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Co se Vám vybaví v souvislosti s MC Dobříšek ? 
 

Mateřské centrum Dobříšek pro mne osobně představuje praktické potvrzení základní 
zásady občanské společnosti, že nejlépe fungují ty aktivity, jež si občané založí a spravují 
sami. MC Dobříšek se z původně dobrovolné aktivity několika nadšenkyň stalo 
nejvýraznější neziskovou organizací, poskytující na Dobříši rozsáhlé služby a aktivity pro 
maminky s dětmi nejen z města samotného, ale i z širšího regionu Dobříšska. Pro děti 
nejmladšího věku představuje MC Dobříšek ideální příležitost nejen pro zábavu, hry a 
tvořivou činnost, ale také pro učení se prvním vztahům s ostatními dětmi stejného věku, 
což je dobře připravuje pro další život. Jsem rád, že MC Dobříšek je pravidelně finančně 
podporováno městem a jsem přesvědčen, že i v budoucích letech bude vedení města tyto 
velmi potřebné aktivity podporovat. 

Jan Bureš, VŠ učitel, člen Rady města Dobříše, otec dvouleté dcery Elišky 

V současném chaotickém světě přichází jako balzám na duši podaná ruka, otevřená 
náruč. Mateřské centrum Dobříšek je pro mě náručí pro mou rodinu, podanou rukou, 
kterou nelze vyžadovat, jen si ji přát. 

Michal Dudla, otec tří malých dětí 

Na otázku reaguji bezprostředně. První, co se mi okamžitě vybaví, je parta velmi 
schopných a aktivních lidí. MC Dobříšek patří k hlavní hybné síle spolkového života ve 
městě. Mnoho zajímavých projektů, které vzniklo právě na základě podnětů MC Dobříšek, 
proslavilo město i za jeho hranicemi. MC není tedy pouze jenom společenským centrem, 
které nabízí bohatý program mladým maminkám a rodinám, ale je to organizace, která 
má pro město  v současné době nenahraditelnou funkci v motivaci pro ostatní neziskové 
organizace. Ukazuje  cestu ostatním občanům města, že lze mnohé dokázat, když  se lidé 
spojí a pracují na společném cíli, na společné myšlence. Přeji MC Dobříšek mnoho dalších 
dobrých  nápadů a silný realizační tým. 

Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše, otec tří synů 

MC Dobříšek vnímám jako velmi prospěšnou a seriózní organizaci nabízející bohatý 
program pro děti včetně potřebné pomoci maminkám. Myslím si, že organizací, jako je 
MC Dobříšek, není nikdy dost a oceňuji a vážím si všech lidí, kteří jsou v dnešní uspěchané 
a nelehké době ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci tak k fungování organizací jako je 
právě MC Dobříšek. Konec konců, právě z důvodu sympatií k MC Dobříšek společnost 
SNARK, s.r.o. bezplatně zapůjčila vývěsní tabuli na centrálním Mírovém náměstí a zároveň 
je sponzorem akce " Lampiónový průvod pohádkovým lesem". 

Radek Vystyd, otec dvou malých dětí 

Je velmi dobře, že MC vůbec vzniklo, jak pro malé děti, tak pro matky. Jeho vedení 
pracuje s velkou dávkou energie pro zpříjemnění nezastupitelné, nelehké a obdivuhodné 
role žen v mateřství. Přeji všem, aby jim to dlouho vydrželo. 

Milan Tichý, otec tří dětí 
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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: děti od 0 do 15 let, rodiny s dětmi, 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 děti od 2 do 4 let 
• Prázdninové příměstské výtvarné tábory pro děti od 6 do 15 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 9 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 – 2009 
 

 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 325 členských MC z toho 65 jen 
ve Středočeském kraji a její přínos pro rozvoj občanské společnosti byl oceněn na 
mezinárodním poli udělením titulu Žena Evropy 2003 Rut Kolínské, v roce 2006 
obdržela Rut Kolínská od Schwabovy nadace titul sociálně prospěšná podnikatelka za 
inovátorské řešení podpory matek s malými dětmi. 

 Od roku 2003 vytváříme opakovaně ve spolupráci s ÚP Příbram a od roku 2006 také 
díky MPSV 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“. 

 MC každoročně spolupořádá benefiční akci podpořenou Nadací Divoké husy s cílem 
pomoci potřebným. V roce 2006 jsme společně s Výtvarnou dílnou Zahrada 
Z. Hutňanové kulturní akcí Přes most pomohli částkou 80 000 Kč vybavit chráněné 
dílny denního stacionáře o.s. Stéblo v Boroticích. V roce 2008 se benefiční akcí „Afrika 
na Dobříši“ podařila získat částka 83 000 Kč, z níž byla uhrazena strava, přístřeší a 
školné na šest měsíců pro 200 sirotků ve městě Bozoum (Středoafrická republika). 
Benefiční kulturní akcí „Irský večer“ na podporu Azylového domu sv. Ludmily 
v Mokrovratech jsme v roce 2009 dosáhli celkového výtěžku 142 405 Kč. 

 V roce 2009 MC evidovalo 76 registrovaných členů, tzn. rodin s dětmi, proběhlo 
celkem 955 lekcí 43 nabízených pravidelných programů. Ty navštívilo opakovaně 
5 520 dětí v doprovodu 4 192 dospělých. Celkem 59 mimořádných akcí se zúčastnilo 
5 377 dětí a dospělých. Dopolední hernu bez programu navštívilo v průběhu roku 
448 dospělých s 547 dětmi. Bezplatných služeb výpůjčky odborných knih využilo 
63 návštěvníků a didaktických her 51 osob. 

 99% návštěvníků má trvalé bydliště ve Středočeském kraji, ostatní v Praze nebo ČR. 
67% jsou noví návštěvníci. Přestože se významně nezměnil počet mimořádných akcí, 
zvýšila se jejich návštěvnost. Zdvojnásobila se také návštěvnost herny. 

