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 TÁBORY NA LÉTO 2020 
Vážení, 

dovolte mi, abych Vám 
s úctou popřála v tom-
to roce pevné kroky, 
milé srdce, upřímnou 
duši a cestu ve zdraví, 
klidu a pohodě. 

Pokud je to možné, 
smějte se a odpočívejte. Vycházejte dobře 
se všemi lidmi, kteří Vás provázejí životem 
a obklopují Vás. 

Naslouchejte ostatním, buďte sami sebou, 
buďte k sobě přísní, ale ne příliš tvrdí. Měj-
te důstojnost a pokoru na prvním místě ve 
svém osobním i pracovním životě. 

Velice si vážím toho, že jste součástí velké 
rodiny RADOVÁNKU, a že v letošním roce 
s námi oslavíte naše sedmdesátileté výročí 
zájmového vzdělávání v Plzeňském kra-
ji a také čtyřicet krásných let RADOVÁNKU. 

Oslavy zahájíme dnem 15. února 2020 
“Galavečerem” v barvách rubínu, který se 
uskuteční v kongresovém centru Parkhote-
lu v Plzni, kam Vás srdečně zvu.  

Přeji si, abyste byli šťastní. Ať se Vám daří. 
Budu se těšit na setkávání s Vámi já, i celý 
můj skvělý tým. 

Bc. Eva Tischlerová 

ředitelka SVČ RADOVÁNEK 
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU UVÍTALO TÉMĚŘ 500 LIDÍ  
DOBRÉ VŮLE NA NOVÉ SCÉNĚ DIVADLA J. K. TYLA V PLZNI  

Dne 19. 10. 2019, proběhla velice zajímavá soutěž pro 
nadané a mimořádně nadané žáky Plzeňského kraje do 
dvaceti let, Perla, umělecká cena hejtmana Plzeňského 
kraje. 

V letošním roce se uskutečnil II. ročník umělecké ceny hejtmana Plzeňského kraje, jejímž 
organizátorem je Středisko volného času RADOVÁNEK. Za laskavé podpory a záštity pana 
hejtmana Josefa Bernarda se projekt uskutečnil opět na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. 
Ve vyprodaném divadle mohli diváci za účasti vážených hostů z řad zástupců města Plzně a 
Plzeňského kraje a také významných partnerů z řad spolupracovníků a partnerů...  
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 TÁBORY NA LÉTO 2020 

Pro letošní rok plánujeme téměř 100 táborů 
pro širokou veřejnost všech věkových kate-
gorií. Naším cílem je připravit tábory na 
profesionální úrovni s kvalitním sociálním 
zázemím, bezpečným prostředím, zábavným 
a erudovaným programem zajištěný kvalifi-
kovanými pedagogy volného času, které 
si sami vychováváme a proškolujeme. Přihla-
šování na tábory preferujeme elektronickou 

cestou z našich internetových stránek, stačí 
kliknout na tlačítko „Přihlásit online“ vedle 
názvu tábora. Naší nabídkou reagujeme 
na aktuální poptávku rodičů a účastníků. 
Významnou část nabídky tvoří městské 
a příměstské tábory.  Také pořádáme poby-
tové tábory s přespáním mimo naše lokality. 
Všechny tábory mají vlastní tematické zamě-
ření vycházející z naší celoroční pravidelné 

činnosti. Některé ve formy soustředění pří-
mo navazují na zájmové útvary, jsou určeny  
výhradně pro členy těchto zájmových útva-
rů. Nemají na webu zobrazeno tlačítko 
„Přihlásit online“. Zakládáme si na profesio-
nální a odborné realizaci táborů a dodržová-
ní všech předepsaných zákonů a vyhlášek.  

SPECIFIKA NAŠICH TÁBORŮ 

PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR 

Tábor s pevnou denní provozní dobou. O účastníky pečuje pedagog a asistent. Je zpraco-
ván program a zajištěno stravování s pitným režimem. Účastníci jsou v čistém a bezpeč-
ném prostředí. Po ukončení táborového dne účastníci přespávají ve vlastním domově. 

MĚSTSKÝ TÁBOR 

Stejný režim jako u příměstského tábora s rozdílem přespávání v místě konání tábora. 

POBYTOVÝ TÁBOR 

Pobytový tábor probíhá mimo naše lokality  zpravidla v přírodě. Účastníci jsou přítomni 
po celou dobu tábora včetně přespávání.  

KLIENTSKÝ ÚČET 

K přihlášení do našich aktivit je potřeba mít založený klientský účet na vlastní emailovou 
adresu. Tento účet poskytuje účastníkům kontrolu nad historií přihlášek a plateb. Pro-
střednictvím tohoto účtu spravujete vlastní osobní a kontaktní informace na přihláškách. 
V jednom účtu  je vedená historie přihlášek celé rodiny. 

