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Úvodní slovo 
 

Milí přátelé,  

 

     byla jsem přes spřátelený sousedský plot oslovená, abych napsala pár vět do výroční 

zprávy MC Dobříšek. Všichni máme běţné, pracovní, praktické povinnosti. Jen málo z nás 

si chce a najde čas na něco, co nemá přímou motivaci v nás samých, našich rodinách, 

našich dětech. Aktivita všech, kdo se podílí na fungování Dobříšku, je pro mne takřka 

mimozemšťanská ( v dobrém slova smyslu). Rozhodně všichni slyší pochvalu za dobře 

odvedenou práci. Já osobně obdivuji právě nadšení a fantazii těchto Dam a Pánů. Vţdy se 

najde schůdná cesta a nehledají se důvody, proč by věc, akce, hra neměly být uskutečněné.  

     Milé dámy a pánové, stali jste se vlastnictvím občanů města Dobříše. Kaţdý z nás má 

Dobříšek podvědomě zarytý do běţného ţivota města a neprávem si jej přivlastňujeme. Je 

to velký závazek a zodpovědnost bez jakékoliv motivace neţ té, ţe jste milí, laskaví a 

báječní lidé. Malá oáza v dnešní hektické době, motivované takřka vţdy hmatatelnými 

důvody. Vím, ţe denně rozzáříte dětské obličejíčky, a to je nejkrásnější potěšení na světě 

pro všechny. Je o Vás slyšet, jste vidět a děti Vás milují. 

     Moţná píši sama za sebe, moţná vyjadřuji psaným slovem i další dobříšské rodiče. 

Nyní jste a bez Vás si chod v našem městě neumím představit. Chtěla bych, aby mé věty 

byly alespoň virtuální odměnou a za naše děti nebudu mluvit. Jejich reakce je jedinečným 

měřítkem.  

 

Martina Krátká  

rodič, občan, florista, sportovec..... 

 
Dobříšek 2008 

 

Co se mi vybaví, kdyţ se řekne Dobříšek a rok 2008? Spousta akcí, nadšení a 

spokojených rodičů, dětí i zaměstnanců. Přátelství, otevřené dveře, stále nové moţnosti… 

Dobříšek pro mne byl a stále zůstává tahounem prorodinných a mnohých dalších 

aktivit na dobříšsku. Dobříš má to štěstí, ţe zde sídlí celá řada úţasných NNO všeho 

druhu. Dobříšek pro mne je výjimečný především svým nadšením pro věci nové i tradiční, 

spoluprácí, nezištnou pomocí, svým neskutečným pracovním tempem i nadšením a hlavně 

stoprocentní spolehlivostí. A konkrétní aktivity, které mne zaujaly? Spolupráce na tvorbě 

strategického plánu města, pomoc se společenskými akcemi jako bylo „Pojďme tvořit na 

hřiště“, desítky programů pro děti i akcí na podporu druhých. Společně se nám podařilo 

dosáhnout na 1. cenu Ministerstva práce a sociálních věcí v soutěţi „Obec přátelská 

rodině". 

Tak vidím Dobříšek já, snad se mnou budete souhlasit.  

   Dáša Smrčinová 

                          maminka 2 dětí, aktivní občan a projektový manaţer města Dobříše  
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Znáte Dobříšek? 
 

 Mateřské centrum je místo pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde mohou společně trávit 

svůj volný čas, vyuţívat nabízené programy nebo jen zázemí, obohacovat své 

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

 MC nabízí alternativu aktivního vyuţití volného času dětí a rodin, je dobrým příkladem 

smysluplného vyuţití času s dětmi. MC je místem seberealizace s moţností výběru. 

 Návštěva MC umoţňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí 

o dítě dostávají. Činnost MC má sociálně-preventivní funkci. 

 MC posiluje mateřskou roli ţeny ve společnosti. 

 Pomáháme začleňovat matky na mateřské/rodičovské dovolené do společnosti  

a následně usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu. 

 Jsme otevřenou skupinou, rádi mezi sebou přivítáme další členy s novými nápady, 

uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu.  

 Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města a snaţíme se být jeho nedílnou 

součástí (např. pomoc při výstavbě dětských hřišť, zapojení do KPSS atd.). 

 Fungujeme na principu rodinné výpomoci, na základě dobrovolné práce ochotných lidí 

a díky podpoře mnoha dárců a sponzorů. 

 

A co nabízí? 
 

 Hernu plnou zajímavých hraček. Tvořivé, vzdělávací, hudební a sportovní programy  

     pro děti od batolecího věku po mladší školní věk. Vzdělávací kurzy s hlídáním dětí      

     pro rodiče. Předporodní kurzy pro rodiče a cvičení pro těhotné včetně laktačního   

     poradenství. O prázdninách pořádáme příměstské výtvarné tábory a výtvarné dílny pro      

     celé rodiny. Pro širokou veřejnost organizujeme přednášky, záţitkové semináře,  

     vzdělávací programy, rukodělné kurzy, společné výlety a jednorázové akce jako  

     smysluplnou náplň volného času, nové zkušenosti, poznatky, moţnost  seberealizace   

     při podílení se na chodu centra.  

 Poradenství a aktuální informace týkající se oblasti rodinné problematiky. 

 Nízké vstupné dostupné všem: člen 10 Kč, ostatní 25 Kč za dopolední hernu, první 

návštěvu zdarma! Dotované programy a kurzy. 

 Členský příspěvek pro dospělého 100 Kč/pololetí, děti příspěvek neplatí. Členství  

     ve sdruţení není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen uţívá slevy vstupného na   

     vybrané akce MC a mnoho dalších výhod. 

 Bezplatnou půjčovnu didaktických pomůcek a her, odborné literatury a časopisů. 

 Moţnost občerstvení a nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých 

dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).  

 Bezplatnou inzertní sluţbu a přístup na internet zdarma. 

 Venkovní hřiště „Noemova archa“, veřejnosti otevřeno denně od 9 do 19 hodin, 

určeno dětem od 3 do 12 let pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé osoby, která 

zodpovídá za svěřené děti. Platí zde zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty. 
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Historie MC 
 

Rok 2001 – 2007 

 MC Dobříšek je občanské sdruţení, které v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši 

působí od roku 2001, kdy se stalo členem Sítě mateřských center v České republice. 

Síť MC má v současné době jiţ 303 členů a její přínos pro rozvoj občanské společnosti 

byl oceněn na mezinárodním poli udělením titulu Ţena Evropy 2003 Rut Kolínské, 

v roce 2006 obdrţela 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 později díky MPSV 

pracovní místa pro ţeny s malými dětmi. 

 Jsme drţitelé 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 mládeţ „Noemova archa“. 