 V roce 2009 MC Dobříšek přispělo k vítězství města Dobříše v celostátní soutěži Obec 
přátelská rodině. Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města a stáváme se tak 
jeho nedílnou součástí (výstavba hřiště pro děti, podíl na přípravě a tvorbě KPSS a 
strategického plánu města, členství v MAS regionu Brdy-Vltava, příprava a vedení 
setkání zástupců NNO, státní správy a samosprávy u tzv. Kulatých stolů, členství v 
akční skupině MA21, v komisi prevence kriminality atd.). 
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Projekty roku 2009 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo provoz MC Dobříšek v roce 2009 

 Díky stěžejní podpoře byla část výdajů MC v roce 2009 hrazena z dotace MPSV. Mohli 
jsme tak zajistit každodenní provoz herny, dostupné programy včetně krátkodobého 
hlídání dětí a další dostupné rodinné služby v MC v rozsahu celoročního provozu po 
celý týden. Při zajišťování programů jsme vytvořili několik nových pracovních 
příležitostí pro rodiče malých dětí v rámci DPP. Realizované odborné semináře posilují 
rodiče v jejich rolích. Všechny nabízené nízkoprahové programy si kladou za cíl 
podporovat děti především ve věku od 1 roku do 6 let v jejich všestranném rozvoji - 
osobnostním, fyzickém i psychickém, a to způsobem, který je  pro děti zcela přirozený 
(hra, pohyb, tvoření, zpěv, zapojení fantazie atp.). Dotaci MPSV ve výši 802 706 Kč 
jsme využili na úhradu mzdových nákladů a zákonného pojištění, nájemného, 
telefonů, poštovného, údržbu prostor a hřiště pro děti, cestovného a vzdělávání. 
I nadále se na zajištění provozu centra a nabídce jeho programů podílí řada 
dobrovolníků. 

Koordinátorka projektu Petra Štěpová 

Projekt „Program a rodinné služby MC Dobříšek v roce 2009“ 

 Dotací z Humanitárního fondu Středočeského kraje jsme dofinancovali náklady 
spojené s každodenním provozem a službami MC. Z částky 30 000 Kč jsme hradili 
nákup kancelářských potřeb, poštovné, náklady na telefon a osobní náklady. 

Koordinátorka projektu Petra Štěpová 

Plán rozvoje organizace MC Dobříšek pro období 2010 – 2012 

 Tento plán se zabývá stanovením priorit v nabídce služeb a programů, řízením MC, a 
to v souvislosti s materiálním a finančním zázemím, politickým vývojem a dalšími 
vnějšími vlivy. 

 Za realizaci plánu zodpovídají realizátoři projektu radě MC, každoročně při setkání 
Valné hromady dojde k vyhodnocení jeho realizace na základě statistik návštěvnosti, 
míry spokojenosti uživatelů služeb – vyhodnocení dotazníkového šetření 1x ročně. 
K aktualizaci plánu se bude rada MC vracet min. 2x ročně a bude hodnotit všechny 
podmínky udržitelnosti: 
1. řízení MC 
2. nabídka programů a prorodinných služeb 
3. lidské zdroje a materiální zázemí 
4. propagace a spolupráce 
5. financování 

Naším cílem je zabránit soc. vyloučení naší cílové skupiny poskytnutím vhodného zázemí 
pro setkávání, seberealizaci a svépomoc a zprostředkování informací. Podařilo se nám 
naplnit vytyčené cíle a zajistit udržitelnost pro další období. 
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Přehled aktivit projektu: 
1. Denní provoz MC - volná herna, programy a provoz hřiště 
2. Nepravidelná činnost - mimořádné a tradiční akce, benefice 
3. Spolupráce - zapojení do činnosti a projektů města, spolupráce mimo region, 
celorepublikové kampaně atd. 
4. Prolínající se aktivity – propagace, laické prorodinné poradenství, péče o tým a jeho 
odbornost, dílčí projekty 

Zpracování plánu rozvoje MC a podání žádosti o udělení statutu „Organizace uznaná 
MPSV na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“ bylo úspěšné. 

Kompetence organizace: 

 občanské sdružení poskytující rodinné služby, spolupracující s dobrovolníky 

 úzká spolupráce a provázanost na ostatní NNO v regionu včetně poskytovatelů 
sociálních služeb 

 každodenní kontakt s rodinami, poskytování laického poradenství z prorodinné 
oblasti 

 zprostředkování odborného poradenství a vzdělávání 

 nabídka primárně-preventivních programů proti sociálně-patologickým jevům 
mládeže 

 individuální a skupinová práce s dětskými i dospělými klienty 

 rozvíjení charakterových vlastností dětí, posilování sociálních dovedností, komunikace 
a vztahů, posilování rodinných vazeb 

Odborná garance souhrnného projektu 

 Odborným garantem je vysokoškolsky kvalifikovaný psycholog – terapeut, 
s dlouholetou praxí v prorodinné oblasti, který je přímo zapojen do projektových 
aktivit: intervize pracovníků projektu, vedení zážitkových seminářů pro návštěvníky 
MC, přímo se podílí na jejich ativizaci, poskytuje klientům zpětnou vazbu – koučink 
postojů a situací. 

 Formou odborné praxe je do projektu zapojena také studentka VOŠ speciální 
pedagogiky – vychovatelství, která může být dalším odborným garantem projektu. 

 Projektový tým se systematicky vzdělává s cílem rozvíjet kvalitní služby. Zahájili jsme 
supervizi a intervizi. 

Projekt „Zpět do práce“ 

 Projekt realizovaný od 1.9.2006 do 30.6.2008 byl zaměřený na vzdělávaní 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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Projekt „Stará dobrá ruční práce“ 

 Podpořený Středočeským krajem nám umožnil zajistit provoz a vybavení výtvarné 
dílny včetně široké nabídky rukodělných kurzů pro rodiče s dětmi. 