ZÁKLADNÍ POSTUPY A INFORMACE 

Přihlášení na tábor, řešení nestandartních situací a nejčastější dotazy naleznete na našich 
internetových stránkách. 

CHCETE PRACOVAT JAKO VEDOUCÍ ČI ASISTENT NA  

NAŠEM TÁBOŘE? 

V případě zájmu o vedení konkrétního tábora kontaktujte vedoucího pracovníka pořáda-

jícího pracoviště. V nejbližší době Vám pak budou sděleny možnosti spolupráce, podmín-

ky k výkonu práce vedoucího či asistenta na táboře, včetně platových a organizačních 

podmínek.  

ZAMĚŘENÍ NAŠICH LETNÍCH 

TÁBORŮ 

 Výtvarné a tvořivé 
 Taneční 

 Florbalové 

 Gymnastické  

 Všeobecně sportovní 
 Turistické 

 Počítačové 

 Multimediální  

 Elektronické 
 Modelářské 

 Divadelní a dramatické 

 Přírodovědné se zvířaty 

 Tábory s Integrovaným záchranným 
systémem 

 Všeobecně vzdělávací 

Kompletní nabídka 

www.radovanek.cz/tabory 

TÁBORY PŘIPRAVUJEME CELOROČNĚ A NABÍZÍME  

O JARNÍCH, LETNÍCH I PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH. 
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Vánoce mají nepochybně své kouzlo a Plzeň 
má své Kouzlo Vánoc, které se již posedmé 
uskutečnilo v režii Talentového centra tance 
Storm Ballet v pondělí 16. prosince 
v plzeňském Parkhotelu. A stalo se již tradicí, 
že právě během tohoto galavečera je zveřej-
něna částka, která poputuje na pomoc dě-
tem, které jsou zdravotně či sociálně znevý-
hodněné. Jedná se o výtěžek celoroční sbírky 
projektu Díky dětem, který vzešel z myšlenky 
Kouzla Vánoc, a která je založena na pomoci 
dětí dětem. Letošními hosty galavečera byla 
sopranistka Soňa Godarská, violistka Tereza 
Zahradníková, Jaro Smejkal se sbory Jéčko 
a J-Vioces, Silvie Matičková a mladý talento-
vaný zpěvák Ondra Tolar. Vánocům na závěr 
požehnal Monsignore Tomáš Holub, biskup 
plzeňský. Celým večerem provedl moderátor 
Ondra Vodný. 

„Kouzlo Vánoc v sobě skrývá komponované 
představení složené z úspěšných choreogra-
fií, které získaly ocenění nejen v tuzemsku, 
ale i na mezinárodní úrovni. Řada dalších 
vstupů jsou připravovány pouze a jen pro 

tento jedinečný večer, spolu s výjimečnými 
hosty. Neskutečná energie 150 dětí divákům 
nachystala mimořádný umělecký, vizuální 
a emotivní zážitek a naladila na příchod 
nejkrásnějších svátků v roce“, říká Petr Čejka 
autor projektu a hlavní choreograf. 

Storm Ballet pracuje pod hlavičkou SVČ RA-
DOVÁNEK, jedním z významných partnerů 
Kouzla Vánoc. Produkci, režii a choreografii 
večera zajišťuje Storm Ballet z.s.  

“V roce 2019 se uskutečnila celá řada akcí, 
jejichž výtěžek byl věnován právě Díky dě-
tem. Koncerty, sportovní utkání, prodejní 
bazárky,” informuje výkonná ředitelka Nada-
ce 700 let města Plzně Alena Kozáková. 
“A tak se může Díky dětem pro rok 2019 
pochlubit částkou 250.000,- Kč. Ty poputují 
k handicapovanému sportovci Jakubovi 
na nákup PC pro práci ve škole, k Sabině 
z Dětského domova Domino na nákup na-
slouchadel, na nákup terapeutických pomů-
cek pro Motýl, z.ú. a nákup muzikoterapeu-
tických pomůcek pro ProCit, z.s. Největší 
částka pak na speciální přístroj pro výuku 
dětí v ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady 
řeči Plzeň – MagicBox,” dodává ředitelka. 

Za dva roky, kdy projekt v Plzni běží, oslovil 
řadu mladých lidí a tak se mnozí zapojují 
opakovaně. Církevní gymnázium Plzeň, Zá-
kladní umělecká škola Chválenická, sbory 

Jéčko a J-Voices Jaro Smejkala, SVČ Radová-
nek, Talentové centrum Storm Ballet, ZŠ 
Bolevecká a další. Vše o projektu Díky dětem 
naleznete na www.dikydetem.cz. 

