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Co se Vám vybaví v souvislosti s MC Dobříšek ? 
 

Kamarádsky 
"Já ty mateřský centra moc ráda nemám," řekla mi nedávno kolegyně, když jsme spolu 
rozmlouvaly u sklenky vína. "Maminy tam seděj u kafe a probíraj holiče nebo 
kosmetičku." Přiznám se, že mne její odmítavý názor trochu zaskočil. Jednak nemám nic 
proti nezávaznému klábosení maminek, kterým už z jednotvárnosti jejich mateřství 
docházejí intelektuální síly a posílí je i přátelský rozhovor o ofině, ale hlavně si myslím, že 
to není pravdivý obraz takovýchto zařízení. Mohu se ovšem mýlit, zblízka znám vlastně 
jen jedno jediné - Mateřské centrum Dobříšek. A tam se dějí věci - celoroční 
bohatá nabídka aktivit pro děti i dospělé, letní příměstské tábory, zajímavé přednášky, 
smysluplné semináře... . Aktivity centra ale přerůstají jeho teritorium, "holky z Dobříšku" 
jsou u různých benefičních akcí, organizují lampiónový průvod, podílejí se na komunitním 
plánování soc. služeb v regionu a spolupracují s dalšími organizacemi ve městě. Však 
moje kolegyně obdivně zírala, když jsem jí o tom vyprávěla. 

Mgr. Daniela Doubková, výtvarnice a lektorka 
 
Partnersky 
Ráda bych osobně poděkovala Mateřskému centru Dobříšek za dlouholetou spolupráci. 
Šest let existence výtvarné dílny Zahrada v nejtěsnějším sousedství Dobříšku 
v Pastoračním centru sv. Tomáše přineslo krásné okamžiky na výstavách a společných 
akcích. Další jsme pak prožívali po čtyři roky v zahradě Památníku Karla Čapka ve Staré 
Huti na letních plenérech pro veřejnost, které se už staly milou tradicí a stovky 
návštěvníků oceňují spolupráci památníku a mateřského centra. 
Děkuji všem rodičům, dobrovolníkům, příznivcům a zejména vedení Mateřského centra 
Dobříšek za vstřícné jednání, přátelství a podporu – to vše jsem u nich vždycky našla. 

Mgr. Zuzana Hutňanová, výtvarnice a lektorka 
 
Odborně 
Mateřské centrum Dobříšek znám skoro celou dobu jeho existence. 
A to z výlučné, trochu exkluzivní a pro laika podezřele nazvané pozice „externího 
supervizora“. 
Co je z této pozice tak jedinečného vidět? 
Vývoj. Úsilí. Vytrvalost. Záměr. Pozornost. Sebereflexi. 
A tým lidí, kteří se o to snaží. 

PhDr. Jan Šikl, Ph.D. – externí supervizor týmu MC Dobříšek 
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Znáte Dobříšek? 
 

 Mateřské centrum je místo pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde mohou společně trávit 
svůj volný čas, využívat nabízené programy nebo jen zázemí, obohacovat své 
dovednosti nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu MC. 

 MC nabízí alternativu aktivního využití volného času dětí a rodin, je dobrým příkladem 
smysluplného využití času s dětmi. MC je místem seberealizace s možností výběru. 

 Návštěva MC umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí 
o dítě dostávají. Činnost MC má sociálně-preventivní funkci pro rodiny. 

 Pomáháme začleňovat matky na mateřské/rodičovské dovolené do společnosti  
a následně usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu. 

 Rádi přivítáme další členy s novými nápady, jakoukoliv pomocí či podporou. 

 Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města. 

 Fungujeme na principu svépomoci, na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky 
podpoře mnoha dárců a sponzorů. 

A co nabízí? 

 Otevírací dobu: denně od 8 do 12:30 volná herna, od 13 do 21 hodin programy 

 Pro koho: rodiny s dětmi od 0 do 15 let, budoucí rodiče, těhotné ženy, seniory 
Služby pro rodinu: 

• Herna plná zajímavých hraček 
• Tvořivé, vzdělávací, jazykové, hudební a sportovní programy 
• Vzdělávací kurzy s krátkodobým hlídáním dětí 
• Předporodní kurzy a individuální poradenství pro rodiče 
• Cvičení pro těhotné včetně laktačního a individuálního poradenství 
• Zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let 
• Prázdninové příměstské výtvarné tábory pro děti od 6 do 12 let 
• Rukodělné kurzy, přednášky a besedy s odborníky, kulturní a společenské akce, 

benefice, společné výlety a jednorázové akce pro celou rodinu 
• Poradenství a aktuální informace týkající se oblasti rodinné problematiky 
• Bezplatná půjčovna didaktických pomůcek a her, odborné literatury a časopisů 
• Možnost občerstvení a nekuřácké prostředí, zázemí pro přebalení a nakrmení malých 

dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou) 
• Bezplatná inzertní služba a přístup na internet zdarma v době provozu herny 
• Informační telefonní linka a pravidelně aktualizované webové stránky 
• Nízké vstupné a dotované programy a kurzy 
• Členský příspěvek pro dospělého 100 Kč/pololetí, děti příspěvek neplatí 

Členství není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen užívá slev a různých výhod! 
• Sportoviště a venkovní hřiště „Noemova archa“, veřejnosti otevřeno denně od 8 

do 19 hodin, určeno dětem od 3 do 12 let pouze v doprovodu dospělé osoby, která 
zodpovídá za svěřené děti. Platí zde zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty! 
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Historie MC 
 

Roky 2001 – 2010 

 MC Dobříšek je občanské sdružení, které v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši 
působí od roku 2001 

 V roce 2002 se stalo členem Sítě mateřských center o.s. v České republice. Síť MC 
sdružuje v současné době již 352 členských MC, z toho 66 MC ve Středočeském kraji, 
a zajišťuje metodickou podporu, koordinaci společných projektů a záštitu na 
mezinárodní úrovni. Opět jsme se letos zapojili do kampaní Sítě MC o.s., např. Táta 
dneska frčí, Masopustní týden a Spolu u kulatého stolu. 

 Od roku 2003 vytváříme opakovaně ve spolupráci s ÚP Příbram a od roku 2006 také 
díky MPSV a Středočeskému kraji pracovní místa pro ženy s malými dětmi. 

 Jsme držitelé ocenění „Family Friendly Society“ – „Společnost přátelská rodině“. 

 V roce 2005 jsme vybudovali díky podpoře kraje, města, nadací a za pomoci 
dobrovolníků hřiště pro děti a mládež „Noemova archa“, jeho obnova pokračovala 
v roce 2010 díky úspěšné veřejné sbírce a podpoře mnoha dárců a dobrovolníků. 

 
Historie pomoci: Mateřské centrum Dobříšek s podporou a zapojením města Dobříše a 
Nadace Divoké husy každoročně spolupořádá benefiční akci s cílem pomoci potřebným. 

 V roce 2006 jsme poprvé pomohli částkou 80 000 Kč vybavit chráněné dílny denního 
stacionáře o. s. Stéblo. 

 V roce 2008 se akcí “Afrika na Dobříši“ podařilo získat částku 83 000 Kč, z níž byla 
uhrazena strava, přístřeší a školné na šest měsíců pro 200 sirotků ve městě Bozoum 
(Středoafrická republika). 

 Charitativní kulturní akcí „Irský večer“ pořádanou na zámku Dobříš na podporu 
Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech v roce 2009 jsme opět díky 
zdvojnásobení výtěžku Nadací Divoké husy dosáhli celkového výtěžku 142 405 Kč. 

