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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
sdružení RADKA existuje již pátým rokem. Již tedy
odrostlo z plenek, stojí „relativně“ pevně na nohou a velmi rychle se vyvíjí a rozvíjí.
Rok 2007 byl pro nás významný především získáním
nových, konečně dostatečně velkých a vhodných
prostor, kde můžeme plně rozvinout všechny své
cíle.
Nadále pokračuje profesionalizace a strukturalizace týmu a služeb. Roste klientela i dobré jméno
sdružení.
Naše roční plány jsme splnili a velký dík si zaslouží
všichni, kteří k tomu přispěli. Pracovní tým, členové, dobrovolníci, sympatizanti a příznivci, sponzoři
a dárci.

DĚKUJEME.

V Kadani 30. 3. 2008
Mgr. Hana Vodrážková, ředitelka
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Historie organizace

Základní informace
Desatero RADKA o.s.

Prvním naším střediskem bylo Mateřské centrum

Naše činnost se i nadále rozvíjí v pěti hlavních

Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně (zkratka

jako zařízení pro aktivní využití času rodičů na

oblastech (centrech). Grafická vizualizace, úprava

RADKA o. s.) vzniklo registrací u Ministerstva vnitra

rodičovské dovolené. Svůj cíl jsme viděli hlavně v

vnitřních předpisů, nutné plánování apod. probíhá

4. 8. 2003 na základě potřeby vytvoření veřejného

1. otevřenost, tolerance, lidskost

rozvoji svých dětí a sebe sama, v organizování akcí

neustále. Neustálá je i nejistota finančních zdrojů.

prostoru pro všestrannou prevenci a pomoc rodi-

2. dostupnost a příjemné prostředí

a programů pro další děti i celé rodiny. Sdružení na

Přesto, že kromě malých sponzorských darů již

nám s malými dětmi v Kadani.

3. rozmanitost a kreativita

svém počátku působilo na základě dobrovolnické

hospodaříme s „evropskými miliony“, si stále váží-

činnosti v jedné z místností Domu dětí a mládeže v

me každého daru a pečlivě volíme a konzultujeme

Poslání - Zaváděním chybějících služeb v místním

5. přizpůsobení potřebám zájemců

Kadani (DDM).

veškeré investice. Sdružení je ve městě jedinou

regionu posouváme hranice kvality života dětí a

6. vzdělávání a osvěta

organizací s výjimečnou komplexní nabídkou v

dospělých.

7. rozvoj hodnot rodičovství a výchovy

Naši členové (upřímně řečeno spíše členky) se však

4. spokojenost klientů a pracovníků

8. posilování zodpovědnosti člověka

oblasti péče o rodinu.

chopili příležitostí k dalšímu rozvoji. Místnost v

Cíl - Být profesionální neziskovou organizací po-

9. soulad s přírodou a zdravým životním stylem

DDM přestala být pro narůstající počet aktivit

skytující péči v oblasti volného času, vzdělávání,

10. spolupráce a rozvoj občanské společnosti

vyhovující. Po mnohých jednáních, přesvědčování,

sociálních služeb a dobrovolnictví.

psaní projektů a spoustě práce nakonec došlo ke
stěhování nejprve do jednoho patra zrušených jeslí

Motto - “Jsme tu pro lidi, kteří nás chtějí.“

a posléze v roce 2007 do čtyřpodlažní budovy ve
vlastnictví města Kadaně. K naší velké radosti se
vše nakonec obešlo bez omezení provozu sdružení.
V této souvislosti byla provedena úprava stanov
a první fáze změny vizuální identity sdružení. Z
nadšených dobrovolníků se postupně stali nadšení, profesionálně proškolení zaměstnanci, kteří se
průběžně dále vzdělávají. Věříme, že se nám daří
poskytovat stále kvalitnější služby také díky nově
získaným akreditacím a standardům.
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Organizační struktura a pracovní zařazení
Rada sdružení

Výkonný tým

Mgr. Hana Vodrážková

Mgr. Hana Vodrážková

finanční manager

předsedkyně

fundraiser

Jarmila Bůchová

Jarmila Bůchová

jednatelka

technik

Dana Vindušková

administrativní pracovník

účetní

Dana Vindušková
ekonom
Kateřina Horynová
pedagog
Kateřina Růžičková
zdravotník
pedagog
Andrea Hamáková
propagační pracovník
Olga Šoltésová, Dis.
sociální pracovník
Adéla Kašková
administrativní pracovník
dobrovolnictví
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DOBROVOLNÍCI SDRUŽENÍ

