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1. Úvodní slovo 
RADKA o.s. vzniklo 4.8. 2003. První výroční zpráva shrnovala působení v kalendářním roce 2003, 
první zpráva o činnosti je přehledem aktivit, výsledků a hospodaření za jeden, první, školní rok naší 
existence. Nastiňuje i plány budoucí.  

Naše členská základna se z prvotních 3 zakladatelů a pár příznivců rozrostla na 109 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 3 ve spolupráci 
s DDM Kadaň. Uspořádali jsme množství hromadných akcí a zájezdů pro celé rodiny. Pro velký zájem 
jsme některé akce začali i pravidelně opakovat.  

Navázali jsme spolupráci se 7 dalšími organizacemi v oblasti péče o dítě a rozšířili tak možnosti 
volnočasového vyžití pro naše členy. Pro podporu činnosti jsme získali 17 sponzorů včetně spolupráce 
s městskou správou a na našem první, projektu spolupracovalo dalších 16 sponzorských subjektů..  

 

2. 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 
ve věku 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.  

3. Stručně o Radka o. s. 
•  jsme nestátní nezisková organizace, právnická osoba dle zákona, člen sítě MC v ČR, člen MINE  
•  máme 118 registrovaných členů a další příznivce a návštěvníky  
•  v radě sdružení pracovalo průměrně 7 lidí  
    (členové, kteří se dobrovolně podílejí na vedení a organizaci činnosti)  
• disponujeme pronajatými prostory – herna MC, (poskytlo město Kadaň za symbolický poplatek) 
•  jsme zřizovatelem a provozovatelem venkovního hřiště pro děti od 1 do 4 let na přilehlém pozemku 

(poskytlo město Kadaň za symbolický poplatek) 
•  provozujeme Mateřské centrum, zájmové kroužky pro předškoláky, aktivity pro rodiny s dětmi   
•  organizujeme hromadné akce – kulturní zájezdy, sportovní výlety, přednášky, besedy, pobyty  
•  v herně je k dispozici nápojový koutek, knihovnička s literaturou pro děti a o dětech, inzerce  
•  spolupracujeme se Sítí MC v ČR a dalšími regionálními Mateřskými centry, s DDM Šuplík Kadaň,  
    se Správou kin města Kadaně, s Kulturním domem Kadaň, se Sportovním klubem Kadaň,  
    s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kadaň, s Jezdeckou společností na Špičáku, Mikulovice. 
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4. Struktura organizace  

 
Výkonný tým  -  tříčlenný dobrovolný orgán, statutární zástupce sdružení, volený valnou hromadou, 
v současném složení : Mgr. Hana Vodrážková - předsedkyně, jednatelka, Paletka 
                                    Jarmila Bůchová             - místopředsedkyně, evidence, Lvíčata, Žabičky                                                                          
                                    Ing. Daniela Hlavatá       - účetní 
 
 
Rada sdružení  - dobrovolní pracovníci podílející se na chodu sdružení, vedení a organizace činnosti, 
schází se 1x měsíčně, v současném složení : výkonný tým + 
Andrea Hamáková       -   webmaster, propagace, Kukačky                                
Kateřina Horynová     -    zaměstnankyně sdružení, koordinátorka MC, logistika                               
Jana Svobodová DiS.    -    angličtina, webmaster, propagace                             
 
 
Členské shromáždění   -   všichni členové sdružní, svoláno výkonným výborem jednou za rok,  

        volí radu sdružení, schvaluje účetní uzávěrku 
   
 
Dobrovolníci – další vedoucí jednotlivých aktivit - Jana Ložanová – logopedická poradna 
      Jiří Nebeský, Tereza Gvoždiaková – divadelní kroužek 
                               Petr Fiala, Kateřina Fritscheová, Jana Nováková – asistenti MC 
 
Užívané prostory - 1 místnost - herna  (cca 60 m2 ) s dalším zázemím ( WC, šatny) v budově DDM 

Šuplík, Jana Roháče 1381, Kadaň,  po dohodě možnost využití i dalších prostor 
DDM Šuplík (zasedací místnost, kuchyně,  taneční sál) 

  
 
Provoz :  Pondělí - pátek    9.00  – 12.00  mateřské centrum 
     Pondělí - pátek       15.00  – 18.00  zájmová činnost 

    Mimořádné akce o víkendech a svátcích 
  
 
Propagace a prezentace: 

