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Úvodní slovo 
 
 Narodil se Dobříšek. Počat byl přibližně před rokem, v hlavách několika maminek 

na mateřské dovolené. Byl to jen sen. Sen o místu, kde by se maminky se svými ratolestmi 

mohly společně scházet, sdílet společné radosti a starosti. 

 Pak přišla nabídka prostor a vše  šlo  ráz na ráz – připojily se  další nadšené 

maminky a začaly jsme plánovat, shánět, připravovat a realizovat. A dne 13. 11. 2001 se 

náš sen stal skutečností. Na Dobříši bylo slavnostně otevřeno Mateřské centrum Dobříšek. 

Naše „dítě“ se narodilo. 

 To vše bylo možné i díky podpoře mnoha osob a institucí, které jsou zmiňovány 

uvnitř listu a kterým patří naše díky. 

 Mateřské centrum zahájilo svůj provoz a má za sebou dva měsíce pravidelné 

činnosti, včetně mimořádné předvánoční akce. Jsme rády, že se tato myšlenka na Dobříši 

setkala s velkým ohlasem. Nejen místní maminky mají zájem centrum navštěvovat a 

aktivně se zapojit do jeho dění. 

 Přeji nám všem, aby Mateřské centrum fungovalo na Dobříši k radosti nejen všech 

maminek a malých dětí, ale i ke spokojenosti ostatních občanů našeho města. Aby 

Dobříšek obhájil své místo na slunci. 

  

Mgr. Markéta Svobodová 

 



 
 

Poslání a cíle Mateřského centra 
 

Mateřské centrum je příležitostí pro matky na mateřské dovolené, protože ty se 

odchodem z práce a péčí o děti   mohou přechodně ocitnout v určité izolaci, k níž přispívá 

i společenské klima.  

 Je to místo, kde  se maminky s malými dětmi mohou scházet, aniž by se od nich 

odloučily.  Dává možnost vyjít z osamělosti domova.  Maminky zde mohou najít 

společenství založené na principech  dobrovolnosti a svépomoci. 

 Matky se v centru mohou zúčastňovat  různých programů či se samy aktivně 

podílet na jejich vytváření. Mohou zde uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se. To 

pomáhá v udržení profesní orientace a v posílení sebevědomí. Matka se potom může cítit 

vyrovnaná a může vytvářet pevné zázemí pro svou rodinu. 

Matky jsou povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek, což považujeme 

v dnešní době konzumní společnosti za obzvláště důležité. Mohou být ubezpečeny, že 

jejich oběť pro rodinu má smysl a hodnotu. Je dlouhodobou investicí do budoucnosti. 

 Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti 

maminky. Je pro ně i vytvářen program na základě dovedností a schopností matek. Učí se 

navazovat kontakty s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou. Mateřské centrum je 

místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svoji matku v jiné roli než v domácnosti.  

 Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě, ohleduplnosti.  

 Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nové přátele. 

 Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře fungující rodiny. 

 

Vznik  a vývoj organizace 
 

 V  létě 2001 začalo několik matek připravovat vznik občanského sdružení, které by 

provozovalo Mateřské centrum v Dobříši..  26. 9. 2001 bylo registrováno  občanské 

sdružení Mateřské centrum Dobříšek u Ministerstva vnitra České republiky. 

 Na podzim 2001 jsme obdržely nabídku od římskokatolické farnosti v Dobříši na 

pronájem jedné místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení v Pastoračním centru sv. 

Tomáše pro provozování MC. Tuto nabídku jsme akceptovaly a získaly pro náš záměr 

prostory.  

 Během září a října jsme  formou darů získaly nezbytný nábytek. Ten jsme 

zrenovovaly. Také jsme darem obdržely hračky. 

 Navázaly jsme vztahy s panem starostou a paní místostarostkou města Dobříše.  

 Oslovily jsme několik místních podnikatelů a od některých z nich získaly věcné 

dary za účelem provozování MC. 

 13. listopadu 2001 bylo Mateřské centrum Dobříšek slavnostně otevřeno za 

přítomnosti zástupců města, místního a regionálního tisku, rádií a televize. 

 Staly jsme se součástí sítě Mateřských center v České republice.  

 Máme přislíbenu podporu morální i finanční od pana starosty i městské rady. 



 
 

Pravidelný dopolední program 

9:00 – 12:00 
 
Úterý, středa  DOPOLEDNÍ HERNA – otevřeno pro maminky (babičky, tatínky…) 

s dětmi.  

 

Čtvrtek v rámci DOPOLEDNÍ HERNY: 

9:00 – 9:30 Angličtina pro nejmenší 

 10:00 – 10:30 Školička (hudebně-pohybově-výtvarný program) 

 - tyto programy jsou pro děti od 3 let za přítomnosti maminek a 

mladších sourozenců 

 

Mateřské centrum Dobříšek dále nabízí: 

 

- možnost občerstvení 

- knihovničku s literaturou o dětech a pro děti 

- inzertní službu 

-  aktuální informace týkající se problematiky maminek na MD. 

