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ZZZZáříáříáříáří    2003 2003 2003 2003     
Naším občanským sdružením Rodiče a děti Kadaně (RADKA o. s.) byl předložen radě města Kadaň projekt 
nazvaný CEZAR (celý dokument je k nahlédnutí na www.mc.kadan.cz). 

Chtěli jsme se pokusit o přesídlení z malé herny v DDM Šuplík do nevyužitého objektu bývalé pedagogicko-
psychologické poradny, který by svou kapacitou a navržením (jedná se o bývalé jesle ve Školní ulici naproti 
1. ZŠ) byl ideální pro vybudování námi zamýšleného CEntra Zájmových Aktivit Rodiny. Kromě nezbytné herny 
jsme zde plánovali vybudovat venkovní hřiště v přilehlé zahradě, vnitřní bazén na plavání kojenců a malých 
dětí a další prostory pro rozšíření programové náplně sdružení, včetně aktivit pro dospělé. Projekt jsme chtěli 
financovat z dotací a grantů nadací a státních institucí. Znamenalo by to samozřejmě mnoho práce a úsilí, ale 

odhodlání jsme měli. Bohužel byl tento objekt již dříve určen k prodeji, ale následovalo ještě mnoho jednání. 
Zároveň jsme připomínkovali studii výstavby víceúčelové sportovní haly v Kadani, s ohledem na nulové 
možnosti pro plavání dětí. 
LLLLedenedenedeneden    2004 2004 2004 2004     
S velkou radostí oznamujeme všem členům a příznivcům, že se nám na konci roku 2003 podařilo částečně 

uskutečnit jednu částečku projektu. A to "vybudovat hřiště". Zatím sice jen na papíře, s dosud nejasně určeným 
umístěním, ale již zaplacené a to je nejdůležitější. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat městu Kadaň 
za dotaci na činnost sdružení v roce 2003, kterou jsme celou vložili do tohoto projektu (25.000,- Kč), 
Severočeským Dolům a.s. za sponzorský dar 10.000,- Kč a taktéž společnosti ELNA SLUŽBY s.r.o. 10.000,- 
Kč. Nejmenší dětičky se můžou na jaře těšit na dřevěnou konstrukci s dvěma klouzačkami, dvěma houpačkami 
a dalšími herními možnostmi. Držme si palce - podány 3 žádostí o dotaci na hřiště.  

ÚÚÚÚnornornornor    2004 2004 2004 2004     
Námi vyhlédnutý objekt byl opravdu upřednostněn ke komerčnímu využití a jiné vhodné prostory jsme 
nenalezli. Mateřské centrum bude tedy i nadále působit v DDM Šuplík a doufáme, že při troše úsilí 
s reorganizací herny a dobré spolupráci s pracovníky DDM budeme moci i zde rozšířit a zkvalitnit svou činnost.  
Naše připomínka ke sportovní hale přispěla k začlenění provozu pro plavání kojenců a malých dětí do projektu, 

bohužel začátek výstavby je plánován až na rok 2006. O realizaci této aktivity však budeme usilovat. Do té 
doby můžeme nabídnout pouze letní provozování plavání rodičů s dětmi na kadaňském koupališti a alespoň 
výlety za vodními hrátkami do Aquadromu v Mostě. Děkujeme tímto také SK Kadaň (p. Vaňkovi), za poskytnutí 
členských slev.     
Jako jediná realizovatelná část nám z projektu zůstalo vybudování hřiště pro nejmenší děti. 
BBBBřezenřezenřezenřezen    2004 2004 2004 2004     

Období hledání, jednání, shánění sponzorů… určitě někde musí být místečko pro uskutečnění našeho 
záměru... ...zamítnutí jedné žádosti o pronájem pozemků...  
DDDDubenubenubenuben    2004 2004 2004 2004     
Pro oči nevidíme a máme místo přímo pod nosem - předložena druhá žádost…zamítnuta jedna dotace (KÚ)  
KKKKvětenvětenvětenvěten    2004 2004 2004 2004     

Vše je na dobré cestě - pokud to dobře dopadne získáme do pronájmu pozemek města, který se nachází 
v zahradě DDM Šuplík a tudíž v bezprostřední blízkosti našeho mateřského centra, akorát se o všem dlouho 
jedná - proto požádán o pomoc starosta …a hned to jde rychleji :-) . 
 



ČČČČervenervenervenerven    2004 2004 2004 2004     
Pronájem pozemku je schválen radou, 
tak hurá do realizace!!! Ještě asi 10 
potvrzení a 5 příloh a stavební povolení 
a … Předběžné jednání se sponzory 
"násilím" přenášíme do praxe a tak se 2 

maminky se 4 dětmi snaží skloubit 
desítku kadaňských firem, aby dělali to 
co chceme a kdy to chceme :-).  
Teď vážněji - rada města nám pronajala 
pozemek 400 m2 za symbolický nájem.  