Projekt „Pojďte s námi do pohádky“ 

 Podpořený Fondem kultury Středočeského kraje umožnil uspořádat o letních 
prázdninách 6 dotovaných týdnů výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora po 
stopách bájí a pověstí Podbrdska pro celkem 96 dětí ve věku od 6 do 15 let. Děti 
navštívily Skanzen ve Vysokém Chlumci, Hornické muzeum v Příbrami, Muzeum a 
zámek na Dobříši, Památník K. Čapka ve Strži a Pohádkovou zemi v Pičíně. Úkolem 
příměstského tábora je vyplnění volného času dětí, které o prázdninách zůstávají 
v místě bydliště a jejich rodiče chodí do zaměstnání, nabídnutí tvořivých, sportovních 
a pohybových aktivit. 

 K tématu byly vytvořeny etapové hry, jejichž 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. 

 Z dotace Středočeského kraje ve výši 30 000 Kč jsme uhradili nákup výtvarného 
materiálu, odměny, vstupné a dopravu autobusem na výletech dětí. 

TVA koordinovala Stáňa Bedřichová 

Letní plenér dobříšských výtvarníků v památníku K. Čapka ve Staré Huti 

 Spolupráce Památníku Karla Čapka ve Staré Huti a Mateřského centra Dobříšek 
úspěšně pokračuje založením tradice letních výtvarných plenérů pro veřejnost. 

 Třetí ročník, nazvaný „Papírová neděle“, byl v roce 2009 věnován papíru jako 
výtvarnému materiálu. Podtextem však byla pocta spisovateli: "Nejmoudřejší způsob 
využití papíru je krásná kniha." Několik pracovních stanovišť v krásné zahradě 
památníku nabízelo návštěvníkům možnost vyzkoušet si tvořivým způsobem 
"papírové" výtvarné techniky. S poklidnou atmosférou pod vysokými stromy 
korespondovala hudební produkce kapely Markéty Zdeňkové a pro zájemce, zejména 
děti, vykouzlila divadelní společnost Kejklíř představení v zelené trávě... Počasí bylo 
jako vždy na objednávku. Účast 420 osob. 

Plenér každoročně organizuje Zuzana Hutňanová 

Projekt „Mimořádné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity MC Dobříšek pro děti, 
mládež a rodiny s dětmi pořádané v roce 2009“ 

 Díky získané finanční podpoře z Fondu sportu a volného času města Dobříše jsme 
mohli pro děti, mládež a rodiny s dětmi uspořádat mnoho mimořádných kulturních a 
sportovních akcí. Z podpory 50 000 Kč jsme hradili především výtvarné pomůcky, 
sportovní potřeby, hračky do herny a vybavení dílny MC, odměny do soutěží, divadelní 
představení a tisk propagačních letáků na akce. 

Kulturní projekty administrovala Petra Štěpová 
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Benefice „Irský večer“ 31.10.2009 v Zrcadlovém sále dobříšského zámku 

 Kulturní akce pořádaná MC, jejíž výtěžek pomohl dofinancovat výstavbu a dovybavení 
Azylového domu sv. Ludmily pro rodiny s dětmi v Mokrovratech. 

 Prodejem vstupenek, občerstvení, prodejní galerií a dražbou jsme v průběhu večera 
získali neuvěřitelných 82 405 Kč, které znásobila Nadace Divoké husy o dalších 60 000 
Kč. Celkový výtěžek 142 405 Kč zahrnuje také finanční dar manželů Colloredo-
Mannsfeld, kteří jej osobně v rámci večera předali řediteli Farní charity Starý Knín 
Dr. S. Žákovi spolu s oznámením o bezplatném využití Zrcadlového sálu během večera. 
Rozhodující pro příznivý výsledek této akce bylo také spolufinancování tématického 
večera z dotace získané od MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině roku 2008. 

 Večer plný hudby, tance i osvěžujících nápojů v duchu původní irské kultury provázeli 
dva moderátoři. Hudbu střídalo mluvené slovo či obrazové prezentace. Koncert irské 
hudby v českém kabátě představila kapela Jauvajs doprovázena vystoupením taneční 
skupiny Coiscéim, na pódiu je vystřídala dudácká skupina 1st Czech Pipes&Drums. 
Informace o azylovém domě byly pojaty jako literárně zpracované příběhy v podání 
herečky Zdeňky Žádníkové. Diváky zaujal přednes příběhů těch, kteří azylovým domem 
prošli - nahlédli jsme do života tohoto zařízení, do konkrétní potřeby a pomoci. Všichni 
účinkující se zřekli honoráře. Program doplnila prodejní galerie výrobků klientů a 
zaměstnanců FCHSK a prodej tématického občerstvení. Celý večer pak vyvrcholil 
dražbou sponzorsky zajištěných poukazů na originální rodinné zážitkové pobyty. 

 V závěru večera zaznělo pozvání na další benefiční akci v příštím roce s cílem pomoci 
dofinancovat výstavbu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením 
v Boroticích (projekt občanského sdružení Stéblo). 

 Jsme potěšeni, že se nám podařilo spojit pomoc potřebným s příjemnou a 
kultivovanou zábavou. 

Fotogalerie a videa z večera jsou k prohlédnutí na Informačním serveru pro Dobříš a 
Dobříšsko www.dobrissko.eu. © Mgr. Jaroslav Hodrment © Pavlína Svobodová. 

Za MC Dobříšek Petra Štěpová 

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 čte 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 probíhá 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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Čteme s nečtenáři 

 MC podpořilo pilotní projekt lektorek metody programu RWCT (Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení) Květy Krűger a Kateřiny Šafránkové 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! 

Hřiště „Noemova archa“ v roce 2009 

 Finanční podpora města z dotace získané od MPSV v rámci soutěže Obec přátelská 
rodině roku 2008 na projekt „Opravy, provoz a údržba hřiště Noemova archa v roce 
2009“ nám umožnila obnovu pískoviště, doplnění materiálu dopadových ploch a 
částečnou rekonstrukci hlavního herního prvku. Hřiště opravuje pan Pavel Dragoun. 

