
   
   

člen Sítě MC v ČR 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

za rok 2004 
 

 
 

Tel.: 732 249 015 

www.mc.dobris.net 

mc.dobrisek@tiscali.cz 



 2 

 
 

Obsah 
 

Odkud přicházíme, kam směřujeme ..………………….……………………… str.3 
 

Kdo jsme a co nabízíme?………………………………….…………………..….……….. str.4  
 

Vedení MC ………………………………………………………….……………………..………… str.5 
 

Jak to všechno začalo a kudy se ubíráme ….…………………………... str.6-7  
 

Naše plány do roku 2005 ………………………………...………………………………. str.8 
 

Pravidelné programy v roce 2004…………………….………………… str.9 
 

Mimořádné akce ……………………………….……………………………….…….. str.10-11 
 

Jak hospodaříme?………………………………..………………………………….………. str.11 
 

Přehled návštěvnosti a programů v MC – tabulka …………….………. str.12 
 

Poděkování za rok 2004 ……………………………………………………….…. str.13-14 
 

Co dodat………………………………………………………..…………………………………... str.15 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 

Odkud přicházíme, kam směřujeme… 
 
 

Rok 2004 v Mateřském centru Dobříšek se dá charakterizovat jako rok 

změn. Se stále se rozrůstajícími  aktivitami a vzrůstající návštěvností stoupá i 

počet našich závazků a povinností. Proto naše MC dospělo k částečné 

profesionalizaci provozu. Zatímco tvorba programů je po dohodě stále 

záleţitostí dobrovolníků z řad maminek, provozní záleţitosti převzal tzv. 

„akční tým“, který je sice také sloţen z maminek, ale práce pro Dobříšek se pro 

ně postupně stává plnohodnotným zaměstnáním. Do budoucna proto práce pro 

naše mateřské centrum bude maminkám nabízet nejen chvíle odreagování a 

seberealizaci, ale také finanční ohodnocení, i kdyţ zatím skromné.  

Asi největším „soustem“ minulého roku bylo zahájení projektu výstavby 

nového dětského hřiště před prostory našeho MC. Podařilo se nám získat 

finanční prostředky a nyní začínáme s  realizací samotné výstavby. 

Předpokládaný termín otevření nového hřiště veřejnosti je červen 2005. 

S radostí také můţeme konstatovat celoroční velký zájem maminek o aktivity 

našeho centra. Doufáme, ţe i v dalších letech bude Dobříšek místem, kde se 

maminky i jejich děti budou cítit dobře, ţe budeme nadále vytvářet takové 

programy, které pomohou k co nejkrásnějšímu strávení mateřské (otcovské) 

dovolené všem našim návštěvnicím a návštěvníkům. 

 

 

Markéta Dvořáková, DiS 

      členka rady matek 
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Kdo jsme a co nabízíme? 
 
 Mateřské centrum je místo pro rodiče s dětmi, kde mohou společně trávit 

svůj volný čas, vyuţívat nabízený program nebo jen zázemí, obohacovat své 

dovednosti nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu MC.  

 Nabízíme alternativu aktivního vyuţití volného času dětí a rodin, 

upozorňujeme na to, jak je důleţité věnovat dětem svůj čas a trávit jej s nimi 

smysluplně. 

 Řešíme otázku sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. 

 Jsme tu pro všechny, nevybíráme podle dovedností, profese, movitosti nebo 

náboţenského vyznání … 

 Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a snaţíme se být její 

nedílnou součástí (např. pomoc při výstavbě dětských hřišť, spolupráce se 

státní správou). 

 Jako nezisková organizace jsme závislé na aktivní podpoře veřejnosti. 

 Jsme tu pro rodiče, kteří si chtějí mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 

UŢÍT a ne  ji PŘEŢÍT! 