 V loňském roce jsme výtěžek předvánočního trhu, téměř 135 000 Kč, věnovali o. s. 
Stéblo, na dofinancování a vybavení projektu chráněného bydlení a odlehčovací 
služby pro osoby s postižením v obci Borotice. 

MC Dobříšek přispívá k rozvoji města Dobříše a snaží se být jeho nedílnou součástí - MC 
výrazně přispělo ke vzniku střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb regionu 
Dobříšsko pro léta 2008-2013 a strategického plánu rozvoje města na období 20 let. 
MC má velmi dobře zmapované místní prostředí, disponuje odbornými zkušenostmi a 
rozsáhlou databází kontaktů, tudíž je pro plánování města nepostradatelným subjektem. 
Od roku 2007 participuje s městem Dobříš na mnoha projektech, podílí se na široké škále 
akcí pro veřejnost či na humanitárních akcích, je členem v MAS regionu Brdy-Vltava. 
Aktivita MC, snaha podílet se na rozvoji města a jeho okolí velkou měrou přispěly 
k významným oceněním, které Dobříš získala - 1. místa v soutěžích Plánujeme společně 
aneb rozvoj soc. služeb ve Středočeském kraji 2009, O lidech s lidmi 2008 a 2009, vítězství 
soutěži Obec přátelská rodině 2008 a opakovaně i v roce 2010. 
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Projekty roku 2010 
 

Zpracování plánu rozvoje MC na tříleté období a podání žádosti vedlo k získání statutu 
Organizace uznaná MPSV na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo provoz MC Dobříšek v roce 2010 

 Díky stěžejní podpoře byla značná část výdajů MC v roce 2010 hrazena z dotace MPSV. 
Mohli jsme tak zajistit každodenní provoz centra, dostupné programy včetně 
krátkodobého hlídání dětí a další rodinné služby v MC v rozsahu celoročního 
provozu po celý týden. Realizované odborné semináře posilují rodiče v jejich rolích. 
Při zajišťování programů jsme vytvořili několik nových pracovních příležitostí pro 
rodiče malých dětí v rámci DPP. Na zajištění provozu centra a nabídce jeho programů 
se podílí také řada dobrovolníků. Dotaci MPSV ve výši 676 037 Kč jsme využili 
na úhradu mzdových nákladů a zákonného pojištění, nájemného a energií, nákupu 
materiálu, telefonů, poštovného, cestovného, na opravy a údržbu prostor, školení a 
kurzy, supervize.      Koordinátorka projektu Petra Štěpová 

Projekt „Provoz a rodinné služby MC Dobříšek v roce 2010“ 

 Neinvestiční dotací z Humanitárního fondu Středočeského kraje jsme dofinancovali 
náklady spojené s každodenním provozem a službami MC. Z celkové částky dotace 
416 444 Kč jsme část ve výši 379 900 Kč čerpali na nákup vybavení, úhradu mzdových 
nákladů a zákonného pojištění, nájemného a energií, telefonů, poštovného, údržbu 
prostor a hřiště, cestovného, na školení a kurzy, supervize. Zbývající část jsme čerpali 
na stejný účel v lednu 2011. Poskytovatel převádí dotaci ve 12ti pravidelných 
měsíčních splátkách počínaje listopadem 2010 a konče v říjnu 2011. Pro MC to 
znamenalo nutnost půjčky ve výši 200 000 Kč na předfinancování projektu. 

Koordinátorka projektu Petra Štěpová 

Pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání dotované Úřadem práce České republiky 

 V tomto roce se nám podařilo vytvořit a obhájit dvě pracovní příležitosti pro rodiče 
pečující o děti do 15 let. V rámci veřejně prospěšných prací (VPP) nám ÚP v Příbrami 
poskytl příspěvek ve výši 213 189 Kč na dva celé úvazky po dobu 10 měsíců, 
spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.    

Vedoucí projektu Petra Štěpová 

Projekt „Zpět do práce“ 

 Projekt realizovaný od 1.9.2006 do 30.6.2008 byl zaměřený na vzdělávání žen/mužů 
na mateřské/rodičovské dovolené. V rámci zajištění udržitelnosti projektu nabízíme 
možnost využití internetu v MC zdarma, vzdělávací kurzy a semináře, výuku angličtiny 
pro dospělé začátečníky a pokročilé, školení první pomoci, kurzy práce na PC apod. 

 Projekt „Zpět do práce“ byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci 
Společného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu 
Středočeského kraje.        Udržitelnost projektu zajišťuje Stáňa Bedřichová 
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Šance rodině i zaměstnání, projekt Sítě mateřských center® 
Projekt usiluje o podporu a slaďování rodinného a pracovního života rodičů pečujících 
o děti předškolního věku, a to prostřednictvím nabídky kvalitní a profesionální péče o děti 
a zároveň aktivním působením na zaměstnavatele. 

 Projekt napomáhá rozvoji a profesionalizaci mateřských center jako organizací 
poskytujících alternativní službu péče o děti. 

 Projekt je realizován v deseti krajích České republiky, včetně Středočeského kraje. 

 V rámci tohoto projektu v roce 2010 Lenka Křížová a Lenka Weissová úspěšně 
absolvovaly rekvalifikační kurz Péče o děti ve věku od 3 do 15 let. Pro jednu z nich 
jsme v následujícím roce získali podporované místo pečovatelky v MC na 0,5 úvazku 
po dobu 6 měsíců. 

 
 

 
 

 
Projekt Krok k zaměstnání je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 
Program Čteme s nečtenáři 

 MC podpořilo pokračování pilotního projektu lektorek metody programu RWCT 
(Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a nabídlo prostory pro pravidelný program 
rozvíjející čtenářské strategie a dovednosti. Čtenářská dílna je určena skupině 8 dětí 
ve věku 4 – 6 let (je možné i v doprovodu rodiče), které ještě neumějí číst, mohou 
však už rozvíjet svoje čtenářské dovednosti, které napomáhají porozumění textu. 
V dílnách se neučí děti číst! Projekt v tomto roce doplnily semináře pro rodiče 
na téma rozvoje čtenářských dovedností a zatraktivnění čtení. 

Lektorky Květa Krűger a Kateřina Šafránková 
 
Projekt Celé Česko čte dětem® „Čteme svým dětem 20 minut denně. Každý den.“ 

 V prosinci 2009 jsme společně s Městskou knihovnou Dobříš zahájili 3. ročník projektu 
podporujícího hlasité předčítání dětem jako formu pozitivního ovlivňování 
emociálního, psychického, myšlenkového a morálního vývoje, vytvoření návyku číst si 
i v dospělosti, spojeného se soutěží o nejlepší čtenářskou rodinu. 

 Opět se četlo ve školních družinách základních škol, MC Dobříšek, Městské knihovně 
Dobříš, Café Velbloud a především v rodinách, po dobu 4 měsíců do března 2010. 

 Celý projekt proběhl především díky obětavému přístupu paní Švehlové, účasti 
známých osobností regionu, pomoci o.s. Stéblo a firmě Letizia Martiny Krátké. 
Děkujeme také za dlouholetou záštitu starostovi města Dobříše Mgr.  
J. Melšovi. 

