromadné vstupné 5099 

    Autobus 7190 
p.Vodrážková - vklad do 
banky 1000 vedení účtu 778 

    nájemné Šuplík 100 

Dar na reklamu 2500 Reklama 2744 

    gr.kalendář 400 

členské příspěvky  6150 činnost  Mateřského centra **) 6853 

kurzovné – angličtina 4700 Balony 538 

vstupné do centra  6949 Cartridge 1086 

    kupon telef. 400 

celkem příjmy 87731 celkem výdaje 87731 
    tabulku zpracovala ing. Daniela Hlavatá 

 

Plány na rok 2004 
 
V druhém pololetí se otevřeli tři nové kroužky pro kojence a  předškolní děti. Jedná se o kojenecké 
masáže ( Broučci), výtvarnou činnost (Paletka) a aerobic(Zajíček).  
Na jaro připravujeme mnoho venkovních aktivit (závody na dětských odrážedlech a kolech,  
Stopař 2, pálení čarodějnice, exkurze do kozí ekofarmy, výlety do ZOO, na zámky, rodinný víkend 
a  táborák) 
Do Dne dětí bychom chtěli umístit zainvestovaný venkovní mobiliář na dětské hřiště pro nejmenší a 
se sponzorskou spoluprací ho dobudovat. 
Hromadná dovolená členů MC v létě. 
V říjnu bychom měli uskutečnit výstavu „práce“ našich členů v městské galerii Jířího Leislera. 
Zvyšuje se poptávka po jazykové výuce, cvičení a aktivitách pro rodiče. Proto plánujeme v příštím 
školním roce otevření dopoledních zájmových kroužků pouze pro rodiče, jejichž děti budou v tuto 
dobu mít samostatný program v MC.  
Chtěli bychom setrvat v našich pravidelných i nepravidelných akcích, neustále rozšiřovat naši 
nabídku.  
 
 
 
 
 
 
 



Poděkování  
Tímto chceme poděkovat všem, kteří nás aktivně, finančně nebo hmotně podpořili: 

Hlavní sponzoři MC: 

Město Kadaň - finanční dotace na činnost sdružení  
Severočeské doly a.s. - finanční dotace na činnost sdružení  
ELNA služby s.r.o. - finanční dotace na činnost sdružení  
Truhlářství Na Špičáku - úprava herny Mateřského centra  
Ekometal s.r.o. - finanční dotace na činnost sdružení  
COLOR 3P - propagační služby  
COMFOR - Computer Star s.r.o. - propagační služby  
Roman Jamečný, stav. firma - finanční dotace na činnost sdružení  
V+V hračky Zbyšek Vlasák - hračky do herny + dárečky na akci  
PPCom elektro - zajištění telefonní linky MC  
 

Koordinátorka MC:  
Kateřina Horynová - Tygříci, Myšáci  
Výkonný tým sdružení:  
Mgr. Hana Vodrážková - předsedkyně, Tygříci  
Ing. Daniela Hlavatá - ekonomka  
Jarmila Bůchová – jednatelka, Lvíčata  
Rada sdružení:  
Jana Svobodová Dis. - správce www, Bejby I, II  
Andrea Hamáková - správce www, hudební aktivity  
Vladimíra Skleničková - spolupracovník z DDM  
Jana Ložanová - logopedická asistentka - Jazýček  
Mgr. Erika Zapská - Berušky I  
 

Spolupracující organizace:  
DDM Šuplík - symbolický pronájem prostor, kroužky, čl. slevy  
Kadaňské noviny - medializace  
KD Kadaň - představení pro děti v rámci programů pro MŠ zdarma  
Správa kin - promítání pro děti v rámci programů pro MŠ zdarma  
SK Kadaň - sleva pro doprovod na veřejné bruslení  
Jezdecká společnost Na Špičáku - aktivity  
Pedagogicko-psychologická poradna - besedy  
 

Dary:  
Petra Bodnárová, Jana Kopecká, Anita Jindřichová,  
Lucie Hossmanová, Renata Ješinová, Kateřina Šlaufová  
Michaela Průchová, Olga Vydrová, Stanislava Tichá,  
paní Vlasáková, Kateřina Rážová, Lenka Kotábová  

Adresa MC:  

Mateřské centrum Kadaň  
Dům dětí a mládeže Šuplík  
Jana Roháče 1381  
432 01 Kadaň  
 

Adresa sdružení : 
Rodiče a děti Kadaně ( RADKA o.s.) 
Mgr. Hana Vodrážková     

Chomutovská 1619 
43201 Kadaň        Za Radka o.s. vypracovala Jana Svobodová DiS. 

 
 

Telefonní spojení:  
 
605 283 997 - předsedkyně MC Hanka Vodrážková  
737 734 716 - linka do MC (v provozní době)  
 
Emailová adresa: materskecentrum@ktkadan.cz 
Webová adresa : www.mc.kadan.cz 