 

 

Nepravidelné akce: 
 

Listopad Slavnostní zahájení provozu MC  

za účasti zástupců města, regionálního tisku, radií, televize a široké 

veřejnosti 

 

Účast na semináři "Jak začít" pořádaném Síťí MC  

   

Prosinec  Vánoční den s Dobříškem   
- předvánoční inspirace  a naladění se 

 

 

 

 

 

 



 
 

Struktura organizace 
 

Člen MC: členem občanského sdružení MC Dobříšek se může stát každý občan, 

který souhlasí s jeho stanovami. Každý člen má právo podílet se na činnosti centra a být 

volen do jeho výkonného orgánu.  Člen se může vyjadřovat k činnosti MC na setkání Rady 

MC nebo na valné hromadě MC Dobříšek, která je pořádána minimálně 1x za rok.. Člen je 

povinen řídit se stanovami MC. 

Rada matek: výkonný orgán, který je tvořen volenými zástupci a je odpovědný za 

činnost a hospodaření MC. Rada rozhoduje jako celek. Jednotliví členové Rady jsou 

oprávněni samostatně jednat s jinými institucemi a občany.  Rada matek se schází dle 

potřeby, nejméně jednou za měsíc. Členové Rady matek jsou voleny valnou hromadou na 

období jednoho roku. 

 

Členové Rady matek (od 17. ledna 2002) 

           

Jana Balíková 

Dagmar Blažková 

Radka Čejková 

Dagmar Hametová 

Marcela Jandlová 

Mgr. Klára Kaiserová 

Mirka Kotrčová 

Ivana Lásková 

Dita Michalíková 

Iva Sakmaryová 

Mgr. Markéta Svobodová 

Petra Štěpová 

Mgr. Jana Zajícová    

 

 

Statistika návštěvnosti v roce 2001 
 
Za necelé dva měsíce provozu MC, respektive během 14 dopolední, se uskutečnilo 

106 návštěv většinou maminek s dětmi (babičky a tatínkové jsou zde zahrnuti také) tj. 

průměrně 7,6 návštěvnic na jedno dopoledne. Každá z návštěvnic přichází většinou s 

jedním nebo více dětmi. 

V roce 2001 jsme registrovali 13 stálých členů a dohromady 53 návštěvníků, kteří 

jedenkrát a více zavítali do MC. 

Vycházíme z údajů, které nám návštěvníci dobrovolně zapisují do knihy návštěv  a  

je možné, že skutečná návštěvnost je o něco vyšší. 



 
 

Přehled příjmů a výdajů 
 
Příjmy  

Členské příspěvky          900,-Kč 

Vstupné       600,-Kč 

Finanční dary podnikatelů  1750,-Kč 

Příjmy celkem  3250,-Kč 

Věcné dary podnikatelů celkem:       7440,-Kč 

 

Výdaje  

Nájem 11,12/2001        500,-Kč (dlužíme 1100,-Kč) 

Občerstvení:                                    746,90Kč 

 Kancel.,toal.,úklid.potřeby      1977,30Kč 

 

Příjmy za rok 2001 celkem  3250,-Kč 

Výdaje za rok 2001 celkem  3224,20Kč 

 

Peněžní zůstatek ke 31.12. 2001 v pokladně činí 25,80Kč 

 

 

Poděkování 
 

za podporu 
- našim drahým manželům 

- Pastoračnímu centru sv. Tomáše 

- panu starostovi a městské radě 

- MC Pampeliška v Březnici, MC Matylda v Příbrami 

-    Síti mateřských center v ČR. 

 

za věcné dary 
- Ateliér J+V,  

- Kašper a spol.  

- Čajovna Carpe Diem  

- Cukrárna u Kadleců  

- Hračky Ivana Vopičková  

- Hračky Lenka Bečičková  

- Textilní galanterie pí Půžové  

- Knihkupectví pí Stoulilové  

- 5P Computers  

- Trafika Dela  



- IV. mateřská škola  

- barvy Color-Special  

- Potraviny Bedřich 

 

za propagaci 
- Dobříšským Listům  

- Periskopu  

- Elefantu  

- MF Dnes 

- radiu Blaník  

- Příbramskému deníku  

- Radiu Regina 

  

za spolupráci 
- Městské knihovně Dobříš 

- Jindře Kastnerové a všem z  Computer Desing 

- Informačnímu středisku města Dobříš 

- Janě Vokurkové, Lucii Procházkové a Markétě Čapkové - studentky z gymnázia 

K.Čapka 

- Zuzce Hutňanové  

- Janu Guttenbergovi  

- Nataše Roušalové a jejím synům  

- Láďovi Svobodovi  

- manželům Belúchovým  

- Jindrovi a Zuzce Halásové  

- Dáše Švehlové  

- p. Sobotkové  

 

 

za pravidelnou aktivní činnost v MC 
- Radce Čejkové 

- Petře Štěpové 

- Janě Zajícové 

- Zuzce Fabiánové  

- Dáše Hametové  

 

 
 

Děkujeme všem, kteří přispěli k založení, vybavení  

a provozu Mateřského centra Dobříšek. 
 