Realizátorky Marie Švehlová, Dagmar Hametová a Petra Štěpová 
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Účast na Bambiriádě v Příbrami 

 Ve dnech 21.-23.5.2010 probíhala u Nového rybníku v Příbrami přehlídka 
volnočasových aktivit již dvanáctého ročníku Bambiriády. Mateřské centrum Dobříšek 
zde úspěšně prezentovalo nabídku Sítě mateřských center v ČR, kterých je nyní již 66 
jen ve Středočeském kraji. Počasí nám celkově přálo a tomu odpovídala i velká 
návštěvnost a zájem veřejnosti - přes 7 000 návštěvníků. 

Prázdninové týdny výtvarných aktivit (TVA) – příměstské tábory 

 V červenci 2010 proběhly 4 týdny výtvarných aktivit v duchu příměstských táborů 
na téma „Řemeslo má zlaté dno“ pro děti od 5 do 15 let. Celkem 68 dětí si pod 
vedením zkušených lektorů vyzkoušelo výtvarné a řemeslné techniky, zažilo různé hry 
a soutěže i výlety. Celodenní pobyt zahrnuje i teplé obědy, pitný režim, materiál, 
odměny, vstupné a lektorné. 

 Úkolem příměstského tábora je vyplnění volného času dětí, které o prázdninách 
zůstávají v místě bydliště a jejich rodiče chodí do zaměstnání. 

 Cílem je vytvoření úzkého vztahu dětí k místu, kde žijí a k lidem, se kterými se 
potkávají. Akcemi se vždy zaměřujeme na prohloubení historických vědomostí a 
poznání kulturního dědictví našeho regionu. Nechyběly ani sportovní hry, soutěže a 
celodenní výlety. Průběžně probíhala dokumentace a medializace projektu. 

TVA koordinovala Stáňa Bedřichová 

Výtvarný plenér dobříšských výtvarníků aneb „Ohlédnutí na konci léta…“ 

 V neděli 22. srpna se na zahradě Památníku K. Čapka konal již 4. ročník výtvarného 
plenéru pro veřejnost nazvaný Zahradníkův rok aneb celý svět je zahradou... 

 Na několika stanovištích se po celý den výtvarně pracovalo, zapojili se všichni bez 
rozdílu věku, v průběhu dne cca 180 návštěvníků. 

 Hliněný a Zelený krámek se těšil velkému zájmu návštěvníků, kteří spolu s fejetonem 
Karla Čapka O pěstitelích kaktusů odcházeli s užitečnými radami členů Klubu 
kaktusářů Příbram. Vystavené kaktusy vzbuzovaly obdiv a zahradníkem se stal každý, 
kdo si udělal pěknou maličkou zahrádku do květináče a doma o ni začne pečovat. 
Anebo navštívil fotoateliér a nechal se zvěčnit ve zvětšené kresbě Josefa Čapka. 

 Ve výstavní místnosti památníku zahájil vernisáž výstavy Miro Pogran a poutavě 
vyprávěl nad svými fotografiemi o japonských zahradách. 

 Malí i velcí pobíhali po zahradě mezi stromy a hledali jednotlivé kapitoly Zahradníkova 
roku, neboť v nich se ukrývaly odpovědi na otázky testu. Hrálo se o tajuplné ceny 
v tombole. 

 Herci divadýlka JÁTOJSEM (Víťa Marčík ml. a spol.) uvedli představení pro děti 
Královská moudrost a na závěr zahrála příbramská skupina BYLO NÁS ŠEST hrající 
irské lidové písně s českými texty v podbrdském stylu. 

 Poděkování za tento ročník plenéru patří mnohým dobrovolníkům z MC Dobříšek, 
pracovníkům Památníku K. Čapka, Nadačnímu fondu Čapkova Strž a f. Nohelgarden. 

Plenér každoročně organizuje Zuzana Hutňanová 
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Projekt „Mimořádné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity MC Dobříšek pro děti, 
mládež a rodiny s dětmi pořádané v roce 2010“ 

 Finanční podpora ve výši 40 000 Kč z Fondu sportu a volného času města Dobříše nám 
umožnila pořádat mimořádné kulturní, sportovní a jiné volnočasové akce pro rodiče 
s dětmi v roce 2010. 

 Díky dotaci fondu města jsme mohli vybavit hernu a dílnu výtvarným materiálem a 
vybavením, pro rodinné mimořádné akce a příměstské tábory jsme pořídili party stan, 
sportovní vybavení, magnetickou tabuli a pokryli jsme zčásti dvě divadelní představení 
pro děti včetně ozvučení koncertu na Plenéru pro veřejnost s dobříšskými výtvarníky. 

Koordinovala Petra Štěpová 

Spolupráce s Městem Dobříš, dalšími NNO a organizacemi v regionu 

 Iniciace a aktivní zapojení do projektu „Tvorba akčního plánu KPSS na Dobříšsku“, 
koordinace pracovní skupiny Děti, mládež, rodina, aktualizace brožury poskytovatelů 
služeb a volnočasových aktivit. 

 Zapojení na prezentačních akcích pro veřejnost, např. „Pojďme tvořit společně“, 
členství v Komisi prevence kriminality a v Místní akční skupině (MAS) regionu Brdy – 
Vltava, účast v pracovní skupině Strategického plánování, pomoc při výstavbě hřišť a 
sportovišť. 

Starosta Dobříše J. Melša byl oceněn Českou radou dětí a mládeže 

 ČRDM 6. října 2010 udělila v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze starostovi 
města Dobříše Mgr. Jaroslavu Melšovi Cenu „Přístav“. Toto ocenění se předává již 
devátým rokem zástupcům státní správy a samosprávy na místní či krajské úrovni 
za významnou podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Starostu na Cenu Přístav 
dle pravidel soutěže nominovali zástupci občanských sdružení pracujících s dětmi a 
mládeží, kteří v Dobříši působí (TOM 19199 FANTAN Dobříš, Tábornický oddíl Zlatý 
list, MC Dobříšek a o.s. Nezdi). Ocenění předávali předseda ČRDM a náměstkyně 
primátora hl. města Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volného času. 

 Smyslem Ceny „Přístav” je vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její 
konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním. J. Melša byl 
oceněn právě za spolupráci a podporu dobříšských občanských sdružení, které svojí 
činností umožňují dětem a mladým lidem kvalitní a účelné využívání volného času a 
významně se tak podílejí na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, 
psychické a fyzické závislosti apod. Mají nezastupitelný výchovný účinek, doplňují 
působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. 

 Poselství soutěže: „Když půjdu před tebou, můžu splést cestu. Když mě necháš jít 
za sebou, můžu se ti ztratit. Když půjdeme vedle sebe, společně dojdeme k cíli.” 
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Zpráva o příjezdu Knížete Václava na Dobříš a historický průvod městem 11.9.2010 

 Jubilejní, desáté Svatováclavské slavnosti v Dobříši, které se konaly v sobotu 11. září 
2010, byly opravdu velmi povedené, a to tak, že se na ně přijel podívat i sám kníže 
Václav až z Prahy. Pro cestu do Dobříše zvolil oře parního a po poledni dorazil 
na dobříšské nádraží. Byl přivítán lidem poddaným, který z Dobříše a z širokého okolí 
přijel knížete uctít. 