Externí spolupracovníci

DDM Klášterec nad Ohří

Mgr. Romana Adámková

Nora Jiránková, Klára Hádeková, Kateřina Korita-

speciální pedagog – poradce Centrum SPUCH

rová
Mgr. Tereza Beníšková
Městská správa sociálních služeb

psycholog – Pedagogicko-psychologická poradna

Domov důchodců (MěSSS - DD) Kadaň
Kotábová Alena, Poláčková Lucie, Votavová Olga,

PharmDr. Jelínková Jana

Košťáková Hana

lékárnice

Nemocnice Kadaň
Brabcová Dominika, Hamáková Stanislava, Havlišová Jarmila, Horvátová Lucie, Hošková Nikola,
Košťáková Hana, Paleček Jan, Rejzková Antonie
RADKA o. s. – Mateřské centrum RADKA (MCR)
Brabcová Dominika, Brabcová Věra, Bůcha František, Čiháčková Marie, Dolenská Sabina, Fiala Petr,
Grozdanov Stanislav, Grozdanová Lada, Hamák
Stanislav, Hamáková Stanislava, Horvátová Lucie,
Hošková Nikola, Houdková Lenka, Jiráčková Alena,
Káchová Lenka, Kalnaj Michal, Knapová Markéta,
Kirschnerová Veronika, Kocelský Lukáš, Košťáková
Hana, Košťáková Pavlína, Manasová Petra, Neimontiené Suga Ingrid, Pajmová Jana, Poláčková Lucie,
Strádalová Markéta, Svobodová Jana, Šmíd Jaroslav, Šmídová Monika, Tumpachová Sabina, Vorlová
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Petra, Wachendorferová Růžena
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Rozdělení center a přehled činností
Přehled činností
Činnosti organizace se profilovaly podle strategie
rady sdružení, v závislosti na zájmu a potřebách
členů – klientů i celé veřejnosti.
Rozvoj byl a je přímo úměrný personálnímu i finančnímu potenciálu.

Klientela a návštěvnost
V roce 2007 mělo sdružení v evidenci téměř 200

Počet klientů

MCR děti s r odiči
MCR dospělí

1600

MCR hlídání

1400

MCR klub dvojča t

1200

MCR kroužky

1000

MCR akce

800

MCR projekty

600

MCR hřiště

400

VCR projekt Suport

200

VCR projekt CpR
VCR projekt RS

0

dětských členů (z 60% dítě do 3 let s rodičem) a

aktivity sdružení

aktivity MCR navštěvovalo dalších téměř 80 dospě-

VCR projekt PS
VCR projekt VS

lých.

PCR školky
PCR veřejnost

VCR evidovalo 166 účastníků kurzů a poradenství.

DCR

Aktivit PCR se účastnilo téměř 140 dětí (z 15% dítě

Prostory a vybavení

Propagace

Od ledna do června jsme provozovali svou činnost

S novou provozovnou a rozčleněním činností jsme

v městských prostorách jedné třídy bývalých jeslí

museli vytvořit novou vizuální identitu organizace

Na Podlesí (3 místnosti, 280 m2) a v učebně v pro-

a spustili jsme také nové webové stránky:

najatém soukromém domě (60 m2).

www.radka.kadan.cz

V létě probíhala rozsáhlá částečně svépomocná
rekonstrukce nových prostor, pak stěhování a v září

Další propagaci zajišťujeme formou venkovních vý-

jsme zahájili provoz v nové provozovně Kpt. Jaroše

věsek, programem v rámci kulturní nabídky města,

630 (14 místností a zatím nevyužitý suterén, 860

na místní kabelové televizi, tiskovou propagací a

m2).

mailingem pro klienty. Místní i regionální mediální
ohlasy jsou také stále častější a evidujeme je. Vyda-

Nadále provozujeme Hřiště pro nejmenší v zahradě

li jsme 4 tiskové zprávy.

DDM (provozní dobu zajišťují dobrovolníci, návštěvnost je velká – umístění u velkého sídliště).