NOVÉ KROUŽKY OD ÚNORA 

Automodeláři - Čt 16.00-18.00 děti od 12 let; Čt 17.30-19.30 rodiče s dětmi od 10 let 

Spider DC., kurzy streetdance rodiče - Po 19.00-20.30 

Kreativ III. - Út 15.00-16.30 

POZVÁNKA  

NA SLAVNOSTNÍ GALAVEČER V BARVÁCH RUBÍNU 

15. 2. 2020, PARKHOTEL PLZEŇ 

společenský večer s programem, hudbou a tancem 

V letošním roce slaví RADOVÁNEK 40 let svého působení 
v oblasti zájmového vzdělávání. První z připravovaných akcí je 
společenský galavečer. Je poděkováním našim současným 
i bývalým zaměstnancům, partnerům, rodičům a přátelům. 
Vstupenky jsou k zakoupení pouze na stránce 
www.radovanek.cz, kde naleznete program večera. 

POZVÁNKA 

REPUBLIKOVÉ KOLO SOU-
TĚŽE ZLATÁ STRUNA 

24.—25. 1. 2020 od  17.00 
Bolevecká sokolovna, Plzeň 

Do republikového finále 22. ročníku kyta-
rové soutěže se přihlásili mladí kytaristé 
a kytaristky z 8 krajů České republiky: Pl-
zeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libe-
reckého, Královehradeckého, Středočeské-
ho, Jihočeského a Jihomoravského kraje. 

Soutěží se ve dvou kategoriích: do 14 let 
a 15-18 let. Vystoupení ohodnotí 5 členná 
porota z řad plzeňských muzikantů. První 
cenou v obou kategoriích je, jako vždy, 
kytara. Ke slovu se dostanou i diváci, kteří 
ocení svého favorita.  

VÁNOČNÍ AKCE V PALLOVCE 
V předvánočním období jsme uspořádali dvě 
prezentační akce pro děti i dospělé zahrnující 
tvořivé vánoční dílny pro děti i dospělé, tak 
i skvělá vystoupení dětí a mládeže z kroužků 
sportovních, tanečních a uměleckých.  

17.12.2019 se konala taneční Vánoční show 
Spider Dance Company za účasti více než 
100 malých tanečníků ve věku 3 – 11 let, 
členů soutěžních týmů, ale i nesoutěžních 
přípravek, kde se děti učí základům tanečních 
stylů disco dance a street dance a v případě 
této akce se jednalo o jejich vůbec první pre-
zentaci a vystoupení před rodiči a veřejností. 
A to chtělo velkou odvahu. Cílem této akce 
bylo ukázat rodičům, co všechno se jejich 
ratolesti v kroužcích Spider Dace company 
naučily od září 2019. 

18.12.2019 se konala již šestým rokem tradič-
ní akce Vánočnění v Pallovce. Kreativní dílny 
začínaly od 14.30 hodin a zájemci si zde mohli 
vyrobit a odnést domů netradiční vánoční 
přáníčka, korálkové a papírové andělíčky 
a podobně. Pódiový program odstartoval 
na jevišti v 16.30 a bylo zde k vidění šestnáct  
vystoupení dětí a žáků kroužků RADOVÁNKU 
z různých oblastí zájmového vzdělávání jako 
je tanec, sport, hudba, divadlo. Akci modero-
vala Ivana Pokorová, vedoucí prac. Pallova.   

KOUZLO VÁNOC  NADĚLOVALO 

...více na www.radovanek.cz 

http://www.dikydetem.cz
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Ve vyprodaném divadle mohli diváci 
za  účasti vážených hostů z řad zástupců 
města Plzně a Plzeňského kraje a také vý-
znamných partnerů z řad spolupracovníků a 
partnerů střediska volného času shlédnout 
skvělé a  mimořádné výkony mladých lidí, 
osobností mladé umělecké populace.  

Mezi váženými hosty nechyběl pan hejtman 
Plzeňského kraje Josef Bernard, pan primá-
tor města Plzně pan Martin Baxa, ředitel 
Divadla J. K. Tyla Martin Otava, paní ná-
městkyně hejtmana pro oblast investic 
a  majetku paní Marcela Krejsová a vedoucí 
odboru školství mládeže a sportu paní Jaro-
slava Havlíčková. Z řad vážených partnerů 
jsme mohli přivítat za skupinu ČEZ paní Vla-
dimíru Rossendorfovou a za Lions Club Plzeň 
Bohemia prezidentku, paní Janu Tlustou. 