 

Co nabízíme: 

 programy pro děti a rodiče: tvořivé, vzdělávací, sportovní 

 první návštěvu v MC Dobříšek pro maminku s dětmi zdarma 

 vstupné: 5/20 Kč (člen/nečlen) za dopoledne, členství 100 Kč/ pololetí 

 přednášky na různá témata z oblasti zdraví, psychologie a výchovy dětí 

 divadelní představení pro děti, jarmárky, hudební programy, společné výlety 

 nekuřácké zázemí pro setkávání rodičů a dětí, místo pro přebalení a 

nakrmení malých dětí 

 výměnu zkušeností a nápadů s ostatními maminkami 

 moţnost seberealizace pro maminky na mateřské dovolené 

 půjčovnu hraček a didaktických  pomůcek a her 

 poradenství a aktuální informace týkající se problematiky maminek na MD  

 moţnost bezplatného zapůjčení literatury z vlastní knihovničky pro děti i 

rodiče 

 moţnost občerstvení (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou 

troubou) 

 inzertní sluţbu  

 venkovní hřiště 
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Vedení MC  
 
Členem občanského sdruţení MC Dobříšek se můţe stát kaţdý občan, 

který souhlasí s jeho stanovami a řídí se jimi. Kaţdý člen má právo podílet se 

na činnosti centra a být volen do rady MC. Člen se můţe vyjadřovat k činnosti 

MC na setkání rady MC, která se koná min. 1x za měsíc, nebo na valné 

hromadě MC Dobříšek, která je pořádána minimálně 1x za rok.  

Rada MC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a 

hospodaření MC. Rada rozhoduje jako celek. Jednotliví členové rady jsou jako 

statutární zástupci oprávněni samostatně jednat s jinými institucemi a občany. 

Členové Rady MC Dobříšek jsou voleni valnou hromadou na období jednoho 

roku. 

 

Členové rady matek MC Dobříšek a statutární zástupci MC:  

Stáňa Bedřichová 

Mirka Vtípilová 

Dáša Hametová 

Veronika Guttenbergová Hájková 

Mgr. Markéta Svobodová 

Petra Štěpová 

 

8. prosince 2004 proběhla valná hromada, na které byla zvolena nová rada:  

 

Stáňa Bedřichová 

Markéta Dvořáková, DiS 

Veronika Guttenbergová Hájková 

Dáša Hametová 

Lea Hampejsová 

Mgr. Markéta Svobodová 

Petra Štěpová 

Boţena Řeháková 

Karin Zemenová  

 

Rada MC zvolila za člena kontrolní komise Markétu Dvořákovou, DiS 
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Jak to všechno začalo a kudy se ubíráme 
 

V  létě 2001 začalo několik matek připravovat vznik občanského sdruţení, 

které by provozovalo mateřské centrum v Dobříši.  

 26. 9. 2001 bylo zaregistrováno občanské sdruţení Mateřské centrum 

Dobříšek u Ministerstva vnitra České republiky. 

 Na podzim 2001 jsme získaly pro náš záměr prostory v Pastoračním centru sv. 

Tomáše, sestávající z jedné místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení. Dále jsme 

formou darů obdrţely hračky a  nezbytný nábytek, který jsme zrenovovaly.  

 Dne 13. listopadu 2001 bylo Mateřské centrum Dobříšek slavnostně otevřeno 

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

zástupkyň Sítě MC v České republice.  

 Od té doby nabízí MC Dobříšek kaţdý školní rok nové programy pro 

maminky, jejich děti i celé rodiny. Patří mezi ně pravidelné i mimořádné akce.  

Staly jsme se součástí Sítě mateřských center v České republice. 

 V roce 2002 začalo MC účtovat díky Občanské poradně v Plzni v systému 

podvojného účetnictví a čerpalo 2 roky 80 % financí na účetnictví z Programu EU 

Phare. 

 Od roku 2003 vytvořilo MC 1 pracovní místo koordinátora plně placené 

Úřadem práce v Příbrami jako veřejně prospěšnou práci. Staly jsme se členy 

miniregionu MC v okrese Příbram (MC Březnice, MC Dobříš, MC Příbram, MC 

Roţmitál p. Třemšínem, MC Sedlčany). Přínosem jsou vzájemná setkávání, výměny 

zkušeností a společná propagace MC v regionálních médiích. Byla také vytvořena 

společná kandidátka do rady Sítě MC v ČR. 

