
Ptá se: Iva Křikavová, Rodinné centrum Pomněnka České Budějovice 

Odpovídá: Lucie Bakalářová, RC Radka Kadaň 

1) Máte v MC rozsáhlou a pestrou nabídku služeb. Která z vašich služeb (programů) je nejvíce 

využívaná a kterou vidíte jako nejpotřebnější pro místo, ve kterém žijete? 

Spolek RADKA nabízí opravdu mnoho a vše je důležité, protože to vznikalo postupně na základě 

poptávky. Velkou výhodou pro 

klienty je, že se naše aktivity 

vzájemně doplňují a najdou je  pod 

jednou střechou.  

Samozřejmě, vnímám jako 

nejpotřebnější mateřské centrum, 

což potvrzuje i návštěvnost. Je to 

místo prvního kontaktu - otevřený 

vstřícný prostor pro osobní sdílení 

starostí i radostí, primární prevenci, 

seberealizaci i aktivní čas. 

Myslím si, že v dnešním  

uspěchaném světe je nejdůležitější 

nabídnout lidem pocit pohody a 

bezpečí, který považuji za základ pro následné kvalitní služby. 

  

2) Kolik máte dobrovolníků zapojených do MC a co je pro ně motivací spolupodílet se na vaší 

práci? 

V Mateřském centru máme cca 20 dobrovolníků za rok, převážně se jedná o maminky na mateřské 

dovolené, které využívají jeho 

aktivity. Ze strany 

dobrovolníků je to hlavně o 

tom, že jsou ztotožněni s 

myšlenkou organizace. Mají 

pocit sebenaplnění a 

potřebnosti právě v době, kdy 

nejsou aktivně pracující. I po 

návratu do pracovního 

procesu nám zůstávají 

často  "věrni" a dále působí v 

našich i  jiných př. 

jednorázových programech. Z 

naší strany hraje roli (kromě 

díky akreditacím MV 

propracovaného systému 

péče o ně) právě i pestrá 

nabídka smysluplné seberealizace, již od mládeže a třeba i zahraniční spolupráce - v příštích 12 

měsících u nás př. můžete potkat také 3 EVS dobrovolnice, které jsme získali v rámci programu 

Erasmus+ 



  

3) Jak pečujete o své zaměstnance (tým), aby pracovali rádi pro Radku?  

Toto je otázka směřovaná spíše na naší ředitelku paní Hanu Vodrážkovou. Já vnímám péči takovou, 

že si na nás vždy udělá čas. 

Pravidelně bývá hodnocení 

zaměstnanců a znovu je to o té 

"dobré atmosféře". Děti 

(zaměstnanců) jsou vítané 

kdykoli a kdekoliv s návazností 

na možnosti úpravy pracovní 

doby dle rodinných možností, 

prostě slaďujeme nejen pro 

klienty, ale i uvnitř. 

Více slov od paní ředitelky 

organizace:  „RADCE bude příští 

rok také už 15 let a už je to 

prostě profesionální organizace, 

kde existují jasná pravidla a 

troufám si nyní už říct i určité 

jistoty (přestože jsme v nezisku) 

- máme vícezdrojové 

financování a především děláme 

věci, co mají smysl. To přitahuje 

různorodé kvalitní, kreativní a 

schopné lidi a ti se musí hlavně 

chválit a děkovat jim!  Takže 

děkuji všem a Síti pro rodinu také, bez ní bychom tu asi nebyli!“     

 

RADKA Kadaň 

Ve spolku RADKA, které začalo centrem Mateřským, naleznete také sociální, vzdělávací, plavecké, 

dobrovolnické centrum a 

zahraniční spolupráci. V 

každém z center se věnují 

mé kolegyně službám, 

které pod ně spadají, ale 

vzájemně spolupracujeme, 

neboť mnohé ze služeb se 

prolínají. Klienti, kteří nás 

navštěvují, využívají často 

více než jednu ze služeb. 

Důležité je, že ví, že děti 

jsou u nás vítány a pokud 

si potřebují zařídit něco 

bez nich, tak jim je v rámci 

jedné z aktivit  Mateřského centra pohlídáme. Organizace sídlí v budově pronajaté od města a 

nedaleko centra.  



Najdete u nás celodenní volnočasový program, ale i vzdělávací či plavecké kurzy, sociální nebo 

dobrovolnickou pomoc a v protější budově jsme zřídili mateřskou školu, základní školu a dětskou 

skupinu, kterou máme i v sousedním Klášterci nad Ohří... prostě skoro všechno - a to pro všechny 

věkové skupiny. 

Do budoucna chceme ještě zajistit nějaké prostory pro mládež, kde by měl vzniknout klub a 

komunitní prostor, který by si sami  návštěvníci dotvářeli dle vlastních potřeb a možností.  

Jsme, jak říká naše motto, otevřené centrum pro všechny, kteří mají zájem. 

  

Lucie Bakalářová 

Jsem narozena ve znamení střelce, jsem vdaná a mám dvě děti. Ke své extrovertní povaze jsme si 

našla introvertního manžela a tak se nám daří udržovat náš domov v klidné harmonické podobě.  

Baví mě být s lidmi, ráda mluvím, nebojím se cizího prostředí a vystupování na veřejnosti. Možná 

právě proto všechno mi přišla nabídka pracovat v mateřském centru, kde jsem postupně převzala 

funkce vedoucího centra a PR pracovníka.  V mém životě jsem se často stěhovala, jezdila na 

dvouměsíční pobyty do lázní, byla jako au-pair v Německu.  Mé životní překotné změny mě naučily 

nebát se cizího prostředí, naučily mě komunikovat a být otevřená. Neumím lhát,  mám ráda 

důstojnost hezké prostředí s příjemnou atmosférou. Jsem bezkonfliktní, ale když už se rozčílím tak 

to stojí za to.  

Web: www.radka.kadan.cz 

Facebook https://www.facebook.com/radka.zapsanyspolek 

 

Protože jsme poslední a nemáme tedy otázky pro další roku, připojujeme alespoň přání pro 

Síť do dalšího roku:  

Přejeme si, aby se i v příštích letech zhmotňovaly vaše/naše vize a plány a aby rodina brzy  znovu 

dosáhla svého důstojného postavení. Děkujeme všem v Síti za jejich práci a jsme rádi, že máme 

uznávanou "střechu" v ČR i reprezentaci v zahraničí. Oceňujeme pravidelné informování, 

motivování, inspirování, vzděláváni a především sdílení mezi všemi centry. A pokud tedy nyní v 15 

letech "získala" Síť právní odpovědnost, tak si přejme klidnou "pubertu" a zodpovědný vstup do 

plnoletosti :) a především dlouhý produktivní život :) 

 

 

 

 

http://www.radka.kadan.cz/
https://www.facebook.com/radka.zapsanyspolek