Při slavnostním otevření nových prostor 14. 9. 2007

Připravujeme budování dalšího hřiště u nové pro-

byl natočen dokumentární příspěvek do místního

vozovny.

televizního zpravodajství.

do 4 let s rodičem).
DCR má nadále svou kancelář v Nemocnici Kadaň,
DCR pracovalo s téměř 30 dobrovolníky.
Průměrná měsíční návštěvnost byla téměř 1000
návštěvníků.

Roční návštěvnost
200

MCR děti

150

MCR dospělí

100

VCR účastníci kurzu

50

PCR děti, veř ejnost

0

a vhodné propagaci své činnosti).

a školky
činnosti sdružení
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na poliklinice (vzhledem k působnosti v organizaci

DCR dobrovolníci

12

Nabízí hry, zábavu i poučení při dopoledních setká-

Lípa – Rodinné akce

ních maminek s malými dětmi v herně.

Tři králové | Masopustní maškarák | Velikonoční dílny | Ekopro-

Dále masáže kojenců, cvičení těhotných, kroužky

cházka | Vítání máje | Návštěva zooparku | Fíkovy narozeniny

pro děti i dospělé, hlídání dětí, rodinné akce.

– den dětí | Focení v přírodě | Kolečkyáda | Den otců | Exkurze
a řádění s hasiči | Pobytová exkurze u německého partnera |

Aktivity jsou uspořádány do sedmi programů:

Slavnostní otevření nové provozovny | Exkurze u technických
služeb | Podzimní dílny | Stezka odvahy Katovou uličkou |
Vánoční besídky a dílny | Venkovní program na hřišti | Dle

Mateřídouška – všestranné dopoledne

zájmu se konají zájezdy do blízkého vodního parku, přednášky

cvičení | zpívání | tvorba | divadlo

a prezentace firem, organizací a odborníků.

Prvosenka – fyzioterapeutické aktivity

Pomněnka – alternativní hlídání dětí

masáže kojenců | cvičení a relaxace těhotných

pro 1 až 5 dětí ve věku od 1,5 do 6 let | ve všední dny | od 8
do 12 hodin | odpoledne v době aktivit pro dospělé

Sedmikráska – další setkávání dospělých a dětí
volná herna | dvojčata | Hřiště pro nejmenší

Projekty v souladu s MCR

Věneček – odpolední zájmové kroužky pro děti

Pod jednou střechou (MPSV)

angličtina | němčina | cvičení | tvorba | flétna | tance | divadlo |

zahrnoval částečně provoz MCR a PCR v rámci programu

modelářství – vláčky

prorodinných aktivit. Jednu střechu jsme získali a můžeme dále
rozvíjet své aktivity.

Slunečnice – aktivity pro dospělé

Von klein auf – Odmalička (Tandem)

cvičení | tance | konverzace v cizích jazycích | STOB – správná

obsahoval seznamování malých dětí s příhraničními sousedy

životospráva

a jejich řečí, kulturou. Díky navázání vztahu s německým
partnerem se uspořádalo několik vzájemných návštěv, včetně
pětidenní letní exkurze v Chemnitz. Spolupráce dále trvá.
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Je zaměřeno na zvýšení pracovního uplatnění a sní-

Asistentka moderní firmy pro získání znalostí z ob-

žení nezaměstnanosti. Činnost byla členěna do pěti

lasti výpočetní techniky, anglického či německého

projektů a určena především pro rodiče, většinou

jazyka, práva a podnikatelských aktivit, psycholo-

matky, s dětmi.

gie a komunikace.
Obchod – skladové hospodářství s přidanou hos-

SUPORT

podářskou korespondencí a zpracování účetnictví.

e-learningové vysokoškolské studium

Dále k oběma kurzům doplňkový kurz - řidičský

Od roku 2005 se účastnilo 9 žen distančního studia

průkaz skupiny B. Účastnily se 3 skupiny po 10

na fakultě finanční a správní, s přiblíženou výukou

osobách

v Chomutově a se společným „domácím“ zázemím
v našem MC, s hlídáním dětí. Úspěšně ukončilo 5

Poradenské středisko

žen, které pokračují v dalším studiu soukromě.