Veřejná sbírka na obnovu archy 

 Dětské hřiště Noemova archa u Pastoračního centra je již po několik let 
vyhledávaným místem pro řadu rodin. Z vážných bezpečnostních důvodů jsme 
bohužel museli odstranit největší prolézačku – archu, jejíž technický stav byl již pro 
děti zcela nevyhovující.  

 Velmi Vás prosíme, pomozte nám vybudovat nový herní prvek ve tvaru lodi! Velmi 
nám leží na srdci bezpečnost dětí, proto nelze "loď" nahradit tak snadno. Od 1.4.2010 
zahájíme veřejnou sbírku na zakoupení a instalaci nové ARCHY, včetně následného 
provozu a údržby. Pomozte nám vybudovat nový herní prvek ve tvaru lodi! Děkujeme! 

 Přispějte přímo do sbírkových kasiček nebo na bankovní účet č. 4939326001/5500. 

Spolupráce s Městem Dobříš 

 Díky spolupráci Města Dobříš, Římskokatolické farnosti a MC Dobříšek bylo v červnu 
2009 otevřeno u budovy Pastoračního centra sv.Tomáše tzv. „Oranžové hřiště“, volně 
přístupné sportoviště pro děti a mládež, vybudované díky finančnímu daru Nadace 
ČEZ. 

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

 Účast ve výběrové komisi architektonické soutěže projektu Městského domu Dobříš 
– komunitního centra s knihovnou - přestavba brownfieldu bývalé budovy kina. 

 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. 

 MC získalo finanční odměnu jako „ocenění za aktivní zapojení do veřejných akcí a 
kampaní v roce 2009“ od Města Dobříš z dotace MPSV „Obec přátelská rodině 2008“. 

Opět jsme se zapojili do kampaní Sítě MC o.s., např. Táta dneska frčí, Masopustní týden a 
Spolu u kulatého stolu. 



 11 

 
  

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 14. května 2009: 
Stanislava Bedřichová, Dagmar Hametová, Andrea Kilford, Lenka Mazochová, Markéta 
Svobodová, Eva Šejnová, Petra Štěpová, Miroslava Vtípilová (do 3.9.). 
Kontrolní komise: Lenka Mazochová. 
 

V roce 2009 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky Stanislava Bedřichová, Eva 
Šejnová a Petra Štěpová. Markéta Dvořáková na RD. Společně zajišťovali každodenní 
provoz MC, koordinaci projektů, psaní grantových žádostí, správu hřiště, věnovali se 
fundraisingu, firemnímu dárcovství a propagaci. 
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od MPSV a Středočeského kraje. 

 

Dobrovolníci a lektoři programů pro děti a dospělé: Lenka Bartošová, Stanislava 
Bedřichová, Bohuslava Bowdery, Martina Branšovská, Dagmar Braunčová, Daniela 
Doubková, Veronika Douchová, Stanislava Drncová, Eva Fenclová, Lea Hampejsová, Anna 
Hutňanová, Zuzana Hutňanová, Jiřina Chlebovská, Miluše Jekoschová, Andrea Kilford, 
Clive Kilford, Veronika Knesplová, Mili Kotápišová, Pavla Krahulíková, Renata Kubátová, 
Marie Kulhavá, Olina Ludačková, Alena Marešová, Vít Novotný, Linda Pačesová-
Horynová, Lucie Pechlátová, Miro Pogran, Anna Pogranová, Magda Pogranová, Jaroslav 
Slanec, Štěpán Souček, Martin Soukup, Galina Svobodová, Kateřina Svobodová, Markéta 
Svobodová, Kateřina Šafránková, Sylvie Šindelářová, Jíra Štěpo, Tereza Štolcová, Marie 
Švehlová, Noemi Trojanová, Jana Universalová, Marie Universalová, Jiří Universal, Jana 
Vokurková, Mirka Vtípilová. 
 

Odbornou praxi v MC absolvovaly studentky Andrea Klikarová, Nikola Krajčírová, Iveta 
Lundáková a Iveta Masopustová. 
 

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 zajišťoval Pavel Dragoun. 
 

S úklidem pomáhaly Jana Dekastellová, Milada Chourová a Míša Ryčlová-Laštovková. 
 

V roce 2009 mělo MC Dobříšek 76 stálých členů, tzn. 76 rodin s dětmi, další 
desítky neevidovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce. 
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Pravidelné programy v roce 2009 
 

 Dopolední herny - děti ve věku od 1 roku do 6 let si za přítomnosti rodičů hrají se 
svými vrstevníky nebo využijí speciálně zaměřené programy. 

 Angličtina pro děti s rodilým mluvčím - jazykové školy Alternativ v sedmi skupinách.  

 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. Vedly G. Svobodová a S. Bedřichová  za asistence rodičů. 

 Broučci - všestranný program s M. Vtípilovou pro děti od 1 roku do 4 let za asistence 
rodičů. Pohybové hry a cvičení v doprovodu zpěvu, rytmických říkanek a básniček. 

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

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

 Dekorativní drátování - s A. Marešovou pro všechny od 8 do 99 let. 

 Dovedné ruce - keramická hlína a další výtvarné techniky jako prostředek 
k otevřenému vnímání světa, spolupráci a toleranci při práci v malé skupince dětí ve 
věku od 5 do 7 let se S. Bedřichovou. 

 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 obsahuje 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. Lektorky 
hudební školy Yamaha D. Braunčová a L. Pechlátová. Více na www. yamahaskola.cz. 

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

 Malování pro radost - tvořivé podvečery dospělých pod vedením J. Slance. 

 Mistr Paleta - s akad. malířem M. Pogranem zažívají děti nové výtvarné zkušenosti. 

 Moderní tance - průprava s R. Kubátovou pro holky i kluky ve věku 5-7 a 8-10 let. 

 Mravenečci - pohybové hry s využitím tělocvičného náčiní, cvičení s říkankami a 
relaxační část pro děti od 2 do 4 let v doprovodu rodičů pod vedením M. Vtípilové. 