   MC spolupořádalo benefiční kulturní akci Přes most výtvarné dílny Zahrada, podpořené 

Nadací Divoké husy, v roce 2006 jsme pomohli částkou 80 000 Kč vybavit chráněné 

dílny denního stacionáře pro zdravotně handikepované o.s. Stéblo v Boroticích.  

 

Rok 2008 

 V roce 2008 MC evidovalo 75 registrovaných členů tzn. rodin s dětmi, proběhlo 

celkem 701 lekcí 26 nabízených pravidelných programů. Ty navštívilo opakovaně    

4 461 dětí v doprovodu 3 647 dospělých. 66 mimořádných akcí se zúčastnilo 4 964 

dětí a dospělých. Moţnosti vyuţití dopolední herny bez programu vyuţilo v průběhu 

roku 280 dospělých s 298 dětmi. Přestoţe se významně nezvýšila nabídka 

mimořádných akcí, zdvojnásobila se jejich návštěvnost. Podařilo se nám trvale 

dopronajmout prostory sálů Pastoračního centra sv. Tomáše, Základní umělecké školy 

a Aerobic studia Orel Dobříš, a tím rozšířit naše kapacity. Došlo k navýšení 

realizovaných programů a pokračoval i dlouholetý nárůst návštěvníků úměrný nabídce 

lekcí programů, limitovaný pouze moţnostmi prostor.  

 V tomto roce úspěšně skončil dvouletý projekt Zpět do práce financovaný z ESF. 

Dlouholetá spolupráce s knihovnou pokračovala 2. ročníkem projektu Celé Česko čte 

dětem®. Opět jsme se zapojili do kampaní Sítě MC (např. Táta dneska frčí). Aktivně 

jsme se účastnili tvorby Komunitního plánu sociálních sluţeb dobříšska koordinací 

pracovní skupiny Děti, mládeţ, rodina. Úzkou spolupráci s městem jsme rozvíjeli i  

v dalších oblastech (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, podíl na přípravě projektu Městského domu 

Dobříš - přestavba bývalé budovy kina). Svou činností tak přispíváme k rozvoji našeho 

města. Spolupořádáním benefiční akce Afrika na Dobříši pomohlo MC získat částku 

83 000 Kč, z níţ byla uhrazena strava, přístřeší a školné na šest měsíců pro 200 sirotků 

ve městě Bozoum (SAR). MC Dobříšek přispělo k vítězství města Dobříše 

v celostátní soutěţi Obec přátelská rodině.  
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Projekty roku 2008 
 

Projekt „Zpět do práce“ - závěrečná zpráva 

 V rámci projektu se uskutečnily 4 cykly výukových kurzů práce na PC základní a 

pokročilé úrovně. Celkem bylo uspořádáno 11 seminářů, přednášek a workshopů 

s tématikou návratu do zaměstnání. Dvakrát bylo zajištěno hlídání dětí v době jednání 

matky s ÚP. Po celou dobu realizace byl ţenám/muţům na RD a po RD umoţněn 

přístup na internet v prostorách MC. Celkem bylo rozdáno 103 certifikátů o 

dosaţené úrovni v ICT. Úspěšnost absolventů dosáhla 91% (ti, kteří kurz dokončili 

certifikátem). 

 Všechny výše zmíněné sluţby byly zájemkyním poskytovány zdarma. Na financování 

projektu jsme čerpali úvěr od České spořitelny.    

 V rámci projektu byly pořízeny 2 notebooky, informační tabule, terapeutické sedáky  

do herny a výtvarné a kancelářské potřeby v celkové hodnotě 103 743 Kč.  

 Projekt byl prezentován na workshopu „Celoţivotní vzdělávání v ITC pro ţeny - má 

nebo nemá smysl?“ (Novoměstská radnice, Praha), na Kongresu Sítě MC v ČR 

(Palác Charitas, Praha) a dále v rámci akce Den s Příbramským deníkem. O projektu 

byl vytvořen příspěvek do publikace „Informační technologie prostor pro ţeny“ 

(ISBN 978-80-86520-00-1). Proběhla anketa do regionální přílohy MF Dnes a ţivý 

vstup do vysílání Českého rozhlasu Region.                                                                                       
 

Doba realizace projektu: 2 roky 

Celkové náklady projektu: 888 125 Kč  
 

Tabulka: Počet podpořených osob projektem 

Druh poskytované služby Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Kurz PC začátečníci 15 13 14 13 

Kurz PC pokročilí 14 14 14 16 

Seminář s terapeutem 17 4 17 15 

Internet v MC 14 7 6 2 

Hlídání dětí  (ÚP, pohovor) 0 1 0 0 

Celkem 60 39 51 46 

Cílová hodnota    196 

Procento úspěšnosti absolventů 
kurzů PC 

86 % 96 % 93 % 90 % 

Cílová hodnota    91 % 
Poznámka: Etapa 1 byla přípravná, tedy bez podpořených osob. 
        

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.                    

Koordinátorka projektu Markéta Dvořáková, DiS. 
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Dobříš oceněna 1. místem v celostátní soutěţi Obec přátelská rodině 

 Rádi bychom se s vámi podělili o velkou radost z vítězství v soutěţi Obec přátelská 

rodině, kterou dne 15. května 2008 (ke Dni rodin) vyhlásilo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV) a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Partnery soutěţe jsou Síť mateřských center v ČR a Asociace center pro rodinu. 

Cílem této soutěţe je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých 

obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry a ocenění města a obce 

s nejlepší místní rodinnou politikou. 

 Do soutěţe se přihlásilo celkem 218 obcí z celé ČR. Obce byly rozděleny do 5 kategorií 

dle počtu obyvatel. Dobříš byla oceněna 1. místem v kategorii 3 001-10 000 

obyvatel.  

 V úterý 4. 11. 2008 se zástupkyně MC Dobříšek zúčastnila slavnostního vyhlášení 

vítězů soutěţe v Poslanecké sněmovně, které provázela tisková konference. Hodnotící 

komise společně s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí RNDr. 

Petrem Nečasem, předsedou Stálé komise pro rodinu Ing. Bc. Tomášek Kvapilem a 

náměstkem ministra pro sociální sluţby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu 

MUDr. Mariánem Hoškem hovořila o poslání soutěţe, hodnocených oblastech, 

významu dobré praxe a následně vyhlásila vítěze v jednotlivých kategoriích. Dobříš 

obdrţela diplom a nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na podporu 

prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2009 ve výši 1 100 000 Kč. Částku 

vyuţijeme efektivně a společnými silami podpoříme prorodinnou atmosféru v našem 

městě!  

 Vítězství předcházela návštěva Dobříše hodnotícím týmem za účelem prověření 

faktického fungování prorodinných aktivit, jeţ se uskutečnila ve čtvrtek 23. října 2008. 