Vzdělávání týmu v řídících i specializovaných dovednostech. Kulaté stoly pro navázání spolupráce a

Centrum pro rodinu

předávání zkušeností mezi neziskovkami. JOB KLUB

střednědobé vzdělávací a poradenské kurzy

– nově poskytovaná služba probíhala v 8 turnusech

V roce 2007 se dokončoval druhý turnus dvou ak-

po celý rok, zúčastnilo se téměř 100 účastníků,

tivačně motivačních rozvojových programů kom-

úspěšnost byla 30% (získání zaměstnání).

binovaných s výukou anglického nebo německého
jazyka a výukou obsluhy PC; dále kurz počítačové

Vzdělávací středisko

gramotnosti a kurz získání řidičského průkazu sku-

tři druhy rekvalifikací, účastnilo se celkem 36 osob:

piny B. Účastnily se 2 skupiny po 10 osobách.

Péče o veřejnou zeleň
Získání „řidičského průkazu práce s PC“

Rekvalifikační středisko

Základy výpočetní techniky

dva typy dlouhodobé rekvalifikace pro nezaměstnané se středoškolským vzděláním, probíhaly dva
turnusy kurzů:
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Vzniklo na podzim roku 2006. Hlavním cílem je

Dobrovolníci pro volný čas

vyhledávání a vzdělávání dobrovolníků a jejich

Probíhá v Mateřském centru RADKA a v DDM Kláš-

uplatnění pro skupiny potřebných. Spolupracuje s

terec nad Ohří jako pravidelné i nepravidelné ak-

ostatními neziskovými a sociálními organizacemi v

tivity pro děti a rodiny. Dobrovolníci jsou zároveň

regionu. DCR organizuje dobrovolníky v rámci tří

lektory nebo asistenty či pomocníky.

programů:

Jediný program DCR, který má udělenou akreditaci
od MVČR a následně je též dotovaný.

Dobrovolníci v nemocnicích
Probíhá formou společenských setkání i zájmových

DCR má v roce 2007 zaregistrováno 26 aktivních

aktivit vedených dobrovolníky pro pacienty - klien-

dobrovolníků, kteří dohromady odpracovali 1 290

ty dětského oddělení a oddělení léčebny dlouho-

hodin. Tento údaj je možné vyčíslit finančně jako

době nemocných v kadaňské nemocnici. Pro tento

77 400 Kč, ale sociální přínos této práce je nevyčís-

program zatím z legislativních důvodů není možné

litelný.

získat akreditaci. Je tedy plně zajišťován pouze
ze sponzorských darů.

DCR dobrovolníkům zajišťuje školení, supervize,
pojištění, oblečení, ale také zázemí pro vznikající

Dobrovolníci v domovech pro seniory

přátelství apod.

Program je obdobný, dobrovolníci docházejí do
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Domova důchodců a Domů s pečovatelskou služ-

DCR je zakládajícím členem orgánu Rada regionu

bou v Kadani. Pro tento program je připravována

severozápad (RDC). Rada sdružuje dobrovolnická

akreditace u Ministerstva vnitra ČR (MVČR). V roce

centra v Ústeckém a Karlovarském kraji. Posláním

2007 byl jeho provoz možný pouze díky sponzor-

RDC je osvěta, rozvoj dobrovolnictví, budování sítě

ství.

a získávání partnerů.
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Náplní činnosti PCR je zavedení, provozování a

strach z vody a za pomoci moderních pomůcek

snaha o rozšiřování nabídky plaveckých aktivit pro

provádět nácvik prvních plaveckých prvků.

občany Kadaně a okolí.
V roce 2007 byly rekvalifikovány další lektorky jako
V roce 2007 se nám po dlouhých jednáních koneč-

instruktorky pro pohybový, sociální a psychický roz-

ně podařilo využít kapacitu jediného Kadaňského

voj kojenců, batolat a dětí předškolního věku.

krytého bazénu (náležícího k místní škole) pro
uskutečnění sobotních předplaveckých kurzů pro

Již od vzniku sdružení usilujeme o rozvoj plavec-

veřejnost.

kých aktivit ve městě. V souvislosti se získáním

Zároveň jsme byli městem vybráni k provozování

nového objektu plánujeme vybudování vlastního

kurzů pro předškolní děti z mateřských škol (MŠ) v

bazénu pro kojence a batolata v suterénu pro-

Kadani.

vozovny. Projektová dokumentace je kompletně
zpracována, zajišťujeme finanční zdroje.