Proběhl II. kongres MC v ČR zastřešený významnými osobnostmi. Velmi nás 

potěšilo, ţe zakladatelka prvního MC v Čechách (MC YMCA Praha před 11 lety) 

paní Rut Kolínská se stala Ţenou Evropy pro rok 2003. Toto významné 

mezinárodní ocenění získala v Kodani v květnu 2003 za budování a propagaci 

mateřských center, jejichţ existence přispívá velkou měrou k budování občanské 

společnosti. Rut Kolínská se stala první Češkou, které byla tato prestiţní cena 

udělena.  
V roce 2003 oslavilo naše MC své 2. narozeniny. Opět se zapojilo do 

májových oslav města a svatováclavských slavností na zámku Dobříš a připravilo 

soutěţní programy a tvůrčí dílny. Pravidelně informujeme zastupitele našeho města 

o své činnosti. Radnice deklarovala svoji veřejnou podporu MC Dobříšek i ve svém 

programovém prohlášení na volební období  2002–2006. Na konci roku 2003 jsme 

zrušily účet u Ge CB v Dobříši a nově zaloţily tzv. transparentní účet u eBanky 

v Praze, která občanským sdruţením nabízí internetové bankovnictví a vedení účtu 

zdarma. 
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 Vzhledem ke stále se rozrůstající činnosti Mateřského Centra Dobříšek 

jsme se v roce 2004, kromě našich tradičních aktivit, začaly zabývat i tzv. 

„fundraisingem“. Jedná se o moţnost vyuţívání finančních prostředků 

z krajských, ministerských a evropských fondů, dále pak z fondů nejrůznějších 

nadací. V minulém roce jsme podaly 3 ţádosti na Středočeský kraj (fond 

kultury, humanitární fond, fond sportu), 2 ţádosti na ministerstvo práce a 

sociálních věcí (Program podpory rovnosti ţen a muţů, Program podpory 

fungující rodiny), dále jsme ţádaly celkem 4 nadace, u 3 jsme uspěly (Nadace 

Via Procter&Gamble pro MC 60 000 Kč, Nadace Divoké Husy  6 479 Kč, 

Huairou komise 15 000 Kč). Z humanitárního fondu Středočeského kraje 

obdrţíme 10 000 Kč. Výsledky našich dalších ţádostí na Středočeský kraj  a 

MPSV bychom měly znát do konce března, nejpozději do konce dubna roku 

2005. Doposud získané prostředky budou pouţity na realizaci dětského hřiště 

„Noemova Archa“ a na provoz našeho mateřského centra.  

MC Dobříšek se také spojilo s dalšími MC působícími v příbramském 

regionu (celkem 4) za účelem vytvoření pilotního projektu, který by měl být 

financován z Evropského sociálního fondu. Cílem tohoto projektu je vytvořit 2 

pracovní místa v kaţdém z 5 mateřských center a vytvoření 1 místa společné 

účetní a 1 místa společné koordinátorky. Výsledek tohoto projektu bychom 

měly znát do konce června. I v tomto roce budeme nadále sledovat výzvy 

jednotlivých institucí k předkládání ţádostí o dotace.   

V pátek 1. října 2004 jsme na Magistrátu hlavního města Prahy převzaly pro 

MC Dobříšek certifikát „Family Friendly Society“ – „Společnost přátelská 

rodině“. Předání se uskutečnilo za účasti náměstkyně ministra práce a 

sociálních věcí paní Milerové, zástupkyně organizace „GROOTS“ – 

mezinárodní organizace ţenských svépomocných skupin – paní Sandry 

Schielenové a pana senátora M. Mejstříka, který přečetl zdravici pana  

V. Havla. Po skončení předávání certifikátů primátor Pavel Bém při 

slavnostním přípitku ve své rezidenci vyjádřil mateřským centrům obdiv a 

podporu. Ocenění „Společnost přátelská rodině“ vyvstalo z kampaně, kterou 

iniciovala Síť MC ČR při příleţitosti 10. výročí mezinárodního roku rodiny. 