Pohovořili jsme o akcích, které se v Dobříši konají, společně jsme navštívili dětská 

hřiště a sportoviště, byli jsme provedeni Mateřskou školou na Větrníku. Oficiální 

přivítání následovalo v Pastoračním centru sv. Tomáše, kde byla připravena prezentace 

a materiály týkající se prorodinných aktivit. Shlédli jsme videonahrávky z Dětského 

festivalování v rámci Dobříšského záření, z akce Pojďme tvořit na hřiště, záběry 

z benefiční akce Afrika na Dobříši aj. Diskutovali jsme o zapojení Dobříše do projektu 

Celé Česko čte dětem, o cyklu setkávání s veřejností Pojďme tvořit společně,  

o moţnostech cyklodopravy ve městě, zmínili jsme aktivitu a značné úsilí organizací 

věnujících se dětem, mládeţi, rodinám. Hovořili jsme o významu Komunitního 

plánování sociálních sluţeb pro náš region. Komunitní plánování sociálních sluţeb 

nastartovalo úzkou spolupráci mnoha subjektů v Dobříši i celém regionu, stalo se 

základem efektivně fungující sítě – výsledkem jsou vybudovaná partnerství s pevným 

základem, mnohá ocenění za kvalitní proces, vznik Adresáře poskytovatelů a dalších 

informací z regionu atd. Prezentovali jsme mnoho dalších aktivit organizovaných ve 

spolupráci dobříšských i regionálních organizací a města Dobříše.  

Na závěr setkání s hodnotící komisí soutěţe bylo představeno Mateřské centrum 

Dobříšek za běţného chodu. Hodnotitelé ocenili skvělou spolupráci, dobříšské 

komunitní metody vyuţívané v oblasti prorodinné politiky.  

 Za město Dobříš projektová manaţerka Mgr. Lenka Mazochová 

http://regiotv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=53
http://regiotv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=53
http://regiotv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=53
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Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo provoz MC Dobříšek v roce 2008 

 Díky stěţejní podpoře byla část výdajů MC v roce 2008 hrazena z dotace MPSV. Mohli 

jsme tak zajistit kaţdodenní provoz herny, dostupné programy včetně 

krátkodobého hlídání dětí a další dostupné rodinné sluţby v MC v rozsahu 

celoročního provozu po celý týden. Při zajišťování programů jsme vytvořili několik 

nových pracovních příleţitostí pro rodiče malých dětí v rámci DPP. Nabídkou 

vzdělávání rodičů na MD/RD napomáháme k udrţení jejich profesní orientace a 

zvyšujeme tak jejich šance na získání zaměstnání po ukončení RD. 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 512 413 Kč jsme vyuţili na úhradu mzdových nákladů a zákonného 

pojištění, nájemného, telefonů, poštovného, cestovného. I nadále se na zajištění 

provozu centra a nabídce jeho programů podílí řada dobrovolníků.                                              

                                                                      Koordinátorka projektu Petra Štěpová 
 

Projekt „Provoz MC Dobříšek v roce 2008“ podpořený Humanitárním fondem SK 

 Dotací od Středočeského kraje jsme dofinancovali náklady spojené s kaţdodenním 

provozem MC. Z částky 65 000 Kč jsme hradili nákup výtvarných pomůcek a hraček, 

čistící a hygienické potřeby, odbornou literaturu, drobný materiál, telefon, nájemné a 

vzdělávaní lektorů a zaměstnanců včetně týmové supervize. 

        Koordinátorka projektu Petra Štěpová 
 

Benefiční projekt „Afrika na Dobříši“ podpořený Nadací Divoké husy 

 Podpořit dobrou věc přišlo 18.10. do dobříšské sportovní haly asi 450 dospělých i dětí. 

Na přípravě a realizaci projektu Afrika na Dobříši se podíleli dobrovolníci a nadšenci  

z řad dobříšských občanů, především z MC Dobříšek, Římskokatolické farnosti Dobříš 

a o. p. s. Siriri, zapojili se učitelé a ţáci 14 škol v regionu. Významnou technickou 

pomoc poskytla firma Dokas a ZUŠ Dobříš, propagaci KS Dobříš. Veškeré náklady na 

realizaci tohoto projektu byly hrazeny sponzorsky.  

 Programová nabídka byla bohatá: prodejní stánky, moţnost ochutnávky afrických jídel 

či prodej afrických rukodělných výrobků nebo benefičních triček. Velkému zájmu se 

těšil i stánek s dětskými keramickými výrobky, nápadité výtvarné workshopy. Na ploše 

sportovní haly vzniklo mnoho obrázků o Africe, navlékaly se korále, vyřezávalo se  

ze dřeva, v malých rukou se rodily lapače štěstí a mnoho dalších zajímavých výrobků. 

Vyprávělo se o ţivotě ve středu Afriky, byl promítnut krátký film, který natočili 

dobrovolníci ze společnosti Siriri ve Středoafrické republice a vystoupila hudební 

skupina Nsango Malamu. Vše završila draţba výtvarných originálů věnovaných 

místními výtvarníky. Funkci moderátorů skvěle zvládli farář ŘKF Dobříš Ing. Michal 

Němeček a starosta Mgr. Jaroslav Melša.  

 Výtěţek akce činil téměř 48 000 Kč a díky podpoře Nadace Divoké husy pomůţe 

přes 80 000 Kč zajistit provoz denního stacionáře pro 200 sirotků ve 

středoafrickém městě Bozoum, o jehoţ materiální zajištění se společnost Siriri stará.                    

                                          Projekt administrovala a za MC organizovala Petra Štěpová 
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Projekt „Kdo si hraje nezlobí“  

 Díky získané finanční podpoře z Fondu sportu a volného času města Dobříše jsme 

mohli pro děti, mládeţ a rodiny s dětmi uspořádat mnoho mimořádných kulturních a 

sportovních akcí a udrţovat provoz hřiště Noemova archa.  Realizovali jsme 

Barevnou cyklostezku, Zahradní slavnost a kampaň Táta dneska frčí, 4 týdny 

příměstských táborů, celoroční výtvarné dílny, Plenér dobříšských výtvarníků  

ve Strţi, benefiční akci Afrika na Dobříši, Lampiónový průvod pohádkovým 

lesem, Oslavu 7. narozenin MC a Vánoční jarmárek. Z podpory 50 000 Kč jsme 

hradili především výtvarné pomůcky, sportovní potřeby a hračky do herny a dílny MC, 

odměny do soutěţí, divadelní představení a opravy hřiště, dvě divadelní představení, 

program a drobné odměny a tisk propagačních letáků na akce.        