 Pastelka - program pro předškoláky pod vedením M. Vtípilové. 

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

 Předporodní kurzy - pro rodiče včetně ind. poradenství s por. as. M. Branšovskou. 

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

 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 6 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. 

 Waldorfský klub lesní školky - dětí 3-6 let s M. Jekoschovou. Více na www.ditevlese.cz. 

 Zdravé vaření - s M. Dvořákovou, spojené s povídáním o zdravém životním stylu a BIO. 
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Pravidelné programy MC Dobříšek  v roce 2009 
 

Název programu Počet lekcí 
Počet 

dospělých Počet dětí 

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím 162 901 1021 

Angličtina pro děti 5 úrovní 65 65 291 

Anglická konverzace pro děti 4 4 24 

Angličtina pro dospělé ve 2 úrovních 35 314 139 

Broučci 19 120 110 

Barevný svět 36 249 255 

Cvičení pro těhotné 31 92 0 

Dekorativní drátování 6 29 0 

Dovedné ruce I a II 62 62 335 

HŠY – Hrátky s robátky 54 389 392 

HŠY – První krůčky v hudbě 51 385 948 

HŠY – Rytmické kroky 34 292 312 

Hrajeme si společně 5 22 18 

Malování pro radost 16 81 0 

Mistr paleta I a II 52 52 258 

Večery s Mistrem Paletou 10 60 0 

Moderní tance I, II a III 76 241 281 

Mravenečci I a II 56 445 385 

Pastelka 15 15 90 

Předporodní kurzy 36 80 0 

Stříhání dětí 8 32 32 

Tátovský klub 15 67 99 

Waldorfský klub lesní školky 5 10 8 

Výtvarný krouţek – Garáţ 36 36 191 

Výtvarný krouţek – Tvůrčí proces I a II 59 118 286 

Čteme s nečtenáři 7 31 45 

  955 4192 5520 

 

Tab.: Přehled návštěvnosti herny MC v letech 2006 až 2009 
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Mimořádné akce roku 2009 
 

 
Název akce Datum Děti Dospělí 

L 
E 
D 
E 
N 

Pohádková babička na téma „Poudám, poudám poudačku“ 13.1. 4 4 

    

    

    

Ú 
N 
O 
R 

Celé Česko čte dětem® - 2. veřejné čtení v Café Velbloud 7.2. 40 30 

Pohádková babička na téma „Masopustní veselí“ 10.2. 6 7 

Znaková řeč pro slyšící batolata 28.2. 2 2 

B 
Ř 
E 
Z 
E 
N 

Školení první pomoci 6.3. 0 24 

Pohádková babička na téma „Jedeme, plujeme, létáme“ 10.3. 6 7 

Celé Česko čte dětem® - 3. veřejné čtení v Měk Dobříš  16.3. 40 30 

Předjarní výtvarná setkání I. 20.3. 0 20 

Jarní zdravé vaření 25.3. 6 5 

Předjarní výtvarná setkání II. 27.3. 0 20 

D 
U 
B 
E 
N 
 

Předjarní výtvarná setkání III. 3.4. 0 20 

Setkání slyšících batolat se znakováním 4.4. 2 3 

Velikonoční květinové aranţmá 6.4. 0 17 

Pohádková babička na téma „Slet čarodějnic“ 7.4. 10 11 

Kurz práce na PC 17.4. 6 13 

Celé Česko čte dětem® - 4. veřejné čtení v Památníku K. Čapka 18.4. 49 51 

Akce ke Dni země 23.4. 10 12 

Jarní cyklostezka 26.4. 155 175 

K
V
Ě
T
E
N 

Valná hromada MC 14.5. 0 11 

Regionální setkání MC 15.5. 14 22 

Setkání slyšících batolat se znakováním 18.5. 0 0 

Svatební květinový den na zámku Dobříš 24.5. 65 54 

    

Č 
E 
R 
V 
E 
N 

Malý šperk - Velká radost I. 3.6. 0 13 

Malý šperk - Velká radost II. 10.6. 0 12 

Vernisáţ krouţků MC a výstavy obrázků „Odkrytí“  12.6. 38 45 

Zahradní slavnost – „Táta dneska frčí“, divadlo, soutěţe… 12.6. 82 142 

Besídka hudební školy Yamaha I. 15.6. 30 46 

Kulatý stůl na téma Středočeský kraj-místo přátelské rodinám 16.6. 0 22 

Besídka hudební školy Yamaha II. 17.6. 42 48 

Malování na hedvábí 17.6. 3 11 

Znaková řeč pro slyšící batolata 20.6. 5 5 

Č 
E 
R 
V 
E 
N 
E
C 

1. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 6.-10.7. 80 12 

2. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 13.-17.7. 80 12 

3. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 20.-24.7. 80 12 

4. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 27.-31.7. 80 12 
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S 
R 
P 
E 
N 

5. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 3.-7.8. 80 12 

6. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 10.-14.8. 75 12 

Workshop „Odpoledne s košíky“ 20.8. 2 5 

Výtvarný plenér „Papírová neděle“ v Památníku K.Čapka 23.8. 48 80 

Tátovské odpoledne 29.8. 15 20 

Opět proběhlo prázdninové třídění hraček, jejich opravy a dezinfekce. Došlo i na malování a 
velký úklid herny a všech ostatních prostor. Připravovali jsme nové programy a zpracovávali  
ţádosti o dotace na příští rok. 