 Z nádraží na zámek dobříšský již knížete vezl kočár koňmi tažený a průvodem dvořanů 
i lidu prostého doprovázen, dorazil na zámek záhy. Byl zde přivítán zámeckým 
správcem a poté mohly slavnosti začít. Představili se zde v boji mnozí rytíři za velké 
pozornosti obecenstva. Po tomto úvodu kníže se spolu s lidem prostým prošel 
ze zámeckého nádvoří do francouzského parku, kde se odehrával turnaj, jehož cílem 
bylo získat titul rytíře. Ti kdož uspěli a zvítězili ve všech kláních, byli pasováni 
samotným knížetem do stavu rytířského, což bylo ztvrzeno stříbrňákem a glejtem 
rytířským. 
V bohatém programu slavností se obecenstvu mimo jiné představila skupina Pánů ze 
Zvěřince. Také sokolníci ze zámku Sychrov předvedli své umění jak zacházet s dravci. 
Dlužno ještě dodat, že počasí bylo velmi příznivé a lid urozený i prostý si celou tu 
slávu velmi pochvaloval. http://www.pribramsko.eu/detail.php?ID=2363 

Antonín Janča © 
 

Děkujeme všem zúčastněným a především cca 85 dvořanům - nadšeným dobrovolníkům 
a dalším organizacím, kteří se všichni podíleli na bohatém programu a bez jejichž pomoci 
by nebylo možné příjezd knížete Václava a historický průvod realizovat: 

 Mateřské centrum Dobříšek 

 Společná Pohoda Rosovice 

 Historické tance KUS žen Dobříš 

 Rytířská klání Páni Bérkové z Dubé 

 Dobové občerstvení od Lštěňského krčmáře Petra Kühle 

 Jízda kočárem Zdeněk Jor Zliv u Březnice 

 Studenti a pedagogové Gymnázia K. Čapka Dobříš 

 Zámek Dobříš 

 NEZABUDITZI 

 Zvučení p. Voděra ZUŠ Dobříš 

 Městská policie Dobříš 

 České dráhy 
Po příjezdu dvořanů na zámek Dobříš následoval až do večera bohatý kulturní program 
pro rodiny s dětmi v režii MC Dobříšek a o.s. Společná Pohoda. 
Děkujeme, bylo nám ctí a nezapomenutelným zážitkem. 
Projekt byl podpořen Poštovní spořitelnou prostřednictvím Nadace Via částkou 
35 000 Kč, z které jsme uhradili půjčovné kostýmů, pronájem kočáru s koňmi a odměny 
pro děti. 

http://www.pribramsko.eu/detail.php?ID=2363
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Benefiční jarmark pro Stéblo 11.12.2010 
Jménem organizátorů Mateřského centra Dobříšek a o. s. Stéblo bychom rádi poděkovali 
za velkou podporu a účast na Benefičním jarmarku a vánočním setkání, které se konaly v 
sobotu 11.12.2010 na Dobříši a v Boroticích. 
Prodejní galerií, tombolou, prodejem výrobků a občerstvení jsme v průběhu akce získali 
téměř 135 000 Kč, které zahrnují také finanční dary knížecí rodiny Colloredo-Mannsfeld -
20 000 Kč, společnosti  Mercuri International s.r.o. - 20 000 Kč a pana Roberta Boxe 
ve výši 20 000 Kč, který jej osobně v rámci benefice předal ředitelce o. s. Stéblo 
Mgr. A. Homolkové. Rozhodující pro příznivý výsledek této akce bylo pokrytí většiny 
nákladů z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a města Dobříše. 
Celý výtěžek tak můžeme věnovat na podporu dofinancování a vybavení projektu 
chráněného bydlení a odlehčovací služby pro osoby s postižením v obci Borotice. 
Sobotní benefiční jarmark na dobříšském náměstí před radnicí měl i přes větrné počasí 
velkou návštěvnost a velmi milou atmosféru. 
Dopoledne plné hudby a tance nejen našich nejmenších, ale také dárečků, horkých 
nápojů a domácího pečiva a cukroví zahřálo u srdce a jak nám řekla návštěvnice paní 
J. Kadlecová: „Taková pěkná akce by měla být ve městě každý týden . Ráda jsem si 
nakoupila originální výrobky klientů chráněných dílen o. s. Stéblo i výrobky dětí 
ze základních škol, k tomu několik knih, výborné domácí pečivo a ještě se nechám 
překvapit, zda mi přinese štěstí lístek do tomboly!“ 
Celá akce vyvrcholila Vánočním setkáním v denním stacionáři v Boroticích, kde byl pro 
přátele a dárce připraven kulturní program, pohoštění, losování výherců tomboly a 
představen projekt. 
Podařilo se nám naplnit poslání této akce a získat prostředky k dofinancování výstavby 
bytového domu a nákupu vybavení jednotlivých bytů a společných prostor chráněného 
bydlení a odlehčovací služby  - respitní péče (kuchyňské linky, postele, domácí elektrické 
spotřebiče atd.). 
Velmi si ceníme důvěry široké veřejnosti, která každoročně věnuje podporu vybranému 
projektu. Děkujeme za věcné dary do tomboly a také všem, kteří věnovali svůj čas a síly 
k podpoření této akce. 

Za Stéblo Martin Hamáček, za MC Dobříšek Petra Štěpová 

Stéblo je nezisková organizace, jejímž cílem je pracovat na rovnocenném uplatnění dětí i 
dospělých se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i jiným typem 
postižení) v praktickém životě a celkové zlepšení kvality jejich života. Sdružení se zaměřilo 
na rozvoj sociálních služeb - Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny v oblasti 
Dobříšska, Sedlčanska a přilehlých regionů. 
Info: www.steblo.org, os.steblo@seznam.cz, tel: 774 166 012, 774 166 013 
 

mailto:os.steblo@seznam.cz
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Nová Archa u MC Dobříšek v roce 2010 
 

Veřejná sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků na řešení havarijního 
stavu hřiště Noemova archa, zakoupení nového vybavení, včetně následného provozu a 
údržby povolená na období 1.4.2010 – 18.2.2013 
Díky významné podpoře České pojišťovny a.s., Římskokatolické farnosti Dobříš a mnoha 
dárců se podařilo získat ve sbírce krásných 165 000 Kč. Většinou vašich hlasů i díky 
skvělému poměru ceny, kvality a záruky byla vybrána znojemská firma Dřevoartikl 
k realizaci stavby nové lodi. Hloubení děr na kotevní prvky zajistila firma Bobcat. Nákup 
betonu a doplnění kačírku na dopadové plochy jsme pokryli z dotace Středočeského 
kraje. Tak jsme s Vaší pomocí ještě v tomto roce obnovili Archu za celkových cca 
175 000 Kč, včetně DPH, dopravy a montáže. 
Dalším cílem je kvalitnější dopadová plocha kolem herních prvků, nový altán, houpačky 
a výměna laviček. Proto můžete i nadále přispívat do sbírkových kasiček v MC Dobříšek, 
Pastoračním centru sv. Tomáše nebo přímo na bankovní účet č. 4939326001/5500. 

Na nové hřiště přispěli: 
Česká pojišťovna a.s. 50 000 Kč 
Římskokatolická farnost Dobříš 48 000 Kč 
kasička MC Dobříšek 17 603 Kč 
dražba obrázků Café Velbloud 5 834 Kč 
kasička Pastorační centrum sv. Tomáše 6 569 Kč 
Snark - květinový den M. Krátké 5 000 Kč 
kasička Lékárna LEGE ARTIS 4 117 Kč 
kasička ordinace MUDr. Veselé 3 621 Kč 
Mgr. Adam Bőhm 3 000 Kč 
MUDr. Jana Veselá 2 000 Kč 
Miroslav Sochor 2 000 Kč 
Fitness centrum Dobříš M. Suchý 2 000 Kč 
Ing. Lubomír Doubek 2 000 Kč 
Pavel Miškovský 2 000 Kč 
manželé Trunečkovi 2 000 Kč 
Hanka Šolcová 2 000 Kč 
kasička Květiny Letizia M. Krátké 1 873 Kč 
manželé Hutňanovi 1 000 Kč 
Jana Šteinerová-Nehtové studio 1 000 Kč 
Dagmar Hametová 1 000 Kč 
Bohdan Urban 1 000 Kč 
Petra Štěpová 1 000 Kč 
kasička Informační centrum Dobříš 631 Kč 
a mnoho dalších anonymních dárců. 

Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme za další příspěvky. 
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Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci MC Dobříšek 
 

Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové 
rady jsou statutárními zástupci MC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho 
roku. Rada MC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření MC 
a schází se 1x měsíčně. Více viz. stanovy MC. 
 

Členové rady zvolení valnou hromadou 26. dubna 2010: 
Stanislava Bedřichová, Dagmar Hametová, Lenka Mašková, Dagmar Smrčinová, Galina 
Svobodová, Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Petra Štěpová. 
Kontrolní komise: Lenka Mašková a Hanka Šolcová. 
 

V roce 2010 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky Stanislava Bedřichová, Dagmar 
Hametová, Eva Šejnová a Petra Štěpová. Markéta Dvořáková na RD. 
Společně s ostatními zajišťovali každodenní provoz a úklid, koordinaci a řízení MC, 
realizaci projektů, psaní grantových žádostí, správu a údržbu hřiště, věnovali se 
fundraisingu, firemnímu dárcovství a propagaci. 
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce a Středočeského kraje. 

 

Dobrovolníci a lektoři programů pro děti a dospělé: Lenka Bartošová, Stanislava 
Bedřichová, Pavla Blatná, Bohuslava Bowdery, Martina Branšovská, Dagmar Braunčová, 
Daniela Doubková, Veronika Douchová, Stanislava Drncová, Eliška a Markéta Dvořáková, 
Eva Fenclová, Lea Hampejsová a tým dobrovolníků na cyklostezku a lampiónový průvod, 
Marie Haňáčková, Marie Hrušková, Anna Hutňanová, Zuzana Hutňanová, Jiřina 
Chlebovská, Miluše Jekoschová, Jarka Kadlecová, Andrea Kilford, Clive Kilford, Jindřiška 
Klímová, Veronika Knesplová, Mili Kotápišová, Květa Krűger, Renata Kubátová, Marie 
Kulhavá, Olina Ludačková, Alena Marešová, Vladimíra Mlíčková, Kateřina Neubauerová, 
Vít Novotný, Linda Pačesová-Horynová, Miro Pogran, Anna Pogranová, Magda 
Pogranová, Jindřiška Puchtová, Jaroslav Slanec, Štěpán Souček, Martin Soukup, Galina 
Svobodová, Markéta Svobodová, Kateřina Šafránková, Sylvie Šindelářová, Miluška Šípová, 
Tonička Štefanová, Jíra Štěpo, Tereza Štolcová, Marie Švehlová, Ivana Švejdová, Marie 
Tomasyová, Noemi Trojanová, Jana Universalová, Marie Universalová, Jiří Universal, Jana 
Vokurková, Mirka Vtípilová, Jana Zajícová. 
 

Odbornou praxi v MC absolvovaly studentky Tereza Bláhová, Lucie Flachsová, Kristýna 
Kozohorská, Nikola Krajčírová, Lenka Křížová, Michaela Kubínová, Michaela Podušková, 
Veronika Rezková a Lenka Weissová. 
Tvorbě a tisku letáků, webových stránek, vizitek, grafické práci, foto a 
videodokumentaci činnosti MC se věnovali Dagmar a Martin Hametovi. 
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Pavlína Novotná. 
Údržbu a opravy hřiště zajišťovali Jirka Bedřich a Pavel Dragoun. 
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Pravidelné programy v roce 2010 
 

 Dopolední herny – rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku od 1 roku do 6 let si společně 
hrají, komunikují v bezpečném prostoru nebo využívají speciálně zaměřené programy. 

 Angličtina pro děti - s V. Douchovou, výuka dětí od 3 do 12 let v pěti skupinách. 

 Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé - se zajištěným hlídáním dětí, s A. Kilford. 

 Barevný svět - šikovné ručičky pro kluky i holčičky od 2 do 5 let, říkanky, hry a 
maňásci. Vedla G. Svobodová a D. Smrčinová za asistence rodičů. 

 Cvičení pro těhotné a laktační poradenství - s porodní asistentkou L. Bartošovou. 

 Čteme s nečtenáři - s lektorkami programu RWCT K. Šafránkovou a K. Krüger. 

 Dovedné ruce I. a II. – výtvarná dílna pro děti ve věku od 5 do 7 let se S. Bedřichovou. 

 Hrajeme si společně - všestranný program pro rodiče s dětmi 2-5 let s M. Kulhavou. 

 Hrátky s robátky - od 4 do 18 měsíců, společný zpěv, poslech hudby a pohybové hry. 

 První krůčky k hudbě - program pro děti od 18 měsíců do 4 let nabízí jednoduché 
písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hru na rytmické nástroje… 

 Rytmické kroky - hudební průprava hravou formou, pro děti od 4 do 6 let. Lektorka 
hudební školy Yamaha D. Braunčová. Více na www. yamahaskola.cz. 

 Kurz ruského jazyka pro dospělé - pro začátečníky i pro ty, co se s ruštinou již setkali, 
ale dále ji nerozvíjeli, s A. Klikarovou. Kurzy nejsou omezeny věkem. 

 Mistr Paleta - akad. malíř M. Pogran učí děti od 6 do15 let nové výtvarné zkušenosti. 

 Moderní tance – průprava s R. Kubátovou pro holky i kluky ve věku 5-7 a 7-12 let. 

 Mravenečci - pohybové hry s využitím tělocvičného náčiní, zdravotní cvičení 
s říkankami a relaxační část pro rodiče s dětmi 2-4 let pod vedením M. Vtípilové. 

 Malí šikulové - pro děti od 5 do 7 let, vhodné pro předškoláky. Vedla L. Weissová. 

 Posezení s pohádkovou babičkou - s M. Švehlovou v dětském odd. Městské knihovny. 

 Předporodní kurzy - včetně ind. poradenství, s porodní as. M. Branšovskou. 

 Stříhání dětí v MC - v rámci herny děti ostříhá kadeřnice V. Knesplová. 

 Sportovní odpoledne - pro kluky i holky od 6 let, táty i dědečky - hry sportovního typu, 
např. florbal, fotbal, střelba z luku aj. na hřišti nebo v tělocvičně, vede J. Štěpo. 

 Tančíme na lidové písničky - pohybové hry a tanec pro děti od 2 let s L. Weissovou. 

 Tátovský klub - hravá mechanika pro kluky a jejich táty pod vedením C. Kilforda. 

 Tvůrčí proces - se S. Šindelářovou. Malováním, vyráběním a povídáním rozvíjí fantazii, 
sebevědomí, ale především jedinečnost každého dítěte od 4 do 7 let. 

 Večery s mistrem Paletou - pro dospělé, vedl M. Pogran. 

 Výtvarný kroužek Garáž - pod vedením M. Universalové děti ve věku 7-10 let 
poznávají různé výtvarné techniky: kresbu, malbu, modelování, grafiku. 