                  Projekt koordinovala Petra Štěpová, údrţbu hřiště provádí Pavel Dragoun 

  

„Putování za uměleckými osobnostmi  Střed. kraje“ podpořeno Fondem kultury SK  

 Po stopách Karla Čapka a Antonína Dvořáka - o letních prázdninách jsme pořádali 

4 týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora pro 65 dětí ve věku od 6 

do 15 let. Hlavním úkolem bylo nabídnout dětem vhodné a zajímavé aktivity v době 

letních prázdnin, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. Tábory byly zaměřeny  

na výtvarné aktivity a představení dvou významných osobností Středočeského kraje,  

K. Čapka a A. Dvořáka, přiblíţení jejich ţivota, tvorby, zálib a míst, kde tvořili.  

K tomuto tématu byly vytvořeny etapové hry, jejichţ cílem byla individuální i 

skupinová motivace dětí po celou dobu trvání tábora. Nechyběly ani sportovní hry, 

soutěţe a celodenní výlety. Průběţně probíhala dokumentace a medializace projektu. 

 TVA koordinovala Mirka Vtípilová 

 

 Letní plenér dobříšských výtvarníků na téma "Barevná země - Afrika" se konal 

poslední srpnovou neděli v prostorách Památníku Karla Čapka a stal se 

vyhledávanou aktivitou pro rodiny s dětmi (účast cca 360 osob). S pomocí dobříšských 

výtvarníků jsme připravili výtvarné aktivity inspirované černým kontinentem, taneční 

vystoupení spojené s výukou afrických tanců, ochutnávku domorodých jídel, společné 

drum circles a prodejní stánek SIRIRI o.p.s. Tato akce se zdá být vhodným ohlédnutím 

za výtvarným létem našeho regionu a stala se tradičním a vzhledem k vysoké kvalitě 

nabízených aktivit i důstojným rozloučením s prázdninami. 

                                           Organizovala Zuzana Hutňanová 

 

 Výtvarné dílny na téma Cirkus a Leporelo pod vedením arteterapeutky Evy 

Fenclové. Nabídka workshopů byla bohatá a zájem rodin s dětmi značný. 

 

 Z dotace Středočeského kraje ve výši 20 000 Kč jsme uhradili nákup výtvarného 

materiálu, sušičky na výkresy, vstupné a dopravu autobusem na výletech dětí. 

                                                                                 Projekt administrovala Petra Štěpová 
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Projekt „Celé Česko čte dětem®“ podpořený Nadací Via P&G pro MC a FKSK  

 MC Dobříšek se společně s Městskou knihovnou Dobříš připojilo k dalším 81 

knihovnám v ČR, které se zapojily do projektu Celé Česko čte dětem s mottem Čteme 

svým dětem 20 minut denně. Každý den.  

 1. veřejným čtením, které se konalo v Pastoračním centru sv. Tomáše dne 2. 12. 2007, 

jsme si připomenuli Den pro dětskou knihu, vyhlášený Národní knihovnou ČR. 

Závěrečné 4. veřejné čtení v Památníku Karla Čapka ve Strţi ve Staré Huti mělo 

nejbohatší program a zároveň také největší účast (přes 200 návštěvníků). Proběhlo při 

příleţitosti Světového dne knihy, 20.4.2008. 

 Na 4 veřejná čtení, která probíhala v kulturních a společenských lokalitách města 

Dobříše, jsme zvali hosty, jimiţ byly osobnosti našeho regionu: spisovatelé Vladimír 

Hulpach, Jiří Kahoun a Miloš Nesvadba, herečky Zdeňka Ţádníková - Volencová, 

Petra Špindlerová, Zora Jandová a Lenka Plačková, výtvarnice Zuzana 

Hutňanová a moderátor Jan Rosák. Mezi předčítající pokaţdé zavítal starosta 

města Dobříše Jaroslav Melša, který nejenţe četl, ale převzal také záštitu nad celou 

akcí. U dvou čtení byly děti zároveň i diváky divadelních představení a v rámci třech 

čtení proběhly výtvarné dílny pod vedením Z. Hutňanové. 

 Do čtenářské soutěţe o nejúspěšnější čtenářskou rodinu v Dobříši a okolí se 

zaregistrovalo 63 účastníků (z toho 4 třídy školní druţiny a 2 třídy mateřské školy). 

Soutěţ byla rozdělena do 2 věkových kategorií, od 4 do 6 let a od 7 do 9 let. Děti si  

vedly čtenářské deníčky, kde ve čtecím kalendáři poděkovaly razítkem (barevným 

fixem) za kaţdé čtení svým rodičům. Současně měly děti za úkol sdělit svůj proţitek a 

vjem ze čtení formou obrázku. Čtenářské deníky byly vyhodnoceny a všechny děti byly 

odměněny drobnými dárečky. Při 4. veřejném čtení bylo šest dětí vylosováno 

z klobouku Karla Čapka a odměněno zvláštní cenou - keramikou výtvarnice  

Z. Hutňanové a kniţní poukázkou. Ceny předal dobříšský starosta, který zároveň 

poděkoval především rodičům, kteří si v dnešním uspěchaném světě našli čas a sdílí 

spolu se svými dětmi krásné a neopakovatelné chvilky nad knihou.    

 Projekt se dostal do širšího povědomí rodin s dětmi v celém regionu. Jednotlivé akce 

projektu navštívilo přes 400 návštěvníků. Bylo napsáno 13 článků do regionálního 

tisku (Příbramský deník, Periskop, Mladá fronta dnes, Dobříšské listy). Podpořili jsme 

tak důstojnou formou odkaz Karla Čapka spolu s uctěním 80. výročí jeho úmrtí akcí 

v Památníku K. Čapka ve Strţi. 

 V prosinci 2008 jsme zahájili 2. ročník, který bude probíhat obdobně. Opět se bude číst 

v mateřských školách, školních druţinách základních škol, Mateřském centru Dobříšek, 

Městské knihovně Dobříš a především v rodinách po dobu 5 měsíců do dubna 2009. 

 Celý projekt mohl být uskutečněn především díky grantu z programu společnosti 

Procter & Gamble pro MC (27 200 Kč), Fondu kultury SK (15 000 Kč), Městu 

Dobříši a pomoci o.s. Stéblo v Boroticích a firmě Letizia Martiny Krátké. 

Realizátorky Marie Švehlová, Dagmar Hametová a Petra Štěpová 
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Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci MC Dobříšek 
 

Členem občanského sdruţení se můţe stát kaţdý, 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 7. března 2008: 

Stanislava Bedřichová, Markéta Dvořáková (do 13.10.), Dagmar Hametová, Markéta 

Svobodová, Eva Šejnová, Petra Štěpová, Miroslava Vtípilová. 

Kontrolní komise Lenka Mazochová. 
 

V roce 2008 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky: Stanislava Bedřichová  

(od 1.8.), Markéta Dvořáková (od 1.4. na MD, od 6.9. na RD), Lenka Felcmanová (od 1.4. 

do 31.5.), Dagmar Hametová (do 31.8.), Eva Šejnová  a Petra Štěpová. 

Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od MPSV, KÚ SK a SROP. 
  

Lektoři programů pro děti a dospělé, kteří pracovali v rámci DPP, na fakturu či 

dobrovolně: Allen Arslanian, Lenka Bartošová, Martina Bečková, Stanislava Bedřichová, 

Bohuslava Bowdery, Jimmy a Martina Bozeman, Martina Branšovská, Jakub Čapek, 

Pavla Doležalová, Jakub Doubek, Daniela Doubková, Dana Faktorová, Eva Fenclová, 

Jaromír Fiala, Martin Hamáček, Lea Hampejsová, Daniel Hošek, Anna Hutňanová, 

Zuzana Hutňanová, Michaela Chytilová, Veno Jelinek, Andrea a Clive Kilford, Veronika 

Knesplová, Pavla Krahulíková, Renata Kubátová, Olina Ludačková, Štěpán Mácha, Alena 

Marešová, Lucie Pechlátová, Miro Pogran, Eva Prašivková, Renata Říhová,  Jaroslav 

Slanec, Štěpánka Skuhrovcová, Štěpán Souček, Markéta Svobodová,  Miroslava Šašmová, 

Sylvie Šindelářová, Jíra Štěpo, Tereza Štolcová, Marie Švehlová, Noemi Trojanová, Jana 

Tvrzníková, Marie Universalová, Michaela Vchytilová, Robin Voller, Mirka Vtípilová.  

Hlídání dětí při programech zajistily studentky Andrea Klikarová, Anička a Magda 

Pogranovy.  

Odbornou praxi v MC absolvovaly studentky Tereza Dragounová, Andrea Klikarová, 

Mili Kotápišová a Eva Prašivková. 

Zpracování a koordinaci projektů, správě hřiště, grantovým ţádostem, fundraisingu 

a firemnímu dárcovství a propagaci se věnovala Petra Štěpová. 

Projekt „Zpět do práce“ realizovaly Markéta Dvořáková, Lenka Felcmanová a Dagmar 

Hametová. 

Tvorbě a tisku letáků, webových stránek, vizitek, grafické práci, foto a 

videodokumentaci se věnovali Dagmar a Martin Hametovi. 

Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Pavlína Novotná. 

Údrţbu a opravy hřiště zajišťoval Pavel Dragoun. 

S úklidem pomohla Jana Dekastellová. 
 

V roce 2008 mělo MC Dobříšek 75 stálých členů, tzn. 75 rodin s dětmi, další 
desítky neevidovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce. 
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Pravidelné programy v roce 2008 
       

 Dopolední herny - děti ve věku od 1 roku do 6 let si buď za přítomnosti rodičů pouze 

hrají se svými vrstevníky, nebo vyuţijí speciálně zaměřené programy. 

 Angličtina pro děti s rodilým mluvčím J. Bozemanem, A.  Arslanian - pomocí zpěvu, 

pohybu, rytmizace, veršů a her probíhala výuka dětí od 3 do 8 let v sedmi skupinách. 

 Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé se zajištěným hlídáním dětí. Rodiče se 

tak mohou vzdělávat i během MD/RD. A. Kilford. 

 Barevný svět - Šikovné ručičky pro kluky i holčičky od 2 do 5 let, říkanky, hry a 

maňásci. Vedla S. Bedřichová  za asistence rodičů. 

 Broučci - všestranný program s M. Vtípilovou pro děti od 1 roku do 4 let v doprovodu 

rodičů. Pohybové hry a cvičení v doprovodu zpěvu, rytmických říkanek a básniček. 

 Cvičení po porodu, pro těhotné a laktační poradenství s porodní asistentkou           

L. Bartošovou. 

 Dovedné ruce se S. Bedřichovou -  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. 

 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. 

 Výuka na flétnu - skupinová výuka na sopránovou a altovou flétnu. Lektorky hudební 

školy Yamaha Š. Skuhrovcová a L. Pechlátová. Informace na www. yamahaskola.cz. 

 Kouzelná školka s O. Ludačkovou - všestranný program pro děti 2-5 let a rodiče. 

 Kurzy výuky práce na PC základní a pokročilé úrovně - v rámci projektu Zpět do 

práce se zajištěným hlídáním dětí a moţností vyuţití internetu v herně MC zdarma. 

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

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

 Moderní tance – průprava různými styly, odpočinek pro dospělé s D. Faktorovou. 

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

 Mravenečci pohybové hry s vyuţitím 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 paní M. Švehlovou v děts. odd. Městské knihovny. 

 Předporodní kurzy pro maminky a tatínky s por. asistentkou 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. 

 Výtvarnička pro nejmenší se S. Šindelářovou. Malováním, vyráběním a povídáním 

rozvíjí fantazii, sebevědomí, ale především jedinečnost kaţdého dítěte od 4 do 6 let. 

 Výtvarný krouţek Garáţ – 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 ţivotním stylu a BIO. 
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Pravidelné programy MC Dobříšek  v roce 2008 
 

Název programu Počet lekcí 
Počet 

dospělých 
Počet dětí 

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím 162 901 1021  

Angličtina pro dospělé ve 2 úrovních 13 140 64  

Barevný svět 23 110 112  

Broučci 27 223 231  

Cvičení po porodu 13 70 63  

Cvičení pro těhotné 37 212 0  

Dekorativní drátování 9 48 12  

Dovedné ruce 42 47 220  

HŠY – Hrátky s robátky 54 389 390  

HŠY – První krůčky k hudbě 51 385 948  

HŠY – Rytmické kroky 19 201 205  

HŠY – Flétna 6 6 6  

Kouzelná školka 5 18 18  

Základní kurz práce na PC  13 198 26  

Pokročilý kurz práce na PC 13 179 45  

Malování dospělí 9 58 0  

Mistr Paleta 24 24 198  

Moderní tance dospělí 7 45 0  

Moderní tance I a II 20 20 180  

Mravenečci I a II 17 139 139  

Pastelka 28 34 159  

Předporodní kurzy 34 89 0  

Stříhání dětí 8 nesledováno 36  

Tátovský klub 9 43 51  

Výtvarnička pro nejmenší 22 32 121  

Výtvarný krouţek 36 36 216  

Celkem 26 pravidelných programů 701 3647 4461  

 

Tab.: Přehled návštěvnosti herny MC v letech 2006 až 2008 
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Mimořádné akce roku 2008 
 