Z 
Á 
Ř 
Í 

Svatováclavské slavnosti "Cesta tovaryšova" 19.9. 235 250 

Znaková řeč pro slyšící batolata 19.9. 3 3 

Kurz první pomoci „První pomoc při dětských otravách" 22.9. 3 11 

Ř 
Í 
J 
E 
N 

Pojďme tvořit společně – prezentace NNO na hřišti u kina 7.10. 258 250 

Lampiónový průvod pohádkovým lesem 24.10. 620 800 

Benefice na téma „Irský večer" 31.10. 16 196 

    

L 
I 
S 
T 
O 
P 
A 
D 

Pohádková babička „Ve světě veršů, říkanek a pohádek" 10.11. 1 2 

Předvánoční výtvarná setkání I. 12.11. 5 14 

Oslava 8. narozenin MC a divadlo pro děti „Čtyři pohádky" 14.11. 50 50 

Předvánoční výtvarná setkání II. 19.11. 5 14 

Základy finančního řízení v NNO 19.11. 2 19 

Předvánoční výtvarná setkání III. 26.11. 5 14 

Adventní aranţování 27.11. 2 13 

„ŢIVOT 2009"- vystoupení dětí z HŠY v Domově seniorů Dobříš 29.11. 17 20 

P 
R 
O 
S 
I 
N 
E 
C 

Zdravé vaření „Na just chřipce" 1.12. 3 3 

Vánoční jarmárek, zahájení 3. ročníku projektu „Celé Česko čte 
dětem®, dílny, divadlo“ 

5.12. 116 142 

Školení první pomoci 8.12. 0 7 

Zdravé vaření „Cukroví na poslední chvíli“ 15.12. 8 7 

Pohádková babička na téma „Zlaté pohádky" 15.12. 11 10 

 
MC v roce 2009 připravilo 59 mimořádných akcí. 59 2515 2862 

 

 

  2006 2007 2008 2009 

Počet rodin - pravidelných členů MC 65    76    75    76    

Počet klientů 43 pravidelných programů 1 764    4 177    8 108    9 712    

Počet lekcí pravidelných programů 214    503    701    955    

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

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

Počet návštěvníků herny 769    569    578    995    

Počet návštěvníků herny - dospělí 348    280    280    448    

Počet návštěvníků herny - děti 421    289    298    547    

Počet mimořádných akcí 56    62    66 59    

Návštěvnost rodin na mimořádných akcích 2 459    3 108    4 964 5 377    
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Finanční zpráva za rok 2009 
 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích - úplný objem nákladů v členění na náklady 

vynaložené pro plnění činností podle projektu a náklady na správu organizace. 

 Celkem Projektové náklady Vlastní správa 

Kancelářské potřeby 14 420 13 699 721 
Odborná literatura 165 165 0 
Čisticí a hygienické potřeby 5 311 5 045 266 
Učební a výtvarné pomůcky 105 657 105 657 0 
Ostatní spotřebovaný materiál 46 395 44 075 2 320 
Materiál na občerstvení 29 624 28 143 1 481 

Materiál celkem: 201 572 196 785 4 788 
    
Prodej kosmetiky 5 636 5 636 0 

Prodej zboží celkem: 5 636 5 636 0 

    
Cestovné 8 180 8 180 0 

Cestovné 8 180 8 180 0 

    
Opravy a udrţování 15 250 14 488 763 

Opravy a udržování celkem: 15 250 14 488 763 

    
Náklady na reprezentaci 11 963 11 365 598 

Náklady na reprezentaci celkem: 11 963 11 365 598 

    
Ostatní sluţby 416 142 395 335 20 807 
Telefonní poplatky a internet 38 097 36 192 1 905 
Poštovné 2 372 2 253 119 
Nájemné 96 596 91 766 4 830 
Vzdělávání 28 090 26 686 1 405 

Ostatní služby celkem: 581 297 552 232 29 065 

    
Hrubé mzdy - pracovní poměr 353 098 353 098 0 
Dohody o provedení práce 394 975 356 975 38 000 
Zákonné pojištění Kooperativa 1 484 1 484 0 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 100 384 100 384 0 

Mzdové náklady celkem: 849 941 811 941   38 000 

    
Bankovní poplatky 3 043 2 891 152 
Pojištění 5 070 4 817 254 
Ostatní poplatky 1 400 1 330 70 

Ostatní poplatky celkem: 9 513 9 037 476 
    
Dar Liga muţů 2 200 2 200 0 
Dar Azylovému domu 62 000 62 000 0 

Dary celkem: 64 200 64 200 0 

    

Náklady roku 2009 celkem: 1 747 552 1 673 863 73 689 

vyjádřeno v procentech: 100% 96% 4% 

    

Výsledek hospodaření roku 2009:  zisk   36 402 Kč 
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Graf příjmů MC dle zdrojů:  

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
   
Trţby za vlastní výrobky 11 760  
Vstupné na akce, kurzovné 449 854  
Trţby za ostatní sluţby 295 792  
Příjmy z reklamy 15000  

Tržby za služby celkem : 772 406  

   
Trţby za občerstvení 14 437  
Trţby za kosmetiku 2 483  

Tržby za zboží celkem : 16 920  

   
Úroky 120  

Úroky celkem : 120  

   
Dary fyzických osob 45 950  

Dary celkem : 45 950  
   
Ostatní příjmy 1 252  
Ostatní příjmy celkem: 1 252  
   
Přijaté členské příspěvky 4 600  

Přijaté příspěvky celkem : 4 600  

   
Dotace MPSV 802 706  
Dotace Středočeský kraj 90 000  
Dotace Město Dobříš 50 000  

Dotace celkem : 942 706  

   

Příjmy za rok 2009 celkem: 1 783 954  
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Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2009 

 

 
Komentář vybraných údajů: 
 

 MC Dobříšek nemá k datu tisku výroční zprávy žádné pohledávky ani závazky za rok 
2009 po lhůtě splatnosti. 

 Občanské sdružení nemá žádné zásoby ani nevytvořilo žádný majetek vlastní činností. 

 MC nemá žádný odpisovaný majetek a v roce 2009 nebyly používány zahraniční měny. 

 Občanské sdružení zaměstnávalo v průměru tři pracovníky v přepočtených úvazcích. 
 