Garantoval ji prof. Zdeněk Matějček. Cílem kampaně je podpora společenské 

prestiţe rodiny  

Zúčastnily jsme se valné hromady Sítě MC v ČR a praktického semináře o 

podvojném účetnictví neziskových organizací. 
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Naše plány do roku 2005 
 

- úspěšně zrealizovat a otevřít v červnu 2005 pro děti a mládeţ nové dětské 

hřiště „Noemova archa“ na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše 

- pokračovat ve „fundraisingu“ pro MC Dobříšek a sledovat výzvy jednotlivých 

institucí k předkládání ţádostí o dotace 

- nově vytvořit pracovní místo účetní  a znovu zřídit a finančně zajistit pracovní 

místo koordinátora MC Dobříšek  

- uspět s projektem zaměstnanosti v regionu a čerpat finance na dvě nová 

pracovní místa v MC z ESF 

- v rámci projektu rozběhnout vzdělávací kurzy pro ţeny na a po MD  

- (angličtina, němčina, účetnictví), včetně hlídání dětí  

- pokračovat v úspěšné spolupráci se zámkem v Dobříši a zapojit se opakovaně 

do Svatováclavských slavností 

- spolupracovat a pravidelně informovat o naší činnosti  zastupitelstvo  města 

Dobříše a Středočeského kraje  

- pokračovat ve spolupráci s městskou knihovnou 

- pokračovat ve spolupráci se zahraničím (partnerské město Mierlo v 

Holandsku) 

- pokračovat v tradici vánočních jarmárků 

- pokračovat v pořádání seminářů na různá společenská témata  

- svojí činností a projekty dávat o sobě vědět  lidem v Dobříši a okolí, 

především mladým rodinám 
 

 
     Foto z hudebního krouţku pro děti „Klíček“, lektorka – J. Kurzová 
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Pravidelné programy v roce 2004 

 
PRO DĚTI: 

 Dopolední herny: pondělí – pátek 9–12h. – pro maminky s dětmi od 0 do 6 let. 

V rámci herny vţdy krátký program – viz dále. 

 Cvičeníčko: pro maminky s dětmi od 1 do 4 let. Pohybové hry se zpěvem a 

tanečky, cvičení s vyuţitím míčků, rytmické cvičení s vyuţitím bubínku, zpívání 

s pomocí hudebních nástrojů, rozvoj pohybových schopností dětí a vztahů mezi 

nimi. Lektorka – K. Zemenová.  

 Pojďte si hrát: pro maminky s dětmi od 1 do 4 let. Po krátkém divadélku 

následují písničky, říkanky, pohybové hry a na závěr malá výtvarná činnost 

(vyrábění, malování,…). Lektorky – L. Hampejsová, S. Bedřichová.  

 Broučci: pro maminky s dětmi od 2 do 4 let. Program zahajuje krátké divadélko, 

potom si společně zatancujeme a zazpíváme, také se učíme nové básničky, 

pozorujeme přírodu, jak se mění během roku, a nakonec si něco pěkného 

vyrobíme nebo namalujeme. Lektorka – M. Vtípilová.  

 Školička: program pro maminky s dětmi od 3 do 5 let. Lektorka –  

    M. Kvapilová, M. Nesměráková. 

 Kouzelné odpoledne: všestranný program pro děti od 4 do 6 let, zaměřený 

především na přípravu předškoláčků pro jejich budoucí úspěšný vstup do školy, 

neuzavírá se však ani dětem mladším. V malé skupince dětí za asistence jejich 

maminek si děti společně třídí a rozšiřují rozumové znalosti a prohlubují a dále 

rozvíjejí motorické dovednosti a estetické cítění. Lektorka – O. Ludačková.   

 Klíček: hudební krouţek pro děti od 4 let. Děti rozvíjejí svou muzikálnost  

písničkami, básničkami i říkankami, hrají hudebně-pohybové hry a poslouchají 

hudbu různých ţánrů (klasika, jazz, alternativní proudy). K dispozici mají 

orffovské nástroje, které jsou výborné pro rozvoj rytmu. Lektorka – J. Kurzová. 
 