PCR nabízí tyto kurzy:
Plavání kojenců ve vanách
Probíhá individuálně v soukromí, aktivita má dobrý
vliv na zdravý vývoj miminka a prohlubuje vazbu
rodič - dítě.
Předplavecká výuka předškoláků v rámci MŠ a
Předplavecké kurzy pro veřejnost
rodiče s dětmi od 2,5 let | děti od 4 let | děti od 6 let
Tyto aktivity provozujeme v bazénu 1. základní
školy v Kadani. Jejich cílem je seznámit děti s vod-

19

ním prostředím, pomáhat jim překonat případný

20

Připravili jsme registraci a plánujeme poskytování

Aktivizačními programy se snažíme plnit předse-

služeb dle zákona 108/2006 Sb.:

vzaté cíle 1. Komunitního plánu města Kadaně
a také cíle Střednědobého plánu rozvoje sociálních

Aktivizační programy pro rodiny s dětmi

služeb v Ústeckém kraji.

Chceme rozšířit naše aktivity i pro skupiny sociálně

V jednání jsou i další chybějící služby ve městě či

znevýhodněné či ohrožené sociálním vyloučením,

regionu. Naši odborníci spolupracují s místní samo-

jelikož sdružení je otevřeno všem a nabízí pomoc

správou i dalšími organizacemi s cílem doplnit síť

potřebným.

sociálních služeb ke spokojenosti klientů.

Hlavním cílem je vytvořit veřejný prostor, kde se
mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. Součástí služeb bude také sociální poradenství, pomoc
a podpora lidem, kteří mají zájem svou sociální
situaci řešit.
Aktivity v programech budou poskytovány pravidelně v dopoledních i odpoledních hodinách
a budou rozděleny do 3 základních skupin:
Služby prevence sociálního vyloučení pro rodiče
pečující o děti
Služby prevence sociálního vyloučení pro děti
předškolního a mladšího školního věku
Služby prevence sociálního vyloučení osob v ne-

21

příznivé sociální situaci
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Finanční zpráva za rok 2007
*Obrat z evropských fondů 2005–2008 dle projektů
(v tisících Kč)

Obrat sdružení narůstá úměrně jeho rozvoji
a poskytovaným aktivitám.
* zvlášť uvádíme výsledky evropských projektů
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Vlastní příjmy

Finanční zdroje

Složení příjmů se liší také podle jednotlivých center

Zdroje financování jsou stabilnější (většinou státní)

činnosti. VCR je téměř 100% financované a tedy i

i nárazové (nadační projekty, granty), ale díky po-

plně závislé na Evropských fondech. Plánujeme ale

skytování kvalitních služeb narůstají i vlastní příjmy

vlastní aktivity a rozložení zdrojů. MCR a PCR stále

a získáváme i pravidelnější podporu (fundraising).

významně využívá dobrovolnické práce a sponzo-

Skladbu zdrojů v tomto roce s významným podílem

ring. DCR získalo v tomto roce první dotaci. SCR je

Evropských fondů ukazuje následující graf.

zatím ve fázi přípravy.
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Přehled nákladů a výnosů za rok 2007
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Plány a cíle sdružení na rok 2008
Sdružení pracuje na vytvoření kompletního Stra-

Nadále hodláme v souladu s naším posláním

tegického plánu RADKA o. s. na léta 2008 – 2012.

využívat evropské fondy a realizovat cíle plánova-

Bude obsahovat cesty rozvoje činnosti s vypracova-

né v druhém rozpočtovém období EU.

nými standardy nebo metodikami, související růst
a profesionalizaci týmu, fundraisingové aktivity a

Dobrovolnictví díky DCR rozvíjíme profesionálně

finanční analýzy.

s dobrými ohlasy a výsledky a budeme nápomocni

Naším cílem je udržet a dle možností rozvíjet naše

všem potřebným.

kvalitní služby a tým. Zahájili jsme supervizi a teambuilding, ve kterých budeme pokračovat.

Máme vhodné prostory, ale čeká nás budování

S růstem klientely, dobrovolníků i týmu se objevují

plaveckého provozu pro rozšíření aktivit PCR, který

zájmy a potřeby, které v souladu se společenským

by se měl stát částí tzv. sociálního podnikání a tedy

prostředím a podporou budeme naplňovat.

zdrojem vlastních příjmů organizace.

Kromě původních rodinných volnočasových aktivit

Ke snížení závislosti na malém množství nebo na

MCR, včetně ekologické osvěty a integrace jakkoliv

nepravidelných zdrojích by mělo přispět také zahá-

handicapovaných či „odlišných“ menšin, budeme

jení poskytování sociálních služeb v rámci sociální-

pokračovat i v příhraniční spolupráci.

ho zákona pod naším SCR.