 Název akce Datum Děti Dospělí 

L 
E 
D 
E 
N 

Pohádková babička na téma „Vodníci v Čechách“ 8.1. 3 3 

VV setkání – Skládaný patchwork aneb textilní mozaika 12.1. 0 9 

Relaxační seminář 21.1. 0 4 

Celé Česko čte dětem® - 2. veřejné čtení v Café Velbloud 26.1. 21 24 

Ú 
N 
O 
R 

Pohádková babička ve světě trolů, obrů a trpaslíků 12.2. 4 3 

Přednáška „Základní vývojové potřeby dítěte“ 15.2. 1 9 

Divadlo „Stolečku, prostři se!“ 17.2. 45 47 

Besídka ţáků hudební školy Yamaha 24.2. 28 55 

 
B 
Ř 
E 
Z 
E 
N 

Valná hromada MC Dobříšek 7.3. 0 9 

Barvy podle Goetheho – modrá a zelená 15.3. 0 11 

Velikonoční hrátky 16.3. 9 9 

Pohádková babička ve světě čarodějnic 25.3. 12 7 

Přednáška „Rizika raných psychických problémů“ 28.3. 2 9 

Celé Česko čte dětem® - 3. veřejné čtení v MěK 30.3. 13 16 

D 
U 
B 
E 
N 
 

1. výtvarné setkání na téma Ţivly 1.4. 0 23 

Barevná cyklostezka 5.4. 168 200 

2. výtvarné setkání na téma Ţivly 8.4. 0 20 

Babyšátky a látkové plenky pro naše nejmenší 10.4. 7 22 

Barvy podle Goetheho – oranţová a ţlutá 12.4. 0 0 

Celé Česko čte dětem® - 4. veřejné čtení v Památníku K. Čapka 20.4. 92 106 

3. výtvarné setkání na téma Ţivly 22.4. 0 23 

Informační seminář o supervizi 24.4. 6 11 

K 
V 
Ě 
T 
E 
N 

Workshop – vzdělávání z prostředků EU 13.5. 5 9 

Barvy podle Goetheho – červená a fialová 17.5. 0 5 

4. výtvarné setkání na téma Ţivly 22.5. 0 23 

Den s Příbramským deníkem 22.5. 42 68 

Svatební květinový den M. Krátké - výtvarné dílny pro děti 25.5. 62 73 

5. výtvarné setkání na téma Ţivly  29.5. 17 35 

Vernisáţ - Mistr Paleta        31.5. 26 32 

Č 
E 
R 
V 
E 
N 

Společné bubnování – drum circle 5.6. 1 5 

1. taneční workshop Duncan technika 7.6. 1 5 

Vernisáţ krouţků MC a výstavy obrázků „Táta dneska frčí“  10.6. 31 28 

Zahradní slavnost – „Táta dneska frčí“, divadlo, soutěţe… 18.6. 60 50 

Zdravé vaření „Barevné grilování“ 24.6. 19 16 

Č 
E 
R 
V 
E 
N 
E 
C 

1. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 7. - 11. 7. 16 4 

2. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 14. - 19.7. 16 4 

3. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 21. – 26.7. 16 3 

Letní jazykový kurz s rodilým mluvčím pro dospělé 30.6. – 3.7. 13 9 

2. taneční workshop 9.7. 0 6 

Anglické sobotní dopoledne 12.7. 9 19 

Prázdninové výtvarné dílny „Cirkus“ 30.7. 16 9 
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S 
R 
P 
E 
N 

4. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 4.-8.8. 16 2 

Prázdninové výtvarné dílny „Leporelo“  13.8. 9 10 

Letní týden hudební školy Yamaha 18-21.8. 31 32 

Dětské zábavné odpoledne 23.8. 16 21 

Výtvarný plenér „Barevná země Afrika“ v Památníku K.Čapka  31.8. 210 240 

O prázdninách probíhaly v herně týdny výtvarných aktivit pro děti od 6 do 15 let 
v duchu příměstského tábora. Konaly se tři celodenní výtvarné dílny pro celé rodiny a  
na závěr prázdnin tvořivý a zábavný plenér pro rodiny s dětmi ve Strţi. 
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 "Z příkazu krále" 13.9. 180 180 

4. taneční workshop – Tělo jako interpret 20.9. 0 8 

    

Ř 
Í 
J 
E 
N 

Seminář „Zdravý pohyb pro děti i maminky“ 1.10. 2 14 

Pojďme tvořit společně – prezentace NNO na hřišti u kina 8.10. 250 190 

Afrika na Dobříši – benefiční akce ve sportovní hale 18.10. 200 250 

Lampiónový průvod pohádkovým lesem  25.10.  450 400 

L 
I 
S 
T 
O 
P 
A 
D 

Pohádková babička ve světě veršů, říkanek a básniček 4.11. 4 46 

Znaková řeč pro slyšící batolata 13.11. 5 10 

Oslava 7. narozenin MC a divadlo pro děti 15.11. 49 47 

Dárek anebo dar – vv setkání, keramika 17.11. 2 14 

Zdravé vaření „Brambory“ 19.11. 5 12 

Dárek anebo dar – vv setkání, kámen 24.11. 2 14 

Záţitkový program s arteterapeutkou „Chvála pomalosti“ 29.11. 0 31 
P 
R 
O 
S 
I 
N 
E 
C 

Dárek anebo dar – vv setkání, papír 1.12. 2 14 

Vánoční jarmárek, veřejné čtení 2. ročníku projektu „Celé Česko 
čte dětem“, dílny, divadlo 

6.12. 134 98 

S pohádkovou babičkou za pejskem a kočičkou 9.12. 4 3 

Znaková řeč pro slyšící batolata 13.12. 4 9 

Zdravé vaření „Tradičně netradiční vánoční cukroví“ 17.12. 2 3 

 MC v roce 2008 připravilo 66 mimořádných akcí. 66 2330 2634 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet rodin - pravidelných členů MC 47 55 63 65 76 75 

Počet klientů 26 pravidelných programů 770 1026 1071 1764 4177 8108 

Počet lekcí pravidelných programů 184 214 205 214 503 701 

Návštěvnost pravidelných programů - dospělí Nesledováno 
odděleně 

855 2455 3647 

Návštěvnost pravidelných programů - děti 909 1722 4461 

Počet návštěvníků herny 770 1026 1071 769 569 578 

Počet návštěvníků herny - dospělí Nesledováno 
odděleně 

348 280 280 

Počet návštěvníků herny - děti 421 289 298 

Počet mimořádných akcí 22 19 30 56 62 66  

Návštěvnost rodin na mimořádných akcích 1381 1105 1741 2459 3108 4964  
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Finanční zpráva za rok 2008 
 

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

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

 Celkem 
Projektové 

náklady 
Vlastní  
správa 

Kancelářské potřeby 17 199 16 339 860 
Odborná literatura 2 661 2 661 0 
Čisticí a hyg.potřeby 3 898 3 703 195 
Učební pomůcky, výtvarné p. 142 765 142 765 0 
Ostatní spotřebovaný materiál 39 400 37 430 1 970 
Drobný majetek 18 504 17 579 925 