PRO MAMINKY: 

 Angličtina: konverzace, lehké úkoly a cvičení v angličtině, pro osvěţení kdysi 

získaných znalostí, jejich rozšíření a upevnění. Děti nejsou překáţkou, po dobu 

programu se jim věnuje naše koordinátorka. Lektorka – V. Albrechtová.  

 Výtvarná dílna: tvoření a relaxace zároveň – keramika a jiné výtvarné techniky. 

Lektorka – Z. Hutňanová, výtvarná dílna Zahrada. 

 Zdravotní cvičení pro maminky – vedla fyzioterapeutka Dáša Mášová. 

 Plavání s Dobříškem v příbramském aquaparku  pro rodiny s dětmi, doprava 

vlastní. (1x za 14 dní)  
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Mimořádné akce: 
 

Leden  Kurz ubrouskové techniky – s. I. Švejdovou, účast 16 dětí a dospělých. 
 

Únor  Přednáška o zdravé výţivě – s  K. Marvanovou, návštěvnost 10 maminek. 
 

Březen          Den otevřených dveří – v dopoledních hodinách pohádka o „Perníkové  

chaloupce“, odpoledne moţnost zhlédnutí hudebního programu „Klíček“. Do MC se 

přišlo podívat 50 maminek s dětmi. Program připravily S. Bedřichová, J. Kurzová a 

M. Vtípilová. 

Přednáška na téma přirozený porod s paní Konigsmarkovou, na toto citlivé téma 

přišlo diskutovat 15 rodin. 
 

Duben          Velikonoční inspirace – různé varianty velikonočního aranţmá květin, které  

  předvedla floristka M. Krátká zhlédlo 15 maminek. 
 

Květen         Věneček pro vílu – doprovodný program pro děti v rámci „Květinového dne“  

M. Krátké na zámku v Dobříši připravily S. Bedřichová a M. Vtípilová. Soutěţí pro 

děti se zúčastnilo 80 rodin. 

Kurz vázání baby šátků – s  J. Kubaňovou, navštívilo 11 maminek a tatínků, 

některé i s miminky. 
 

Červen         Kočičiny kocoura Damiána – divadelní představení o kocourkovi a jeho světě  

  Koček. Zahrála paní Říhová. Zúčastnilo se 18 rodin s dětmi. 

Hrátky s korálky a drátky – s. P. Štěpovou. Kytičku, motýla a ţabku zkusilo 

vyrobit 11 dětí a 5 maminek. 

Rozlučkový táborák – předprázdninové posezení u ohně spojené se soutěţemi a  

malými odměnami. Rozloučit se přišlo 48 dětí a dospělých. 
 

Červenec      Výlet vlakem do Mokrovrat na dětské hřiště a dále pěšky do cukrárny v Malé  

  Hraštici. Pro sladkou odměnu došlo  6 maminek a tatínků s dětmi. 
 

Červenec – Srpen    

MC bylo zavřeno, ale probíhala intenzivní příprava programů na nový rok, úklid a reorganizace. 
Připravovaly jsme nové programy. Začaly jsme zpracovávat žádosti o dotace. 
 

Září  Soutěţíme s Ferdou – soutěţe s odměnami v rámci Svatováclavských slavností 

připravily S. Bedřichová a M. Vtípilová. Zasoutěţit si přišlo 180 dětí s rodiči. 
 

Říjen            M. Svobodová a P. Štěpová převzaly ocenění našemu MC „Společnost přátelská  

rodině“ na Magistrátu hl. města Prahy. Poté se zúčastnily recepce s primátorem 

Pavlem Bémem. 

                     Účast na valné hromadě Sítě MC v ČR –  M. Dvořáková a P. Štěpová 

                     Setkání s delegací hostů – matek z MC z Bosny a Hercegoviny v MC Pampeliška 

                     Březnice a MC Rozmarýnek Roţmitál, zkušenosti si vyměnila P. Štěpová. 

                     Role moderní ţeny v prevenci civilizačních chorob – povídání s MUDr. Věrou  

  Kleisnerovou za účasti 4 maminek. 