Regionální spolupráce s dalšími neziskovými i sociálně cítícími komerčními organizacemi a se Sítí MC

Připravujeme budování dalšího hřiště u nové pro-

je samozřejmostí.

vozovny, také díky zdvojnásobení výtěžku naší 2.
říjnové benefiční akce Nadací Divoké husy.

V rámci VCR zahájíme nové služby – kurzy práce s
PC a IT webový servis. Chceme pokračovat v poradenských službách – JOB KLUB pro nezaměstnané
ve spolupráci s úřady práce.
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Poděkování a spolupráce
Sponzoři a donátoři v roce 2007
MPSV - Úřad práce Ústí nad Labem

PharmDr. Věra Oswaldová

nadace NROS

finanční i věcné dary

finanční dotace na projekt CpR, RS a VS; PS

Epimex dřevoobráběcí stroje s.r.o.

(spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR a Evropské-

finanční podpora sdružení

ho sociálního fondu)

SSŽ a.s., závod Karlovy Vary

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

finanční podpora sdružení

finanční dotace na projekt Pod jednou střechou

Kabelová televize a.s.

Ministerstvo vnitra (MV)

finanční podpora sdružení

finanční dotace na projekt Dobrovolníci pro volný čas

Energo Tušimice

Úřad práce Chomutov

finanční podpora sdružení

finanční dotace na mzdu koordinátorky DC

ESB s.r.o.

Město Kadaň

finanční podpora sdružení

finanční dotace na činnost sdružení a projekt Hřiště u

František Bůcha

MCR

finanční podpora sdružení

Nadace Divoké husy

Cukrárna a lahůdky Lenka Jirkovská

finanční dotace na projekt Hřiště u MCR

věcné dary

Severočeské doly a.s.

Antonín Vonderka

finanční podpora sdružení

údržba hřiště

Lukáš Kocelský

COLOR 3P

systém vizuálních komunikací a propagace

propagační služby

shopIT.cz a IT Innovation s.r.o.

Gabriela Kindlová

propagační služby – webový prostor

věcné dary, slevy na služby

Truhlářství Na Špičáku
finanční podpora sdružení, údržba provozoven
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Spolupracující organizace
Úřad práce Chomutov a Ústí nad Labem

Technické služby města Kadaně

spolupráce s VCR

exkurze a poskytování služeb

Regionální rozvojová agentura

ÚSP Kadaň

Ústeckého kraje

společné akce

partnerství

Městská policie | knihovna | hasiči

Asistenční centrum Most a.s.

návštěvy, exkurze, akce

podpora a pomoc při přípravě projektů

MěSSS Kadaň - Domov důchodců

Síť mateřských center v ČR

dobrovolnictví, akce

zastřešující organizace MCR

Kiwanis Kadaň, Světlo o.s.

Okresní hospodářská komora Chomutov

partnerství v projektech

partnerství v projektech

VÚM Buškovice

Nemocnice Kadaň a.s.

vystoupení na akci

podpora DCR

1. ZŠ Kadaň

DC Ústí nad Labem

spolupráce v rámci PCR

podpora DCR

Kadaňské mateřské a základní školy

Kadaňské noviny | Chomutovský deník |

PCR a mediální podpora

MF DNES | TV Fokus

SŠS a OA Kadaň, SPŠS Kadaň

mediální propagace

akce v rámci VCR

Divadlo Navenek

Asista Most, VCP Žatec

partnerství a pomoc při aktivitách

akce v rámci VCR

Františkánský klášter – pan Milota

DDM Klášterec nad Ohří

poskytnutí prostor i prostředků

dobrovolnictví

SK Kadaň
sleva na veřejné bruslení
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Na louce o.s.
MC Kolibřík Chomutov - věcná podpora
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Kontakty
Název
Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně,
(zkratka RADKA o.s.)
Sídlo
Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Tel./fax
605 283 997 / 474 333 057
E-mail
radka@kadan.cz

Provozovna
RADKA o.s., Kpt. Jaroše 630
432 01 Kadaň
Tel.:
737 734 716
E-mail:
radka@kadan.cz
Web:
www.radka.kadan.cz
IČ:
266 37 260
DIČ:
CZ 266 37 260
Banka, číslo účtu:
ČSOB Kadaň, 185923126 / 0300
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grafická úprava: Lukáš Kocelský / 775 188 276 /