Celému úspěšnému galavečeru předcházela 
myšlenka umožnit umělecky nadaným dě-
tem z Plzeňského kraje, z různých organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, škol a škol-
ských zařízení, potkat se na jednom jevišti, 
ukázat své schopnosti a za své úspěchy mít 
možnost být odměněn hejtmanem Plzeň-
ského kraje. Zcela jistě se podařilo nelehký 
úkol splnit. 

Novinkou letošního ročníku bylo předání 
Hejtmanovy srdcovky - ceny, jejíž držitel byl 
hejtmanem PK vybrán až během večera 
na základě jeho osobních pocitů. Letos pana 
hejtmana nejvíce okouzlil Orchestr Tremolo 
ze ZUŠ Třemošná. 

„Perlu - krásnou skleněnou plastiku hejtma-
na Plzeňského kraje, kterou s láskou, ote-
vřeným srdcem a milou duší zpracoval 
a  vytvořil PaeDr. Rudolf Podlipský z Katedry 

výtvarné výchovy a kultury Pedagogické 
fakulty ZČU. Stříbrný šperk věnovala ví-
tězům společnost Vivantis a.s. z Chrudimi.  
Perla na stříbrném řetízku bude v Plzeňském 
kraji zdobit nadané a talentované Perly 
Plzeňského kraje.  

Galavečer probíhal pod taktovkou trenéra, 
pedagoga, baletního mistra a choreografa 
Petra Čejky za významné podpory a spolu-
práce s paní Petrou Šeda Neprašovou. Tento 
skvělý tým s pomocí mnoha pedagogů 
ze Střediska volného času RADOVÁNEK uká-
zal, že jsou skutečnými profesionály. 

„Vím, že v Plzeňském kraji s nadanými 
a  talentovanými dětmi umíme pracovat a 
vážím si toho, kde žiji a pracuji. Bylo pro mě, 
i celý tým a především pana hejtmana opět 

ctí, potěšením a radostí předat nové Perly 
Plzeňského kraje nově nominovaným. Proto 
děkuji mnohým trenérům, učitelům, pedago-
gům, choreografům a ostatním, kteří pracují 
s talenty, že se opět přihlásili, zapojili a uká-
zali všem v divadle, jaké máme perly i perlič-

ky a jak Plzeňský kraj umí perlit“, dodává 
Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného 
času RADOVÁNEK. 

Perla Plzeňského kraje má také silně charita-
tivní podtext. Spolupracuje s projektem Díky 
dětem, jehož garantem je Nadace 700 let 
města Plzně a výtěžek z prodeje vstupenek 
je tak na tento projekt zasílán. 

LAUREÁTY OCENĚNÍ PERLA PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 
2018/2019 JSOU: 

UNIQUE Plzeň - Kategorie Tanec  Obor Společenský tanec 

Adéla Faitová Kategorie Tanec Obor Sólový tanec 

Dance team Venduly Brettchneiderové - Alfréd Kubec, Adolf Kubec a Lukáš Faul 
Kategorie Tanec Obor Moderna formace 

Spider dance company Kategorie Tanec Obor Street formace 

Taneční studio STEP BY STEP Kategorie Tanec Obor Jazz a step 

Dětský folklórní soubor Sluníčko Kategorie  Hudba Obor Folklór 

TŠ Dance Nation  Kategorie Tanec Obor Disco formace 

Smyčcové kvarteto ZUŠ Sokolovská Plzeň Kategorie Hudba Obor Komorní hra 

Orchestr Tremolo Kategorie Hudba Obor Orchestr a pěvecké těleso 

Jakub Ošmera Kategorie Hudba Obor Sólový zpěv 

Kateřina Švecová Kategorie Hudba Obor Sólová hra na hudební nástroj 

Anna Manglová Kategorie Výtvarné umění a design  

Bulletin vydává SVČ RADOVÁNEK | Připomínky a náměty můžete psát na redakce@radovanek.cz | www.radovanek.cz 

HLEDÁME ÚČETNÍ S PRAXÍ 

SVČ RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plzeň, přijme od 6. 1. 2020 účetní, se vzděláním a praxí v oboru. Praxe v příspěvkové organizac i nebo veřej-
ném sektoru vítána. Platové zařazení 8. platové třídy dle přílohy č. 1 uvedené v § 5 odst. 1, NV 341/2017 Sb., v platném zněn í. Zájem o za-

městnání včetně strukturovaného životopisu s vyznačením dob zaměstnání, délky praxe a výkonu práce zasílejte na 
email: ekonom@radovanek.cz, pro telefonické informace zavolejte na č. 736753775. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU UVÍTALO TÉMĚŘ 500 LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA NOVÉ SCÉNĚ 
DIVADLA J. K. TYLA V PLZNI 

mailto:ekonom@radovanek.cz