Lampionový průvod pohádkovým lesem připravila Lea Hampejsová. Za 

strašidýlky, čerty a jinými pohádkovými bytostmi se vypravilo na cestu anglickým 

parkem 126 dětí s rodiči. 
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Jak krtek ke kalhotkám přišel – na výlet s výukovým programem ekologické 

výchovy pro nejmenší  do o. s. Tereza v Praze jelo 5 maminek s 10 dětmi. 
 

Listopad       Oslava 3. narozenin MC – divadelní představení „Tři prasátka“ v podání divadla  

  „Buchty a Loutky“. Představení zhlédlo 110 dětí v doprovodu dospělých. 

Hrátky s korálky a drátky 1, 2– s P. Štěpovou. Vánoční ozdoby si vyrobilo        

25 zájemkyň. Pro velký zájem o rukodělné kurzy proběhl kurz dvakrát. 

Setkání se členem zastupitelstva Středočeského kraje MUDr. Filipem 

Prusíkem v MC, přestavení našich projektů a navázaní spolupráce. 
 

Prosinec       Vánoční jarmárek – ukázka tradičních řemesel, výroba a prodej vánočních 

dárečků, divadélko a výtvarný program pro děti, tentokrát i ţivá hudba. Propagace 

projektu „Noemova archa“. Pořádáno  ve spolupráci s Pastoračním centrem sv. 

Tomáše a čajovnou Carpe Diem. Jarmárek navštívilo cca 350 lidí. 
 

Jak hospodaříme? 
       Účetní podklady připravila naše koordinátorka Eva Šejnová a účetnictví zpracovala a daňové přiznání 

připravila Boţena Řeháková v rámci své studijní odborné praxe v MC Dobříšek. 

Stav pokladny k 31.12. 2004: 2 700 Kč 

Stav účtu u eBanky Praha k 31.12. 2004: 64 405,49 Kč 

Na www.ebanka.cz můţe kdokoliv sledovat na našem  tzv. transparentním účtu  

č. 1461013001/2400 transakce rok zpětně.  
 

Rozdělení výnosů a nákladů podle jednotlivých středisek 
Stř.  Název stř. Popis Výnosy 

nepodl. 
Výnosy 

osvobozené 
Výnosy 

podléhající 

Náklady  Zisk/Ztráta  

Provoz MC za rok 2004 

1 Provoz úrok 25,95     25,95 0 

    dary 3 234,00     3 234,00 0 

    čl. přís.   8 600,00   8 600,00 0 

    hl. činnost     40 972,50 40 478,42 494,08 

2 Fin. přís. MÚ 
Dobříš  

fin. 
příspěvek  

15 000,00         

    nákl. celkem       15 610,00 -610 

3 Dotace úřadu 
práce  

dotace  89 627,00         

    mzd. nákl. 
celkem  

      90 520,00 -893 

  SUMA   107 886,95 8 600,00 40 972,50 158 468,37 -1 008,92 

Hřiště "Noemova archa" 2004 

4 Archa  hl. činnost           

    dary 17 010,00       17 010,00 

5 Nadace VIA dary 60 000,00         

    náklady       6 805,00 53 195,00 

  SUMA   77 010,00 0,00 0,00 6 805,00 70 205,00 
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Přehled návštěvnosti MC a počet realizovaných 

pravidelných programů v letech 2003 a 2004 
 

Měsíc 
Počet dospělých 

s jedním a více dětmi 
v roce 2003 

Počet dospělých 
s jedním a více 

dětmi v roce 2004 

Leden                          
Únor 
Březen                     
Duben 
Květen 
Červen 
Září  
Říjen 
Listopad 
Prosinec 
 

75 
60 
70 

100 
66 
81 
44 

103 
98 
73 

76 
78 
80 

100 
108 
110 
90 

147 
144 
93 

Celkem 770 1 026 

Název programu 
Počet lekcí v roce 

2003 
Počet lekcí 
v roce 2004 

Zdravotní cvičení pro maminky                                                 
Školička 
Kouzelné odpoledne 
Kouzelné jesličky 
Broučci 
Hrátky pro každého 
Klíček 
Cvičeníčko 
Angličtina pro maminky 
Výtvarná dílna pro maminky 
Lekce v příbramském aquaparku 
Angličtina pro děti 
Výtvarná dílna pro děti 