Materiál celkem : 224 427 220 477 3 950 
    

Prodej kosmetiky 7 538 7 538 0 

Prodej zboží celkem: 7 538 7 538 0 

    
Cestovné 3 227 3 227 0 

Cestovné 3 227 3 227 0 
    

Opravy a udrţování 16 845 16 003 842 

Opravy a udržování celkem : 16 845 16 003 842 

    

Náklady na reprezentaci 11 224 10 663 561 

Náklady na reprezentaci celkem : 11 224 10 663 561 
    

Ostatní sluţby 281 869 267 776 14 093 
Telefonní poplatky a internet 47 033 44 681 2 352 
Poštovné 1 637 1 555 82 
Nájemné 88 414 83 993 4 421 
Vzdělávání 31 200 29 640 1 560 

Ostatní služby celkem : 450 153 427 645 22 508 
    

Hrubé mzdy - pracovní poměr 402 889 395 494 7 395 
Dohody o provedení práce 319 737 292 787 26 950 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 141 022 138 434 2 588 

Mzdové náklady celkem : 863 648 826 715 36 933 
    

Bankovní poplatky 4 118 3 912 206 
Pojištění 4 326 4 110 216 
Úroky z úvěru 8 384 8 384 0 
Ostatní poplatky 2 400 2 280 120 

Ostatní poplatky celkem : 19 228 18 686 542 
    

Dar nadaci Divoké husy 47 920 47 920 0 

Dary celkem: 47 920 47 920 0 
    

Náklady roku 2008 celkem: 1 644 210 1 578 874 65 336 

vyjádřeno v procentech: 100% 96% 4% 

    

Výsledek hospodaření roku 2008:  zisk   237 367 Kč 
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Graf příjmů MC dle zdrojů:  

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
   

Trţby za vlastní výrobky 4 660  

Vstupné na akce, kurzovné 458 493  

Trţby za ostatní sluţby 75 044  

Tržby za služby celkem : 538 197  

   

Trţby za občerstvení 1 327  

Trţby za kosmetiku 8 798  

Tržby za zboží celkem : 10 125  

   

Úroky 338  

Úroky celkem : 338  

   

Dary fyzických osob 20 500  

Benefiční akce Afrika 47 920  

Dary celkem : 68 420  

   

Přijaté členské příspěvky 9 900  

Dobrovolné příspěvky 5 959  

Přijaté příspěvky celkem : 15 859  

   

Dotace MPSV 512 413  

Dotace SROP 586 225  

Dotace Středočeský kraj 100 000  

Dotace Město Dobříš 50 000  

Dotace celkem : 1 248 638  

   

Příjmy za rok 2008 celkem: 1 881 577  
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Komentář vybraných údajů : 

 
Hospodářský výsledek je zkreslen nerovnoměrností financování, kterou s sebou přinesl 

víceletý projekt SROP. 

 

MC Dobříšek nemá k datu tisku výroční zprávy ţádné pohledávky ani závazky za rok 

2008 po splatnosti. 

 

Úvěr u České Spořitelny na projekt Zpět do práce byl uhrazen po závěrečném vyúčtování 

projektu a následném proplacení nákladů komisí SROP v druhé polovině roku 2008. 

 

S účinností od 7. 7. 2008 došlo ke změně názvu eBanka na Raiffeisenbank a.s. a také ke 

změně bankovního kódu eBanky 2400 na bankovní kód Raiffeisenbank 5500. 

 

Pohyby na našem Transparentním účtu č. 1461013001/5500 budou nadále zveřejňovány 

na stránkách www.rb.cz namísto dosavadních www.ebanka.cz. 
 
 
 

Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2008 

účet 
 

počáteční stav k 
1.1.2008 

konečný stav k 
31.12.2008 

028 Drobný dlouhodobý majetek 90 860 90 860 

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

211 Pokladna 6 823 19 299 

221 eBanka 183 481 54 412 

221 Česká spořitelna 72 831 0 

221 Česká spořitelna - úvěr -386 597 0 

311 Odběratelé 750 2 660 

321 Dodavatelé -7 712 -750 

331 Zaměstnanci -62 285 -41 559 

336 Sociální pojištění OSSZ -16 401 -8 799 

336 Zdravotní pojištění VZP -4 325 -1 791 

336 Zdravotní pojištění OZP -2 187 -1 703 

342 Daň zálohová -5 906 -1 245 

342 Daň sráţková -3 753 -1 868 

389 Dohadné účty pasivní 0 -6 570 

901 Vlastní jmění -52 108 -52 108 

931 Hospod.výsledek ve schval.říz. 25 600 0 

932 Neuhr.zisk a ztráta min.let 251 789 277 389 

 

Kontrolní číslo: hospodaření 0 237 367 

    

http://www.rb.cz/
http://www.ebanka.cz/
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Účetní závěrka za rok 2008:   Rozvaha (bilance v tis. Kč) 
 

Aktiva: účet stav k 1.1.2008 stav k 31.12.2008 

Drobný dlouhodobý majetek 028 91 91 

Oprávky k drob.dlouh.majetku 088 91 91 

Odběratelé 311 1 3 

Pokladna 211 7 19 

Bankovní účty 221 -130 54 

Úhrn aktiv   -123 76 

    

Pasiva: účet stav k 1.1.2008 stav k 31.12.2008 

Vlastní zdroje:   57 224 

Vlastní jmění 901 52 52 

Účet výsledku hospodaření 963 X 237 

Hosp.výsledek ve schval. řízení 931 -26 X 

Nerozdělená zisk/ztráta z min. let 932 -252 -277 

Cizí zdroje:   103 64 

Dodavatelé 321 8 1 

Zaměstnanci 331 62 42 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. 
poj. 336 23 12 

Ostatní přímé daně 342 10 3 

Dohadné účty pasivní 389 0 7 

Úhrn pasiv:   -123 76 
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Účetní závěrka za rok 2008: 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: 232 0 232   

I. Tržby za vlastní výkony a 
za zboží celkem: 548 0 548 

501 
Spotřeba 
materiálu 224 0 224 601 

Trţby za vlastní výrobky 
5   5 

504 Prodané zboţí 8   8 602 Trţby z prodeje sluţeb 534 0 534 

  

II. Služby 
celkem: 481 0 481 604 

Trţby za prodané zboţí 
10   10 

511 
Opravy a 
udrţování 17 0 17   

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

512 Cestovné 3   3   III. Aktivace celkem: 0 0 0 

513 
Náklady na 
reprezentaci 11 0 11   

IV. Ostatní výnosy celkem: 
0 0 0 

518 Ostatní sluţby 450 0 450 644 Úroky 0 0 0 

  

III. Osobní 
náklady 
celkem: 

864 0 864   

V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a 
opravných položek 
celkem: 0 0 0 