 Zdravé vaření - s M. Dvořákovou, spojené s povídáním o zdravém životním stylu a BIO. 
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Pravidelné programy MC Dobříšek v číslech 
 

 

Název programu 
Počet 

navštívených 
lekcí 

Počet návštěv 
dospělých 

Počet 
návštěv 

dětí 

Angličtina pro předškolní děti - pokročilí 
 

35 0 190 

Angličtina pro školní děti - pokročilí  
 

34 0 144 

Angličtina pro děti - školáci 8–12 let 
 

34 0 85 

Angličtina pro děti - školáci 4–7 let 
 

35 0 175 

Angličtina pro děti - školáci 8–12 let 35 0 140 

Anglická konverzace pro děti 6 6 11 

Angličtina pro dospělé ve 2 úrovních 62 194 104 

Barevný svět 25 150 169 

Cvičení pro těhotné 35 158 0 

Dovedné ruce I a II 40 40 247 

Hrátky s Robátky HŠ Yamaha – 11 dětí 
 

34 341 341 

První krůčky k hudbě I. HŠ Yamaha-9 dětí 
 

34 269 269 

První krůčky k hudbě II. HŠ Yamaha-9 dětí 
 

34 286 286 

Rytmické kroky HŠ Yamaha – 7 dětí 
 

34 236 236 

Hrajeme si společně 29 180 189 

Kurzy PC na vlastních NTB 1 7 0 

Kurzy ruského jazyka pro dospělé 7 33 11 

Mistr paleta I a II 35 35 210 

Večery s Mistrem Paletou 0 0 0 

Moderní tance I, II  61 61 346 

Mravenečci I a II 66 430 373 

Malí šikulové 12 12 62 

Předporodní kurzy 38 140 0 

Stříhání dětí 6 15 9 

Tátovský klub 11 38 60 

Tančíme na lidové písničky 5 31 37 

Sportovní odpoledne 10 12 74 

Výtvarný kroužek – Garáž  32 32 203 

Výtvarný kroužek – Tvůrčí proces I a II 42 42 294 

Čteme s nečtenáři 11 31 64 

Celkem 36 pravidelných programů 843 2779 4329 
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Mimořádné akce roku 2010 
 

 Název akce Datum Děti Dospělí 

L 
E 
D 
E 
N 

Pohádková babička na téma „Zelené pohádky“ 19.1. 4 6 

Na "JUST" chřipce 19.1. 1 2 

Společné bubnování 29.1. 9 8 

Celé Česko čte dětem® - 2. veřejné čtení v Café Velbloud 30.1. 26 33 

Ú 
N 
O 
R 

Masopustní týden v MC 1. - 5. 2. 46 48 

Pohádková babička na téma „Modré pohádky“ 9.2. 10 8 

Kurz PC pro dospělé - formátování a styly 12.2. 0 7 

Společné bubnování pro rodiny 26.2. 6 7 

B 
Ř 
E 
Z 
E 
N 

Pohádková babička na téma „Červené pohádky“ 9.3. 9 5 

Seminář "Čteme s dětmi" pro rodiče 11.3. 0 8 

Celé Česko čte dětem® - 3. veřejné čtení v MěK Dobříš 13.3. 13 19 

Seminář "Znakové řeči" pro rodiče 20.3. 0 0 

Velikonoční pedig 26.3. 2 10 

Společné bubnování pro rodiny 26.3. 5 10 

Velikonoční květinové aranžmá 29.3. 3 9 

D 
U 
B 
E 
N 
 

Pohádková babička na téma „Ve světě čarodějnic“ 9.4. 9 5 

Malé jarní radosti 17.4. 3 9 

Symboly v kruhu aneb jarní setkání s tancem 24.4. 0 8 

Valná hromada MC 26.4. 4 15 

Besídka žáčků Hudební školy Yamaha 28.4. 32 59 

Akce ke Dni země 22.4. 7 7 

Společné bubnování - SK Vlaška 30.4. Nesledováno   

K
V
Ě
T
E
N 

Jarní cyklostezka na Vlašce 8.5. 113 130 

Regionální setkání MC, seminář "Rodina jako džungle" 14.5. 10 17 

Bambiriádu v Příbrami navštívilo  7 000 osob 21.-23.5. Nesledováno 

Společné bubnování v rámci Májových slavností 22.5. 8 5 

Dětský den v Mokrovratech 23.5. 7 12 

Svatební květinový den na zámku Dobříš - prorodinný program 29.5. 72 50 

Č 
E 
R 
V 
E 
N 

Kurz začátky s fimem 4.6. 6 6 

Pletení ošatky z pedigu 11.6. 1 6 

Zahradní slavnost – „Tohle dělá táta“, vernisáž, soutěže… 12.6. 62 40 

Veřejná dražba - Velbloud Café 17.6. 18 20 

Šátkování v postmoderní společnosti 22.6. 4 4 

Č 
E 
R 
V 
E 
N 
E
C 

1. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora - 16 dětí 5.-9.7. 80 10 

2. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora – 18 dětí 12.-16.7. 90 12 

3. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora – 16 dětí 19.-23.7. 80 11 

4. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora – 18 dětí 26.-30.7. 90 11 
 

Kromě každodenní herny proběhlo opět i prázdninové třídění hraček, jejich dezinfekce. 
Obnovili jsme hlavní herní prvek Archu, opravovali a udržovali jsme hřiště a sportoviště. 
Došlo i na malování a velký úklid všech ostatních prostor. Připravovali jsme nové programy a 
zpracovávali žádosti o dotace na příští rok. 
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S 
R 
P 
E 
N 

Výtvarné středy "Noemova Archa - výroba 3D zvířátek" 4.8. 3 2 

Výtvarné středy "Papírohraní" 11.8. 5 4 

Výtvarné středy "Recyklovaný/ papírový pedig a jiné papírování" 18.8. 1 3 

Výtvarné středy "Fimo-lžička na svačinku a korálky pro maminku" 25.8. 6 4 

Výtvarný plenér „Zahradníkův rok“ v Památníku K. Čapka 22.8. 57 96 

Z 
Á 
Ř 
Í 

10. výročí Svatováclavských slavností "Příjezd knížete Václava" 11.9. 430 548 

Pomáháme s výukou angličtiny doma - seminář pro rodiče 21.9. 0 8 

    