13 
12 
22 
22 
13 
0 
11 
0 
0 
24 
11 
37 
19 

8 
19 
31 
0 

34 
30 
32 
9 
9 

30 
12 
0 
0 

Celkem 184 214 

 

MC v roce 2004 připravilo 19 mimořádných akcí. 
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Poděkování za rok 2004 patří především všem dobrovolníkům: 

 
Klíček –  hudební program připravovala Jarka Kurzová 
 

Kouzelná  školka  a Kouzelné jesličky – program připravovala Olina Ludačková 
 

Výtvarná dílna pro maminky a předškoláky – program vedla ve své výtvarné 

dílně Zahrada Zuzka Hutňanová 
 

Školička – program připravovala Marcela Kvapilová a M. Nesměráková 
 

Broučci - program připravovala Mirka Vtípilová 
 

Hrátky pro kaţdého - program připravovala S. Bedřichová a L. Hampejsová 
 

Maňáskové divadlo – program připravovala Jana Kylarová 
 

Zdravotní cvičení vedla fyzioterapeutka Dáša Mášová   
 

Věneček pro vílu a Soutěţ s Ferdou – připravily S. Bedřichová a M. Vtípilová 
 

Vánoční jarmárek – organizovala Petra Štěpová 
 

Zpracování projektů, grantové ţádosti a fundraising – Markéta Dvořáková a  

Petra Štěpová 
 

Agenda zaměstnance, kontrola účetnictví a legislativa – Petra Štěpová 
 

Výroba a tisk letáků, vizitek, grafické práce – zajistila Dáša Hametová 
 

Tiskové zprávy a koordinace lektorů – Markéta Svobodová 
 

Internetové stránky, foto a videodokumentace – Ing. Martin Hamet 
 

MC Dobříšek děkuje všem dobrovolníkům,  kteří v roce 2004  pracovali 
naprosto nezištně a obětavě a vytvořili  tak pro naše děti 
nezapomenutelné chvilky. 

 

Za podporu: 

 a pochopení našim drahým manţelům a dětem    

 O. Stanislawu Górovi a Pastoračnímu centru sv. Tomáše 

 místostarostům J. Melšovi, J. Hájkovi a městské radě, zastupitelce Jitce Šedivé 

 Síti mateřských center v ČR, především Rut Kolínské a Lucii Slaukové 

 MC Pampeliška v Březnici, MC Matylda v Příbrami  
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Finanční  podporu MC poskytli: 
Město Dobříš                                                    15 000 Kč 

Úřad práce Příbram                                           89 627 Kč 

Příspěvky na dětské hřiště: 

Nadace Via Procter&Gamble pro MC        60 000 Kč  

Farní charita                                                12 600 Kč 

Ostatní dary MC                                           3 234 Kč  

Celkem:                                                             180 461 Kč    

 

Materiální podporu poskytly: 

Obchodní středisko Bedřich, Klára Kaiserová, Jarka Kurzová, Lea Hampejsová  
 

Za propagaci: 

Dobříšským listům a Infocentru Dobříš,  Městské knihovně Dobříš 

Periskopu,  Příbramskému deníku,  Příbramskému zpravodaji, MF Dnes                                 

Rádiu Blaník, Rádiu Regina Praha  
 

Za spolupráci: 

Zaměstnankyním Janě Balíkové a Evě Šejnové  

pí Suché a p. Bartůňkovi z ÚP Příbram 

Janě Hametové za mzdové účetnictví  

Boţence Řehákové za zpracování podvojného účetnictví a podání daňového přiznání 

Zuzce Hutňanové za inspiraci a vedení výtvarných dílen 

Veronice Guttenbergové Hájkové za prvotní impuls k realizaci Noemovy archy 

Ditě a Ondřejovi Horákovým za nepostradatelnou pomoc při projektu hřiště „Noemova Archa“ 