Veškeré finanční pohyby na hlavním tzv. Transparentním účtu č. 1461013001/5500 
u Raiffeisenbank a.s. jsou zveřejňovány na stránkách http://www.rb.cz/firemni-
finance/transparentni-ucty. 
Dne 30.11.2009 byl založen druhý účet MC č. 4939326001/5500 k veřejné sbírce za 
účelem shromažďování finančních prostředků na řešení havarijního stavu hřiště 
Noemova archa, zakoupení nového vybavení, včetně následného provozu a údržby. 
Pohyby na tomto transparentním účtu můžete sledovat na http://www.rb.cz/firemni-
finance/transparentni-ucty. 

 
 
 
 
 

Účet 
 

Počáteční stav k 
1.1.2009 

Konečný stav k 
31.12.2009 

028 Drobný dlouhodobý majetek 90 860 90 860 

088 Oprávky k drobnému dlouh. majetku -90 860 -90 860 

211 Pokladna 19 299 953 

221 eBanka 54 412 99 450 

221 Sbírkový účet 0 1 990 

311 Odběratelé 2 660 0 

321 Dodavatelé -750 -54 350 

331 Zaměstnanci -41 559 0 

336 Sociální pojištění OSSZ -8 799 0 

336 Zdravotní pojištění VZP -1 791 0 

336 Zdravotní pojištění OZP -1 703 0 

342 Daň zálohová -1 245 2 838 

342 Daň sráţková -1 868 0 

389 Dohadné účty pasivní -6 570 -2 393 

901 Vlastní jmění -52 108 -12 086 

931 Hospod. výsledek ve schval. řízení -237 367 0 

932 Neuhrazený zisk a ztráta minulých let 277 389 0 

 

Kontrolní číslo: hospodaření 0 36 402 
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Účetní závěrka za rok 

2009: 

Výkaz zisků a ztráty 

 

  
A. Náklady: 

  
 V 

tis.Kč  
B. Výnosy: 

  
V tis.Kč 

Účet 
  

Čin. 
hlavní 

Čin. 
hospod. 

Celkem Účet  
Čin. 

hlavní 
Čin. 

hospod. 
Celkem 

  

I. Spotřebované 
nákupy celkem: 

207 0 207  
I. Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 
celkem: 

789 0 789 

501 
Spotřeba 
materiálu 

202 0 202 601 Tržby za vlastní výrobky 12  0 12 

504 Prodané zboží 6  0 6 602 Tržby z prodeje služeb 746 15 761 

 II. Služby celkem: 617 0 617 604 Tržby za prodané zboží 17  0 17 

511 
Opravy a 
udržování 

15 0 15  
II. Změna stavu 
vnitroorg. zásob 
celkem: 

0 0 0 

512 Cestovné 8  0 8  III. Aktivace celkem: 0 0 0 

513 
Náklady na 
reprezentaci 

12 0 12  
IV. Ostatní výnosy 
celkem: 

1 0 1 

518 Ostatní služby 581 0 581 649 Jiné ostatní výnosy 0 0 0 

 
III. Osobní 
náklady celkem: 

850 0 850  

V. Tržby z prodeje 
majetku, zúčtování 
rezerv a opravných 
položek celkem: 

0 0 0 

521 Mzdové náklady 748 0 748  
VI. Přijaté příspěvky 
celkem: 

51 0 51 

524 
Zákonné sociální 
pojištění 

100 0 100 682 Přijaté příspěvky - dary 46  0 46 

527 
Zákonné sociální 
náklady 

1 0 1 684 Přijaté členské příspěvky 5  0 5 

 
IV. Daně a 
poplatky celkem: 

0 0 0  
VII. Provozní dotace 
celkem: 

943 0 943 

 
V. Ostatní náklady 
celkem: 

10 0 10 691 Provozní dotace 943 0 943 

544 Úroky 0  0 0  Účtová třída 6 celkem: 1 769 15 1 784 

546 Dary 2 0 2      

548 
Jiné ostatní 
náklady 

8 0 8  
C. Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 

36 0 36 

 
VI. Poskytnuté 
příspěvky celkem: 

63 0 63 591 Daň z příjmů 0 0 0 

581 
Poskytnuté 
příspěvky 

63 0 63  
D. Výsledek 
hospodaření po zdanění 

36 0 36 

 
Účtová třída 5 
celkem: 

1 748 0 1 748  
    

  

Všechny ostatní ( zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové.    



 20 

 

 
 

Účetní závěrka za rok 2009: Rozvaha (bilance v tis. Kč) 
 
 

Aktiva: Účet Stav k 1.1.2009 Stav k 31.12.2009 

Drobný dlouhodobý majetek 028 91 91 

Oprávky k drob. dlouh. majetku 088 91 91 

Odběratelé 311 3 0 

Pokladna 211 19 1 

Bankovní účty 221 54 101 

Úhrn aktiv:   76 102 

    

Pasiva: Účet Stav k 1.1.2009 Stav k 31.12.2009 

Vlastní zdroje:   57 224 

Vlastní jmění 901 52 12 

Účet výsledku hospodaření 963 X 36 

Hosp. výsledek ve schval. řízení 931 237 X 

Nerozdělená zisk/ztráta z min. let 932 -277 0 

Cizí zdroje:   103 64 

Dodavatelé 321 1 54 

Zaměstnanci 331 42 0 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. 
pojištění 

336 12 0 

Ostatní přímé daně 342 3 -3 

Dohadné účty pasivní 389 7 2 

Úhrn pasiv:   76 102 

 

 

Kontaktní a identifikační údaje 
 

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

mailto:mc.dobrisek@tiscali.cz
http://www.mc.dobris.net/
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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. - prezidiu, krajským koordinátorkám a zaměstnancům kanceláře za 
metodickou podporu, koordinaci společných projektů a záštitu na mezinárodní úrovni 