Ř 
Í 
J 
E 
N 

Pojďme tvořit společně – prezentace NNO na hřišti u kina 6.10. 298 260 

Setkávání maminek nad potřebami miminek - šátkování 11.10. 0 0 

Virtuální světy našich dětí – seminář pro rodiče 12.10. 0 8 

Slavnostní předání nové archy dětem 13.10. 148 15 

Týmotvorný seminář pro dobrovolníky a pracovníky MC 19.10. 1 10 

Pletení z pedigu 22.10. 3 9 

Lampiónový průvod pohádkovým lesem 23.10. 680 1320 

L 
I 
S 
T 
O 
P 
A 
D 

Už zase zlobí! Co teď? Seminář o výchově v rodině. 1.11. 0 0 

Podzimní mini diskotéka na téma „HALLOWEEN“ 5.11. 16 13 

Vánoční ozdoby z papírového pedigu 5.11. 1 7 

Oční diagnostika a poradenství pro dospělé 10.11. 3 4 

Oslava 9. narozenin MC a divadlo pro děti „Zlatá husa" 13.11. 36 25 

Setkávání maminek nad potřebami miminek „Jak a proč šátkovat“ 15.11. 0 2 

Pohádková babička „Ve světě veršů, říkanek a pohádek" 16.11. 6 9 

Vyrábění z pedigu II. 19.11. 2 8 

Seminář kompetence, hranice a zvládání konfliktů v rodině 19.11. 1 10 

Návštěva solné jeskyně a sauny 1.a 20.11. 29 30 

Znaková řeč pro slyšící batolata – seminář pro rodiče 25.11. 0 0 

Adventní aranžování 25.11. 3 9 

Barevná typologie pro ženy 26.11. 1 4 

Biopotraviny – seminář pro rodiče 30.11. 6 6 

Výtvarné večery na téma Keramický objekt „Světlo“ I. 30.11. 2 8 

P 
R 
O 
S 
I 
N 
E 
C 

Vánoční jarmárek 4.12. 38 72 

Už zase zlobí! Co teď? Seminář o výchově v rodině. 6.12. 0 0 

Ekodomácnost – seminář pro rodiče 7.12. 0 0 

Výtvarné večery na téma Keramický objekt „Světlo“ II. 7.12. 2 8 

Benefiční jarmark pro o.s. Stéblo "Podpora chráněného bydlení" 11.12. 96 452 

Setkávání maminek nad potřebami miminek „Jak a proč šátkovat“ 20.12. 0 0 

Pohádková babička na téma „Vánoce u Rumcajsů" 14.12. 1 4 

Výtvarné večery na téma Keramický objekt „Světlo“ III. 14.12. 2 8 

Vánoční dýchánek, workshopy, jarmárek - Velbloud Café 19.12. 17 24 

Vánoční večírek s Dobříškem - Velbloud Café  20.12. 9 13 
 

MC v roce 2010 připravilo 74 mimořádných akcí. 77 2733 3620 
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Rok 2010 v číslech 
 

 MC evidovalo 84 registrovaných členů, tzn. rodin s dětmi, proběhlo celkem 843 lekcí 
36 nabízených pravidelných programů. Ty navštívilo opakovaně 4 329 dětí 
v doprovodu 2 779 dospělých. Celkem 77 mimořádných akcí se zúčastnilo 2 703 dětí 
a 3 580 dospělých. Dopolední hernu bez programu navštívilo v průběhu roku 
699 dospělých s 712 dětmi. Bezplatných služeb výpůjčky odborných knih využilo 
26 návštěvníků a didaktických her 61 osob. 

 V roce 2010 mělo MC Dobříšek 84 stálých členů, tzn. 84 rodin s dětmi, další desítky 
neevidovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce. 

 99% návštěvníků má trvalé bydliště ve Středočeském kraji, ostatní v Praze nebo ČR. 
71% jsou noví návštěvníci. 

 V roce 2010 nedošlo k navýšení realizovaných programů a jen mírně pokračoval 
dlouholetý nárůst návštěvníků mimořádných akcí. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet rodin - pravidelných členů MC 65    76    75    76    84 

Počet klientů 36 pravidelných programů 1 764    4 177    8 108    9 712    7108 

Počet lekcí pravidelných programů 214    503    701    955    843 

Návštěvnost pravidelných programů - dospělí 855    2 455    3 647    4 192    2779 

Návštěvnost pravidelných programů - děti 909    1 722    4 461    5 520    4329 

Počet návštěvníků herny 769    569    578    995    1411 

Počet návštěvníků herny - dospělí 348    280    280    448    699 

Počet návštěvníků herny - děti 421    289    298    547    712 

Počet mimořádných akcí 56    62    66 59    77 

Návštěvnost rodin na mimořádných akcích 2 459    3 108    4 964 5 377    6353 

 

Graf příjmů MC 

dle zdrojů:  
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Kontaktní a identifikační údaje 
 

Mateřské centrum Dobříšek, člen Sítě MC o.s. 
Sídlo: Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 
IČO: 265 42 820 
Občanské sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 26.9.2001 
pod číslem VS/1-1/48114/01-R 
 
Statutární zástupce: koordinátorka a členka rady MC Petra Štěpová 
E-mail: mc.dobrisek@tiscali.cz 
Web: www.mc.dobris.net 
Tel.: 608 459 559 
 
Číslo hlavního účtu: 1461013001/5500 u Raiffeisenbank a.s. 
Číslo sbírkového účtu: 4939326001/5500 

 

mailto:mc.dobrisek@tiscali.cz
http://www.mc.dobris.net/
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Finanční zpráva za rok 2010 
 

Přehled peněžních výdajů 
 
 

 Celkem z toho dotace MPSV 

Kancelářské potřeby 15 637 5 000 
Odborná literatura 1 863 0 
Čisticí a hygienické potřeby 7 298 0 
Učební a výtvarné pomůcky 53 757 0 
Ostatní spotřebovaný materiál 113 636 34 000 
Materiál na občerstvení 40 727 0 

Materiál celkem: 232 918 39 000 
   
Prodej kosmetiky 7 016 0 

Prodej zboží celkem: 7 016 0 
   
Energie 20 400 18 800 
Energie 20 400 18 800 
   
Cestovné 5 485 2 000 

Cestovné 5 485 2 000 
   
Opravy a udržování 31 804 23 900 

Opravy a udržování celkem: 31 804 23 900 
   
Ostatní služby 439 369 26 800 
Telefonní poplatky a internet 29 872 26 900 
Poštovné 2 466 1 200 
Nájemné 63 120 39 000 
Vzdělávání 36 700 24 700 

Ostatní služby celkem: 571 527 118 600 
   
Bankovní poplatky 2 217 0 
Pojištění 4 713 0 
Ostatní poplatky 1 514 0 
Ostatní poplatky celkem: 8 444 0 
   
Dar RC Chaloupka 1 000 0 
Benefice Stéblo 44 558 0 

Dary celkem: 45 558 0 
   
Hrubé mzdy - pracovní poměr 480 230 224 000 
Hrubé mzdy - DPČ 83 120 62 216 
Dohody o provedení práce 327 575 89 005 
Zákonné pojištění Kooperativa 2 368 1 202 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 191 547 97 314 

Mzdové náklady celkem: 1 084 840   473 737 
   

 
 
 

Náklady roku 2010 celkem: 2 007 992 676 037 

   

Výsledek hospodaření roku 2010: zisk 171 873 Kč  
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Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 2010 

  
Tržby za vlastní výrobky 16 155 
Vstupné na akce, kurzovné 439 322 
Tržby za ostatní služby 138 568 

Tržby za služby celkem: 594 045 

  
Tržby za kosmetiku 7 016 

Tržby za zboží celkem: 7 016 
  
Úroky 22 

Úroky celkem: 22 
  
Dary fyzických osob 44 800 
Dary fyzických osob - sbírka 78 850 
Dar Česká pojišťovna a.s. - sbírka 50 000 
Veřejná sbírka - ostatní příjmy 40 248 
Benefiční akce Stéblo 44 558 

Dary celkem: 258 456 
  
Přijaté členské příspěvky 11 200 

Přijaté příspěvky celkem: 11 200 

  
Dotace MPSV 676 037 
Dotace Středočeský kraj 379 900 
Dotace Město Dobříš 40 000 
Dotace Úřad práce 213 189 

Dotace celkem: 1 309 126 

  

Příjmy za rok 2010 celkem: 2 179 865 

 

Komentář vybraných údajů za dané období: 

 MC nemá žádné zásoby ani nevytvořilo žádný majetek vlastní činností. 

 MC nemá žádný odpisovaný majetek a nebyly používány zahraniční měny. 

 MC zaměstnávalo v průměru 4 pracovníky v přepočtených úvazcích. 

 MC má k datu tisku VZ závazky v celkové výši 200 000 Kč – bezúročné půjčky 
na předfinancování projektu v roce 2010, který Humanitární fond SK splácí ve 12ti 
pravidelných měsíčních splátkách do října 2011 – pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 Kontrola ze strany OSSZ v roce 2010 shledala bezdlužnost organizace. 