• nástěnky v MC, nástěnka v hale DDM Šuplík 
• měsíční kulturní program města Kadaně  
• Kadaňské noviny (1x/ 14 dní, program, upoutávky, dokumentace z akcí) 
• na webových stránkách: www.mc.kadan.cz, www.ddmsuplik.cz, www.rodina.cz  
• výstava v městské galerii Josefa Lieslera v Kadani (říjen 2004) 
 

 
Počet členů : 125 (z toho 2 děti v péči tatínků na rodičovské dovolené) 

 
 
Účast na programu MC: 
Pravidelný program MC :  průměrně 8 členů , docházejí i některé maminky, které nejsou členkami MC 
Zájmové kroužky : průměrně 8 členů 
Rodinné akce :  průměrně 20 členů + 20 lidí – veřejnost 
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5. Zpráva o činnosti 
 
          Od září 2003 jsme zahájili naší činnost každodenním dopoledním i odpoledním programem  
          pro rodiče a děti od 0 – 7 let. Na programu Mateřského centra se převážně podílela  
          zaměstnankyně sdružení, na zájmové činnosti naopak převážně dobrovolní pracovníci.  
 
Pravidelný program 

 
 

Pondělí 9:30 – 12:00 Žabičky 
(hrátky pro nejmenší) 
 

16:00–18:00 Pohádka ( dramatický kroužek) 
Venuše (seminář zdravé výživy stylu-
od 05) 

Úterý 9:30 – 12:00 Ferda (výtvarné aktivity  
pro děti 1,5-4 roky s 
rodiči) 

15:00–16:30  Bejby I-III (angličtina pro nejmenší) 

Středa 9:30 – 12:00 Klokánek (cvičení pro 
batolata) 

13:00–14:00 
16:00–18:00 

Broučci (kojenecké masáže)  
Koťata (volná herna pro setkávání) 

Čtvrtek 9:30 – 12:00 Kukačky 
(hudební aktivity) 

15:00–16:00 
16:00–17:00 

Jazýček (logopedická poradna) 
Paletka (výtvarný kroužek) 

Pátek 9:30 – 12:00 Kašpárek (divadélko) 16:00–18:00 Lvíčata (tvořivá dílna  
pro rodiče a děti 4-6 let) 

Víkend  Mimořádné rodinné akce   

 
 
Průměrnou celoroční návštěvnost ukazuje graf č.1. 
 
Graf č.1 
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Nepravidelný program 

      Některé akce se stávají pravidelnými dle zájmu členů. 
1) Stopař –honba za pokladem v městském parku, řešení jednoduchých úkolů, hledání cesty 
2) Aquadrom Most – výlet za koupáním do nově otevřeného aquadromu  
3) Návštěva knihovny – seznámení s dětským oddělením 
4) Koníčci – spolupráce s jezdeckou společností, možnost svezení dětí i dospělých na koních  
5) Procházka na rozhlednu – podzimní procházka s návštěvou jedné dominanty města  
6) Výlety do mosteckého divadla na dětská představení 
7) Drakyáda –vyrábění a pouštění draků 
8) Mikuláš – návštěvu Mikuláše v herně MC pro nejmenší 
9) Pečení vánočních perníčků a vánoční dílna 
10) Štědrý den pro zvířátka – procházka do lesa s jídlem pro zvěř 
11) Vánoční besídka – předvedení naučených programů dalším členům a rodinným příslušníkům 
12) Maškarní bál pro nejmenší 
13) Výlet do Zooparku Chomutov 
14) Velikonoční dílna  
15) Výlet na kozí farmu v Zásadě u Kadaně 
16) Závody na odrážedlech, tříkolkách a kolech 
17) Hromadné focení v lesoparku 
18) Návštěvy dalších MC  
19) Výlet do zámeckého parku Krásný Dvůr 
20) Rodinný víkend na Kamenčák pod stany 
21) Slavnostní otevření hřiště 
22) Výstava MC 
23)   Návštěva domova důchodců a ústavu sociální péče¨ 
24)  Hromadná návštěva veřejného bruslení 
25)  Hromadná návštěva koupaliště 
26)  Haloweenská stezka odvahy 
27)  Sněhové radovánky 
 

Návštěvnost těchto akcí ukazuje graf č.2, kde počty zahrnují děti i doprovod. 
Graf č.2 

Návšt ěvnost nepravidelných akcí za období 2003/2004
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Odborný program - přednášky,besedy 
 
V tomto školním roce jsme uspořádali čtyři akce na  následující témata : 
 

• Hyperaktivita aneb aby dítě nezlobilo – pedagogicko-psychologická poradna Kadaň 
• Zdravé praní – zdravé dítě - firma Misiva    
• Prevence onemocnění v zimním období – lékárna Gemini 
• Problematika kožních onemocnění u dětí – Mgr. Jelínková 

 
Přednášky byly velmi zajímavé, členky uvítaly možnost otevřené diskuze. 
O děti pečovala koordinátorka MC se zájmovým programem. 
 