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, redaktorům Simoně Pavlů a Karlu 
Součkovi, šéfredaktorovi PB deníku Františku Žánovi, 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, ředitelce MěK Dobříš Haně Venderové, TJ Sokol Dobříš, ZUŠ Dobříš, 
Kláře Jandové z Aerobic Studia Orel Dobříš, Jirkovi Bedřichovi, Martinu Hametovi, 
Jírovi Štěpovi, Miloši Kořínkovi, Milanu Šejnovi, Milanu Mochánovi, Michalu 
Semančíkovi, Milanu Stiborovi, Stanislavu Roučkovi, Pavlu Jandovi, Rudovi Sojkovi, 
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, jednateli společnosti 
Dokas Dobříš Honzovi Markovi, Marii Tuláčkové z Café Velbloud, Zdeňce Žádníkové-
Volencové a jejímu Nadačnímu fondu, Noemi Trojanové z Azylového domu sv. 
Ludmily, Janě Šafránkové, Stáňě Krejčíkové a řediteli S. Žákovi z Farní charity Starý 
Knín, Aleně Homolkové a Šárce Daňkové z o.s. Stéblo, Petrovi Kűhnovi z Café Klaun 
Beroun. 

Za dobrovolné zajištění akcí pro rodiče s dětmi 

 Týmu Ley Hampejsové: Ivetě Volné, Saše Czernekové, Ondrovi, Vojtovi a Janě 
Balíkovým, Dáše, Vašíkovi a Olině Ludačkovým, Marcele Poborské, Anetě Šimkové, 
Petrovi Grigovi, Romanovi Vosáhlovi, Karle Haklové, Dáše Mášové, Martině a 
Lotharovi Skorsinsky, Aleně a Jirkovi Tesárkovým, Evě Gruntorádové, Gábině a 
Alence Hermanovým, Ivetě a Petrovi Masopustovým, Pavlíně a Magdě Wyrobovým, 
Evě a Karolíně Šejnovým, Aničce, Magdě a Mirce Vtípilovým, Jirkovi Boučkovi, Evě 
Burešové, Jirkovi Soukupovi, Ladě Stašové, Stáně a Jirkovi Bedřichovým. 

 Pohádkovým babičkám: Jarce Kadlecové, Marii Tomasyové, Toničce Štefanové, 
Vladimíře Mlíčkové, Jindřišce Puchtové, Milušce Šípové a Marii Hruškové. 

Benefiční akci Irský večer pro AD s. Ludmily podpořili: 

 Manželé Colloredo-Mannsfeld - poskytnutí Zrcadlového sálu, finanční dar 



 22 

 
 

 Pracovníci zámku Dobříš - především ředitel P. Krejcárek a R. Semová 

 Manželé Mikudovi - sponzorsky dodané nápoje a dárkové poukazy do dražby 

 Starosta města Dobříše J. Melša a farář ŘKF M. Němeček - moderátoři večera 

 P. Bodor, Kulturní dům Dobříš - zapůjčení osvětlení a prodej vstupenek 

 P. Sevald, firma Bios - výroba, doprava a montáž podia 

 Kapela Jauvajs, taneční skupina Coiscéim, dudácká skupina 1st Czech Pipes&Drums 
Zvukařské studio M. Semančíka. Informační centrum - prodej vstupenek 

 Dobrovolníci: manželé Hametovi, manželé Doubkovi, Z. Hutňanová, manželé 
Štěpovi, L. Mašková, H. Šolcová, L. Melicharová, P. Oplíštil, J. Haltufová,  

 K. Ščepaniková - literární zpracování příběhů klientů AD sv. Ludmily 

 J. a M. Pogranovi - autoři grafických návrhů 

 RÜCKL CRYSTAL a.s. Nižbor, Tiskárna P. Dvořák Dobříš, Computer Design 

 Výrobky darované do prodejní galerie od klientů a zaměstnanců: AD sv. Ludmily, 
středisek FCHSK v Davli, Bratronicích, Petrovicích a Kamýku n. Vltavou, Stéblo Borotice 
o.s., výtvarný kroužek ZŠ Štěchovice, J. Zajícová, M. Vtípilová, L. Trojanová, D. a 
E. Paulusová, B. Sýkorová, rodina Pickova, S. Krejčíková, B. Kadlecová, M. Šašmová. 

 

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, kterou nám na naši činnost v roce 2009 poskytli 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 802 706 Kč 

 Středočeský kraj 90 000 Kč 

 Město Dobříš 50 000 Kč 

 Letizia Martina Krátká 29 100 Kč 

 MUDr.Veselá 5 000 Kč 

 Galerie La Femme 2 600 Kč 

 Lenka Mašková 2 250 Kč 
 

Další podporu nám laskavě poskytli 

 Tiskárna Petr Dvořák Dobříš, Cukrárna Jarolímek, manželé Bedřichovi, Lesy ČR, 
BOBCAT, Orca diving a manželé Hutňanovi, manželé Dvořákovi obchod Jíme zdravě, 
manželé Doubkovi, Ploty Pilecký, Monika promotion, OPTYS Praha, Jiří Tománek 
Dobříš NETwork, YORK, manželé Vlkovi CIZOP, 5PComputers, VHS Dobříš a rodina 
Kolaříkova. 

Velmi oceňujeme Vaši pomoc a zapojení tolika dobrovolníků a všem srdečně děkujeme! 
 



 23 

 
 

Vize a směřování MC 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 
mateřského 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. 

 Zkvalitňovat služby, zvyšovat odbornost a profesionalizaci týmu soustavným 
vzděláváním. Nízkoprahovost našich služeb prokazovat dostatečnou informovaností 
veřejnosti (nové webové stránky, letáky, kampaně…). 

 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. 

 MC vnímá příležitosti v rozvoji spolupráce se zahraničními partnerskými MC nebo v 
sociálním podnikání organizace a tím i získání nových zdrojů financování a forem 
podpory, v udržení odpovídajícího odborného a organizačního zázemí MC a získávání 
dobrovolníků např. aktivizací návštěvníků, zvýšením podílu příjmů od klientů (členů) 
MC na financování MC. 

 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 obce a jeho vliv na prorodinnou politiku. 

 

Pro rok 2010 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 MC Dobříšek 
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Podporují nás: 
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