My ho musíme uklidit (TS Kadaň + 
Tirpák), srovnat (Jatur + S.I.R.), oplotit 
(První krušnohorská realitní kancelář), 
zabudovat zde dřevěnou herní 
konstrukci s 2 věžičkami, 2 skluzavkami a 2 houpačkami (výroba MOPO - z dotací města 2003 a finančních 
darů Doly Nástup a ELNA služby), vytvořit zde dřevěné pískoviště (Jatur + Truhlářství Na Špičáku) s lavičkami 

(FRK + Jame + Oswaldová) a zatravnit (AROS + Jaroslav Kučera). Dále musíme sehnat peníze na kolotoč a 
pérovou houpačku pro batolata a vytvořit živý plot. 
ČČČČervenecervenecervenecervenec    2004 2004 2004 2004     
Získána dotace na hřiště - 90.000,- Kč od nadace Duhová energie společnosti ČEZ. Už se těšíme na kolotoč 
a pérovou houpačku a nějaké drobné dřevěné dovybavení.Práce pokračují … travička však potřebuje svůj čas 

:-) Zaléváme a těšíme se na uskutečnění našich přestav, které jsou zhruba takové: Naše sdružení se bude 
starat o pronajatý pozemek a provozovat zde hřiště pro mateřské centrum i pro veřejnost za symbolický 
poplatek. Hřiště bude zatravněné, oplocené a uzavřené, chráněné před zvířecími výkaly a vandaly, technicky 
přizpůsobeno věkové kategorii od 0,5 do 3 let, s pomůckami. Bude se zde vyžadovat udržování čistoty 
a pořádku. Provozní doba bude upřesněna při slavnostním otevření - snad koncem letních prázdnin 2004. 

SSSSrpenrpenrpenrpen    2004 2004 2004 2004     
Zaléváme, travička roste, už zažila i první 
posekání (firma Kučera). Předpokládáme, 
že 3. září bude hřiště zkolaudováno a na 
7.9. plánujeme slavnostní otevření za 
účasti starosty, KN a sponzorů, kterým 

bude předána děkovná listina.  
ZZZZáříáříáříáří    2004 2004 2004 2004     
Fa Truhlářství Na Špičáku nám jako 
sponzorský dar vyrobila dřevěnou kývací 
houpačku a firma Studený osázela živý 

plot. Reklamní agentura paní Burešové 
vyrobila sponzorskou tabuli a může se 
otevřít.  
 
 



Už je to tady!!!Už je to tady!!!Už je to tady!!!Už je to tady!!!    
VVVV úterý 7. 9. v 15 hodin úterý 7. 9. v 15 hodin úterý 7. 9. v 15 hodin úterý 7. 9. v 15 hodin se za účasti 
starosty a dalších zástupců města, 
mediálního zástupce pana Vlasáka 
z Kadaňských novin, sponzorů 
a natěšených dětiček s rodiči konečně 

otevřelo naše hřiště. Po poděkování 
všem účastníkům projektu za pomoc 
a spolupráci, přestřihl pan starosta 
pásku a děti se rozběhly na všechny 
strany. Pískoviště je prostorné; 

klouzaček, houpaček i hraček je dost, 
takže jsme žádné stížnosti 
nezaznamenali :o) Sponzoři popili 
dětský šampus, ochutnali pekařské 
výrobky milých maminek, popřáli hodně štěstí do budoucna a již spěchali za svou prací. Děti si hrály do 
pozdního odpoledne, dopily šampusy, dojedly pečivo a my je rádi uvidíme příště. 

Hřiště bude dopoledne dle počasí využívat MC. Odpoledne bude otevřeno denně zatím mezi 15.30 až 17.30 
hod.; dle dohody a "služeb" dalších rodičů kdykoliv jindy. Vstupné je pro členy 5,- a nečleny 10,- Kč. Členové 
se zakoupenou časovou vstupenkou mají vstup volný. 
Vstupné bude použito na údržbu hřiště - sekání trávníku, hnojení, postřik, úklid pozemku, opravy mobiliáře, 
nákup hraček apod. RADKA o. s. je provozovatelem hřiště, a tak prosíme všechny rodiče, aby zde dodržovali 

pořádek a čistotu a dbali o své děti i vybavení hřiště. My se na oplátku budeme snažit udržovat vše v čistém a 
pěkném stavu a postupně, podle možností, hřiště dovybavovat a zkrášlovat. Děkujeme.  
ŘŘŘŘíjeníjeníjeníjen    2004 2004 2004 2004     
Nadace ČEZ nám v elektrárně Prunéřov II 
slavnostně předala šek na 90 000,- Kč, a tak 

konečně na hřiště dorazil kolotoč z 
moravské výrobny za dopravní sponzorské 
pomoci firmy FLOR-EXPRESS Tušimice. 
Na jeho zabudování se podílely sponzorské 
firmy STAVANT a TRUHLÁŘSTVÍ Na 
Špičáku a také Technické služby Kadaň. Do 

konce října bylo ještě krásné počasí, tak si 
ho aspoň pár dětí užilo. Ostatní se dočkají 
na jaře. Ještě nezbytný úklid na zimu, 
poslední seč a odpočinek. 
LLLListopadistopadistopadistopad    2222004 004 004 004     

Začali jsme se nudit :) a vymysleli jsme druhou fázi projektu. 
A tak začalo nanovo kolečko sponzoři - dárci - město - projektanti - stavební úřad - město - další  
a další úřady a organizace, asi 100 žádostí, prohlášení, potvrzení, osvědčení, razítek a pak někdy možná 
schválení a stavební povolení a druhá kolaudace. Ale doufáme a těšíme se na lepší zázemí a vyžití. Obsah 
bude překvapení.  