Dáše a Martinovi Hametovým a 5P Computers za fotodokumentaci, sponzorskou realizaci 

www stránek, výrobu a tisk letáků 

Webmasterovi města Dobříše Danielu Flígrovi 

Redaktorce  Haně Hofmanové z Periskopu 

Redaktorům p. Jerie z Příbramského deníku a Karlu Součkovi z MF Dnes 

Jindře Kastnerové z KD Dobříš a všem z Computers Design 

Pastorační asistence Lídě Musilové 

Čajovně Carpe Diem za spoluúčast na našich akcích  

Floristce Martině Krátké z firmy Letizia 

p. Krejcárkovi, správci zámku Dobříš 

pí Švehlové za program v knihovně 

Stáně a Jirkovi Bedřichovým za pomoc s materiálním zajištěním soutěţí 

Jance Vokurkové, Lucii Procházkové za hlídání dětí při programech 

Zuzce Tahadlové za výběr našeho MC jako místa pro svoji absolventskou praxi a za hlídání dětí 

p. Sojkovi z Monika Promotion za výrobu loga MC  

pí Lukešové z Aquaparku Příbram 

 

Za slevu při nákupu: 

K. Froňkovi – hudební nástroje Příbram, Hračkám Špína a synové s.r.o., firmě Granna – 

didaktické hry, Nakladatelství OWP a Návrat domů – odborné knihy. 

 

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k provozu  Mateřského centra Dobříšek. 
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Co dodat… 
 

Velice si váţíme ocenění „Společnost přátelská rodině“, které MC Dobříšek 

spolu s ostatními MC získalo, a je naším velkým přáním, aby si celá společnost 

začala uvědomovat význam rodiny a stala se skutečně přátelskou rodině. 

Abychom se my, rodiče s dětmi, nemuseli cítit jako nevítaní hosté, kteří ruší, 

komplikují a mají zvýšené nároky. Doufáme, ţe naše společnost dozraje a bude 

postupně vytvářet přátelské prostředí, kde jsou rodiče s dětmi vítáni a kde se 

vytvářejí podmínky umoţňující účast rodiny i s malými dětmi na běţném 

společenském a kulturním ţivotě.  

 

 

Závěrem citujeme ze zdravice bývalého prezidenta republiky  

Václava Havla: 

 

„Mateřská centra sleduji od jejich vzniku a práci Rut Kolínské a ostatních 

zakladatelek považuji nejen za dobrý příklad občanského sebeuvědomění, ale 

také za možnou inspiraci státní správy. Celá Evropa dnes řeší problémy, které 

někteří nazývají krizí rodiny a jejímž jedním z důsledků je i stárnoucí 

společnost. A Česká republika stojí na velmi nečestném místě. Je tomu tak i 

proto, že rodina a děti jsou často považovány za překážku osobní kariéry a 

vžité stereotypy toto mínění do velké míry podporují. Síť mateřských center je 

tedy iniciativou doslova sebezáchovnou a k jejímu dnešnímu ocenění všem 

zakladatelkám ze srdce blahopřeji.“   

 

 

Děkujeme především všem, kteří s námi jakýmkoli způsobem sympatizují a 

drţí nám palce. 

Mateřské centrum je zde pro Vás a Vaše děti. 

Vítáme všechny Vaše nápady, připomínky i pomoc. 

Přijďte mezi nás. 

 

Za MC Dobříšek Mgr. Markéta Svobodová a Petra Štěpová 
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Zpracovala: Petra Štěpová 

Korektor: Mgr. Klára Kaiserová 

Graficky upravila: Dagmar Hametová 

Foto: Archiv MC Dobříšek 

Vytiskla: Firma 5P Computers   

Mateřské centrum Dobříšek 

občanské sdružení 

Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

Tel: 732 249 015 

IČO: 265 42 820 

Číslo účtu: 1461013001/2400 eBanka Praha 

www.mc.dobris.net 

mc.dobrisek@tiscali.cz 

 

Vydáno  v březnu 2005 v nákladu 80 výtisků
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