521 
Mzdové náklady 

723 0 723   

VI. Přijaté příspěvky 
celkem: 84 0 84 

524 
Zákonné sociální 
pojištění 141 0 141 682 

Přiaté příspěvky - dary 
68   68 

  

IV. Daně a 
poplatky 
celkem: 0 0 0 684 

Přijaté členské příspěvky 
16   16 

  

V. Ostatní 
náklady 
celkem: 19 0 19   

VII. Provozní dotace 
celkem: 

1 249 0 1 249 

544 Úroky 8   8 691 Provozní dotace 1 249 0 1 249 

549 
Jiné ostatní 
náklady 11 0 11   

Účtová třída 6 celkem: 
1 882 0 1 882 

  

VI. Poskytnuté 
příspěvky 
celkem: 48 0 48  

 
   

544 
Poskytnuté 
příspěvky 48 0 18   

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 237 0 237 

  

Účtová třída 5 
celkem: 1 644 0 1 644 591 

Daň z příjmů 
0 0 0 

       

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění 237 0 237 

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

Za podporu 

 a pochopení našim skvělým manţelům a dětem 

 faráři ŘKF Dobříš P. Michalu Němečkovi  

 starostovi Jaroslavu Melšovi, místostarostce Evě Marvanové, projektovým 

manaţerkám KPSS Lence Mazochové a Dagmar Smrčinové, vedoucí odboru investic 

a správy majetku města Hance Hovorkové, radním a zastupitelům města 

 Síti MC o.s. - prezidiu, krajským koordinátorkám a zaměstnancům kanceláře 

 

Za spolupráci 

 všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům, Lídě Musilové, Janě Kořínkové, 

Martině Svárovské a Marušce Šochové z Pastoračního centra sv. Tomáše, ředitelce 

Památníku K.Čapka Kristině Váňové, redaktorům Janě Reichenauerové a Karlu 

Součkovi, šéfredaktorovi PB deníku Františku Ţánovi, Jindře Kastnerové z KD 

Dobříš a všem z Computer Design, floristce Martině Krátké z firmy Letizia, řediteli 

Zámku Dobříš panu Krejcárkovi, Marii Švehlové, ředitelce MěK Dobříš Haně 

Venderové, TJ Sokol Dobříš, ZUŠ Dobříš, Aerobic Studiu Orel Dobříš, Jirkovi 

Bedřichovi, Martinu Hametovi, Jírovi Štěpovi, Milanu Šejnovi, Milanu 

Mochánovi, Michalu Semančíkovi, Milanu Stiborovi, Stanislavu Roučkovi, 

Pavlovi Jandovi, Rudovi Sojkovi, Ivě a Michalovi Dudlovým z SK Vlaška. 

 

Za mediální propagaci 

 Dobříšským listům a Infocentru Dobříš, Městské knihovně Dobříš,  Periskopu, Příbramskému 

deníku,  Příbramskému zpravodaji, MF Dnes, Občasníku Tomáš,  časopisu  Děti a my, Máma 

a já, Půl na půl, Rádiu Blaník, Rádiu Regina Praha, Rádiu ČR Region. 

 

Za finanční a materiální pomoc, kterou nám na naši činnost v roce 2008 poskytli 

 SROP 586 225 Kč 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí                            512 413 Kč  

 Krajský úřad Středočeského kraje                                           100 000 Kč  

 Město Dobříš                                                   50 000 Kč 

 Nadace Via Procter&Gamble pro MC, dar z roku 2007 27 200 Kč 

 Letizia - Martina Krátká                                   21 500 Kč 

 Dentio Dobříš s.r.o. Olga Černá                                                           5 000 Kč 

 Farní charita Dobříš, benefice pro Siriri s.r.o.                                         5 000 Kč 

 Karol Böhm, benefice pro Siriri s.r.o.                                                     3 500 Kč 

 Pavel Dvořák 3 000 Kč 

 Klára Kaiserová                                                       2 050 Kč 

 Lubomír Doubek, benefice pro Siriri s.r.o.                                             2 000 Kč 

 Ladislav Svoboda 420 Kč 
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Další podporu nám laskavě poskytli  

 Tiskárna Petr Dvořák Dobříš, Cukrárna Jarolímek, manţelé Bedřichovi, Lesy ČR, 

BOBCAT, Památník Karla Čapka, Orca diving a manţelé Hutňanovi, manţelé 

Dvořákovi obchod Jíme zdravě, manţelé Doubkovi, Ploty Pilecký, Monika promotion, 

OPTYS Praha, Jiří Tománek Dobříš NETwork, YORK, manţelé Šlégrovi, manţelé 

Vlkovi CIZOP, manţelé Slavíkovi, 5PComputers, VHS Dobříš a rodina Kolaříkova.  

 
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k zajištění provozu MC Dobříšek. 

 

 

 
 

Kontaktní a identifikační údaje 
  

Mateřské centrum Dobříšek, občanské sdruţení, člen Sítě MC o.s. 

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

Občanské sdruţení 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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Naše plány do budoucna a slovo závěrem … 
 

 

Váţení a milí přátelé,  

 

ceníme si toho, ţe naše činnost a aktivity mají dnes jiţ určitou hodnotu pro relativně velký 

okruh lidí a stále se objevují lidé noví, a to jak návštěvníci, tak aktivisté s novými 

myšlenkami, coţ pomáhá našemu centru určovat směr do budoucnosti a dále se rozvíjet.  

 

Nadále bychom chtěli zajistit trvalou udrţitelnost celoročního provozu a stálé 

nabídky mateřského centra a hřiště pro děti „Noemova archa“.  

Nabízet kvalitní a všem dostupné programy napomáhající integraci rodičů s dětmi  

na MD/RD a podporovat mezigenerační souţití.  

Díky dofinancování z obecních, krajských a ministerských dotací a evropských 

strukturálních fondů zajistit nízkoprahovost našich sluţeb a souběţně vytvářet 

pracovní příleţitosti v MC vhodné pro rodiče s malými dětmi nebo v evidenci 

uchazečů o zaměstnání ÚP. 

Pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery včetně dalších MC v kraji a 

Sítí mateřských center, o.s. 

Aktivně se podílet na společných projektech i ţivotě našeho města. 

 

Na závěr si dovolíme ocitovat slova pana profesora Zdeňka Matějčka, jako inspiraci pro 

nadcházející dny všední i sváteční: "Je před námi příleţitost dát dětem dárek nad dárky. 

Totiţ jistotu, ţe máme rádi nejen je, ale ţe se máme navzájem rádi i my dospělí kolem 

dokola."  

 

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám co nejpříjemnější rok 2009!  
 

Členové rady MC Dobříšek  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

Obrázek nakreslil Kubík Bedřich 
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Podporují nás: 
 

 
 

 
Projekt „Zpět do práce“je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Společného 

regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje. 
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