PPPProsinecrosinecrosinecrosinec    2004 2004 2004 2004     
Město Kadaň projekt povolilo, úřadování pokračuje, žádosti o dotace, sponzoring ... i v Kadani existují lidé, 
kvůli kterým stojí za to žít.  
LLLLedenedenedeneden    2005 2005 2005 2005     
Už jsme zase trochu ve stresu, protože některé úkony trvají déle než roste tráva (a ta roste minimálně 6 týdnů, 
což je další zdržení ještě poté, co bude vše hotové). Bohužel další vybavení znamená nejen spoustu práce a 

času, ale i spoustu dopravní manipulace na současném trávníku, a proto se musí osévat znovu.  
ÚÚÚÚnornornornor    2005 2005 2005 2005     
Vše je pod sněhem, který alespoň potěší děti při zimním dovádění.  
BBBBřezenřezenřezenřezen    2005 2005 2005 2005     
Zima je dlouhá a času a peněz málo, tak naše plány odkládáme na podzim, ale děti se ale dočkají pár nových 

zpestření již při jarním otevření.  
DubeDubeDubeDubennnn    2005 2005 2005 2005     
Velká brigáda 6 dospělých a 10 dětí za 3 hodiny rozhodila 15 kubíků hlíny (1 velká tatra) - sponzorský dar od 
závodu Rašelina Soběslav, pobočka Údlice. Firma Kučera opět zasela, takže měsíc bude hřiště zavřeno, ale 
už se těšíme na novou travičku.                     
Děkujeme všem sponzorům a pomocníkům. 

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    

KKKKvětenvětenvětenvěten    2005 2005 2005 2005     
Travička neroste, protože jí nezaléváme (nemáme vlastní přípojku na vodovodní řád), proto žádáme radu 

města o povolení zřízení podružného vodoměru na rozvod v budově DDM - MÚ a díky věcnému 
sponzorskému daru firmy SELINGER Kadaň máme vlastní vodoměr. Spotřebovanou vodu budeme proplácet 
městu. Doufáme, že bude z čeho :) .Dopoledne při pěkném počasí navštěvují hřiště děti z MC s programem 
a odpoledne zajišťují provozní dobu služby členů – dobrovolníků – děkujeme!  
ČČČČervenervenervenerven    2005 2005 2005 2005     

Tak jsme se zase konečně dočkali. Sice se muselo dosévat a hodně zalévat, ale hřiště už je zelené. Díky 
dotacím a sponzorským darům (př.ONO vše pro dítě) jsme mohli zakoupit další herní mobiliář: závěsné 
houpačky pro větší děti, tabule a pérák - zde děkujeme firmě VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ Chomutov, 
která nám poskytla finanční sponzorský dar - slevu na zakoupení. Další dík patří firmě Studený za živý 
přírůstek - mladý stromek.  



Na hřišti proběhlo několik akcí s velkou účastí  – viz fotky. 
Děkujeme všem sponzorům Děkujeme všem sponzorům Děkujeme všem sponzorům Děkujeme všem sponzorům odměn na akce a především VZP Chomutov, která přidala i finanční podporu....    

    
Léto 2005 Léto 2005 Léto 2005 Léto 2005 ---- 2008 2008 2008 2008    
Hřiště je nadále otevřeno v letním období (cca březen – říjen) v provozní době dle dobrovolnických služeb. 

Volný přístup na hřiště není možný z důvodu zabezpečení a ochrany majetku i zdraví.  
RADKA o.s. je správcem hřiště. Na hřišti je vyvěšen řád, se kterým se má každý uživatel seznámit a dodržovat 
ho. Dospělý  doprovod dětí nese odpovědnost za správné používání mobiliáře dle tohoto řádu. Děkujeme Děkujeme Děkujeme Děkujeme firmě 
Jampl, firmě Kučera, firmě AVOS a firmě Zalabák – manželům Slavíkovým a tatínkům za sekání trávy a další 
údržbu na hřišti. . . .     

Děkujeme dobrovolníkůmDěkujeme dobrovolníkůmDěkujeme dobrovolníkůmDěkujeme dobrovolníkům za zajišťování služeb a úklidu na hřišti....        
Na jaře 2009 nás čNa jaře 2009 nás čNa jaře 2009 nás čNa jaře 2009 nás čeká větší brigáda eká větší brigáda eká větší brigáda eká větší brigáda –––– nalakování dřevěného mobiliáře  nalakování dřevěného mobiliáře  nalakování dřevěného mobiliáře  nalakování dřevěného mobiliáře –––– doufáme, že se přidáte  doufáme, že se přidáte  doufáme, že se přidáte  doufáme, že se přidáte ☺☺☺☺ !!! !!! !!! !!!    
    
 
    