 Příznivě proběhla i tzv. následná finanční i metodická kontrola v organizaci ze strany 
MPSV za období 2009, která proběhla v září 2010 a doporučila MC ponechat získaný 
titul uznané organizace. Protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy v MC. 

 

Veškeré bankovní pohyby probíhají na hlavním účtu č. 1461013001/5500.  
Další účet MC č. 4939326001/5500 k veřejné sbírce, oba účty u Raiffeisenbank a.s. Praha. 
 
 

Pohyby na těchto Transparentních účtech můžete sledovat 
na http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty. 
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Poděkování 
Za podporu 

 a pochopení našim skvělým manželům a dětem 

 faráři ŘKF Dobříš P. Michalu Němečkovi 

 starostovi Jaroslavu Melšovi, místostarostce Evě Marvanové, projektovým 
manažerkám Lence Maškové a Dagmar Smrčinové, vedoucí odboru investic a správy 
majetku města Hance Hovorkové, všem radním a zastupitelům města 

 Síti MC o.s. 

Za spolupráci 

 především všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům MC, Lídě Musilové, Janě 
Kořínkové, Martině Svárovské a Marušce Šochové z Pastoračního centra sv. Tomáše, 
ředitelce Památníku K. Čapka Kristině Váňové, novináři Zdeňkovi Hejkrlíkovi 
in memoriam, redaktorům Simoně Pavlů a Karlu Součkovi, Jindře Kastnerové a Pavlu 
Bodorovi z KD Dobříš a všem z Computer Design, floristce Martině Krátké z firmy 
Letizia, řediteli Zámku Dobříš Pavlu Krejcárkovi a jeho zástupkyni Renatě Sémové, 
Marii Švehlové, ředitelkám MěK Dobříš Haně Venderové a Katce Pechové, ředitelce 
ZŠ Stará Huť Kateřině Melšové, dětem i učitelům Základní školy praktické a Základní 
školy speciální Dobříš, TJ Sokol Dobříš, ZUŠ Dobříš, Kláře Jandové z Aerobic Studia 
Orel Dobříš, Jirkovi Bedřichovi, zvukaři Michalu Semančíkovi, Ivě a Michalovi 
Dudlovým z SK Vlaška, Andree a Clivovi Kilford, Janě a Mirkovi Farovým a Lence 
Slavíkové ze Společné Pohody Rosovice, Radkovi Studenému a všem ze sboru 
Dobrovolných hasičů Dobříš, Městské policii Dobříš, společnosti Dokas Dobříš Honzovi 
Markovi, Jakubovi Jaruškovi, Marii Tuláčkové z Café Velbloud, Zdeňce Žádníkové-
Volencové a jejímu Nadačnímu fondu, Noemi Trojanové z Azylového domu 
sv. Ludmily, Janě Šafránkové, Stáně Krejčíkové a řediteli S. Žákovi z Farní charity Starý 
Knín, Aleně Homolkové a Šárce Daňkové z o.s. Stéblo, Petrovi Kühlemu, krčmáři 
ze Lštěně, Nemocnici Příbram, Radku Vystydovi ze Snark s.r.o., MAS Brdy-Vltava. 

Za mediální propagaci 

 Kulturnímu středisku, Městské knihovně Dobříš a Informačnímu centru Dobříš 

 Dobříšským listům, Periskopu, Příbramskému deníku, Příbramskému zpravodaji, Příbramsko 
Live, MF Dnes, Občasníku Tomáš, časopisům Děti a my, Máma a já, Půl na půl a Betynka 

 Rádiím Blaník, Regina Praha, ČR Region 

Za finanční a materiální pomoc všem, kteří nám ji na naši činnost v roce 2010 poskytli: 

 Tiskárna Petr Dvořák Dobříš, Miroslav Svoboda, Petr Kozohorský, Cukrárna Jarolímek, 
manželé Bedřichovi, Milan Mochán a Lesy ČR, BOBCAT, manželé Dvořákovi obchod 
Jíme zdravě, manželé Doubkovi, Jiří Tománek Dobříš NETwork, 5PComputers, VHS 
Dobříš spol. s.r.o. a rodina Kolaříkova, nakladatelství Egmont ČR a Fragment, manželé 
Vlkovi CIZOP, firma Altima®. 

Velmi oceňujeme Vaši pomoc a zapojení dobrovolníků při zajištění akcí pro rodiny 
s dětmi a všem srdečně děkujeme! 
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Vize a směřování do budoucna… 
 

Velmi si ceníme toho, že naše činnost a aktivity jsou dnes neodmyslitelnou součástí života 
místní komunity a hodnotou pro relativně velký okruh lidí. Stále se objevují lidé noví, a to 
jak návštěvníci, tak aktivisté s novými myšlenkami, což pomáhá našemu centru určovat 
směr do budoucnosti a dále se rozvíjet. 
 

 Nadále bychom chtěli zajistit trvalou udržitelnost celoročního provozu a stálé nabídky 
denního centra a hřiště pro děti „Noemova archa“ včetně jeho obnovy. 

 Nabízet kvalitní a všem dostupné programy napomáhající integraci rodičů s dětmi 
na MD/RD a podporovat mezigenerační soužití. 

 Pomáhat při začleňování rodin se zdravotně či sociálně znevýhodněnými dětmi 
do běžného života, vytvářet prostředí pro přirozené interakce a sociální integraci. 

 Zkvalitňovat služby a zvyšovat jejich dostupnost dostatečnou informovaností 
veřejnosti, zvyšovat odbornost a profesionalizaci týmu soustavným vzděláváním. 

 Díky dofinancování z obecních, krajských a ministerských dotací a evropských 
strukturálních fondů zajistit nízkoprahovost našich služeb a souběžně vytvářet 
pracovní příležitosti v MC vhodné pro rodiče s malými dětmi nebo v evidenci 
uchazečů o zaměstnání ÚP. 

 Pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery, ostatními NNO, 
podnikatelskými subjekty, státní správou i samosprávou, včetně dalších MC v kraji a 
Sítí mateřských center, o.s.. 

 Aktivně se podílet na společných projektech i životě našeho města. 

 Příležitosti vnímáme v rozvoji spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi, 
v sociálním podnikání a tím i získání nových zdrojů financování a forem podpory, 
ve zvýšení podílu příjmů od klientů (členů) sdružení na spolufinancování MC, 
v udržení odpovídajícího odborného a organizačního zázemí MC a získávání 
dobrovolníků např. aktivizací návštěvníků, ve změně identity MC – nový název, logo, 
hledání jiných forem propagace (nové webové stránky, kampaně…) odpovídající 
vývoji a posunu za 10 let činnosti a současné nabídce. 

 Ohrožení existence a činnosti MC vidíme v nejistotě financování NNO, růstu režijních 
nákladů a konkurence. Naši spolupráci může ovlivnit i změna politického vedení 
v kraji či obci a jeho vliv na prorodinnou politiku. 

 

Pro rok 2011 není cílem zvyšovat nabídku programů, ale zajistit udržitelnost provozu a 
služeb, stabilní návštěvnost a stálou nabídku. To vše za odpovídajících kvalit získaného 
statutu organizace uznané MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit na období 
2010-2012. 
 

Děkujeme za Vaši přízeň a zveme Vás k návštěvě a účasti na programech a akcích MC. 
 

Členky rady a pracovní tým MC Dobříšek 
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