Od ledna 2005 bude probíhat program poradny zdravého životního stylu Venuše pro rodiče s  
nadváhou. Celkem 12 lekcí, 1x týdně, se zajištěnou účastí dětí. Předběžně je již přihlášeno 8 zájemců. 
 
Dle poptávky probíhá kurz kojeneckých masáží – Broučci, 8 lekcí, 1x týdně.  

 

6. Sponzoři a dárci 
 

Město Kadaň - finanční dotace na činnost sdružení, symbolický pronájem prostor  
SEVEROČESKÉ DOLY a.s. Doly Nástup – finanční dotace na činnost sdružení 

ELNA SLUŽBY a.s. – finanční dotace na hřiště  
TRUHLÁ ŘSTVÍ Na Špičáku - úprava herny Mateřského centra, spolupráce - hřiště  

COLOR 3P - propagační služby  
JATUR s.r.o. - finanční dotace na činnost sdružení a spolupráce na projektu hřiště 

EKOMETAL s.r.o Pruné řov - finanční dotace na činnost sdružení  
Stavební firma Roman Jamečný – dotace na činnosti sdružení a hřiště  

ENERGO Tušimice s.r.o. - finanční dotace na činnost sdružení  
REME  s.r.o. Klášterec - finanční dotace na činnost sdružení  

Nodžák Dominik - lešenářské práce - finanční dotace na činnost sdružení 
FLOR-EXPRESS Tušimice – dálková doprava mobiliáře na hřiště 

COMFOR - Computer Star s.r.o - propagační služby (prostoru pro www), věcné dary na činnost   
FRK s.r.o. - finanční dotace na činnost sdružení a spolupráce - hřiště 

RRK s.r.o. - finanční dotace na činnost sdružení  
I & C ENERGO a. s. Prunéřov - finanční dotace na činnost sdružení 

PP Com elektro - zajištění telefonní linky MC  
V+V hračky Zbyšek Vlasák - odměny na akci  

Cukrárna Jirkovská  -  odměny na akci  
Hnízdil– jízdní kola – odměny na akci 
Pekařství RANKO  – odměny na akci 
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Sponzoři projektu „ H řiště pro nejmenší“ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupracující organizace:  
 
DDM Šuplík  - symbolický pronájem prostor, členské slevy, spolupráce  
Kadaňské noviny - medializace  
Kulturní d ům – divadelní představení pro děti v rámci programů pro MŠ zdarma  
Správa kin - promítání pro děti v rámci programů pro MŠ zdarma  
Sportovní klub - sleva pro doprovod na veřejné bruslení, skupinová sleva na vstupné na koupaliště  
Jezdecká společnost Na Špičáku - aktivity  
Pedagogicko-psychologická poradna – besedy 
Lékaři a lékárny - besedy 

7. Záměry sdružení na rok 2005 
V budoucnosti chceme vycházet z dosavadních zkušeností a pokračovat v pravidelných aktivitách, 

které si již získaly velký okruh zájemců. Také se snažíme vyjít vstříc poptávce členů a rozšířit naší 
nabídku zájmové činnosti v žádaných oblastech. V dalším školním pololetí chceme otevřít dva nové 
zájmové kroužky Píšťalka – veselé pískání na flétny a Předškoláček – všestranná příprava do školy.  

Rádi bychom zajistili pro provozovnu MC osobní počítač s napojením na internet. 
Dalším snahu musíme vyvinout pro nalezení schopných dobrovolníků - pokračovatelek naší práce  

a idey nebo na profesionalizaci organizace.  
     Pracujeme na druhé fázi dovybavení našeho venkovního hřiště. Připravujeme letní příměstské 
tábory pro předškolní děti. 
Samozřejmostí zůstává  nadále pořádání mimořádných rodinných akcí. 
 

zpracovala : DiS. Jana Svobodová 


