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NAŠE POSLÁNÍ 

Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži a také celým rodinám nabízíme možnosti, 
jak účelně a zajímavě trávit volný čas, a to nejen v našich klubovnách a vlastním tábořišti, ale i na akcích pro širokou 
veřejnost. Cílem našich aktivit je snaha pozitivně ovlivňovat jejich budoucnost. Tyto aktivity zároveň vedou 
k osobnostnímu rozvoji a vzdělávání našich členů. 

ČINNOST ORGANIZACE 
Dlouhodobě se snažíme poskytovat co nejširší nabídku volnočasových aktivit od pravidelných kroužků přes jednorázové 
akce a letní tábory až po klub deskových her a provozování Informačního centra pro mládež. Snažíme se dělat aktivity, 
které budou zajímavé jak pro děti, které hledají nějakou pravidelnou a soustavnější činnost, tak pro děti nebo celé 
rodiny, které chtějí jednou za čas zajít na akci, i pro mládež, která bude vědět, že může přijít do klubu, kdykoli je 
otevřeno. 

ZÁZEMÍ PRO ČINNOST 
Prostory v bývalé mateřské školce na Fr. Hrubína v Třebíči, kde sdružení sídlí a kde probíhá podstatná část aktivit, máme 
v pronájmu od města Třebíč kde jsme v roce 2020 dělali běžnou údržbu bez větších rekonstrukcí a úprav. Vymalovali 
jsme a do jednotlivých místností vyrobili dekorace v tábornickém stylu. Hodně času jsem také věnovali zahradě, kde 
vzniklo posezení, bosonohá stezka a hřiště na pétanque. V budově máme k dispozici tři klubovny, prostory 
volnočasového klubu, zasedací místnost, kuchyňku a skladovací prostory. 

Informační centrum pro mládež jsme byli nuceni zredukovat pouze na prostory autobusového nádraží. Hlavní prostory 
ICM na vlakovém nádraží jsme v průběhu roku museli opustit. Na nádraží probíhala rekonstrukce a od SŽDC jsme dostali 
výpověď z pronajatých prostor. 

Údolí Mohykánů je letním tábořištěm nedaleko Nové Říše, kde během celých dvou měsíců letních prázdnin probíhají 
letní tábory. Na provozu tábořiště dlouhodobě spolupracujeme s třebíčským domem dětí a mládeže. 
Na tábořišti jsou dřevostavby kuchyně s jídelnou, umývárny a latrín. Na táborovou sezónu stavíme 40 podsadových 
stanů. 

POBOČNÉ SPOLKY A ICM 
V souladu se stanovami Občanského sdružení KADET mohou vznikat pobočné spolky. V roce 2020 pracovaly tyto 
pobočné spolky: Klub žonglování MagniS (Želetava), Kamarádi Znojmo, Outdoorové centrum Bumerang (Třebíč), 
Rodinné centrum Berušky (Rouchovany) a Centrum volného času Hrubínka (Třebíč). 
Občanské sdružení KADET dále zřizuje a provozuje Informační centrum pro mládež, které ale není samostatným 
pobočným spolkem a nemá tedy samostatnou právní subjektivitu. 

 
LIDÉ V KADETU 

Občanské sdružení KADET mělo v roce 2020 celkem 243 členů (řádných i přidružených – členů kroužků). Podle stanov 
stojí v čele spolku rada, složená z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Rada řídí spolek v průběhu roku mezi valnými 
shromážděními. 
Občanské sdružení KADET mělo v roce 2020 jednoho zaměstnance na plný úvazek a 4 DPP v ICM a jednu DPP na úklid a 
údržbu prostor. Ostatní členové sdružení vykonávají veškerou činnost jako dobrovolníci ve svém volném čase. 

PODĚKOVÁNÍ 
Nelze zde vyjmenovat všechny spolupracující organizace, firmy ani řadu dobrovolníků, kteří s námi během celého roku 
spolupracovali, podíleli se na naší činnosti, pomohli nám nebo nám prostě vyšli vstříc. Byl by to dlouhý výčet a určitě by 
se stalo, že bych na někoho zapomněl. 
Rozhodně ale patří velký dík všem, kdo jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu, byť nejsou členy sdružení a jejich pomoc 
a spolupráce byla zcela nezištná. Díky tedy patří jak poskytovatelům dotací, tak firmám, ale především dobrovolníkům a 
rodičům našich členů, kteří nám pravidelně pomáhají bez nároku na jakoukoli odměnu. 
  
 Jan Burda 
 předseda sdružení 
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