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Úvodem… 
 

Vážení čtenáři, příznivci Dobříšku a spolupracovníci mateřských center,  
čtyři roky jsem měl vzácnou možnost pracovat v Dobříši jako farář římskokatolické farnosti. Velká část 
života farnosti se odehrává v prostorách Pastoračního centra sv. Tomáše, tedy tam, kde také sídlí 
Dobříšek. Bylo pro mne vzácnou radostí sledovat, jak se mateřské centrum rozvíjí a jak se může stát velice 
obohacujícím pro život ostatních částí pastoračního centra. Vynikající spolupráce, vstřícnost a  vzájemná 
komunikace byly nádherným příkladem fungující symbiózy komunitě žijícího domu či dokonce města. 
Všem pracovníkům Dobříšku přeji hodně sil a nápadů i do dalšího roku. 

P. Ing. Michal Němeček, bývalý farář ŘKF Dobříš 
 

Vážení a milí kolegové/ kolegyně, přátelé Dobříšku,  
rozhodla jsem se udělat důležité životní rozhodnutí a ukončit své aktivní zapojení v roli koordinátorky 
Dobříšku. Ráda bych se s Vámi tímto rozloučila… Jsem vděčná, že jsem měla štěstí být u toho, když 
Dobříšek před cca 11 lety vznikal. Šest let dobrovolného zapojení a dále možnost nadšeně pracovat 
v našem mateřském centru mě naučila mnoho nového a doslova mi změnila život i mé původní profesní 
vymezení.  
Děkuji za příležitost poznat mnohé z Vás a děkuji za opravdové partnerství a jedinečnou spolupráci! Moc 
si této pozitivní zkušenosti cením a bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. 
Přeji Vám hodně štěstí, radosti a spokojenosti v pracovním i osobním životě! 
Těším se někdy opět na viděnou již v roli občasné dobrovolnice nebo návštěvnice programů RC. Novému 
týmu v čele s Markétou Svobodovou přeji hodně sil a energie při vytváření strategií přežití v této, nejen 
pro neziskové organizace, nelehké době! 

Petra Štěpová, bývalá koordinátorka RC Dobříšek 
 
Prý se nemá dvakrát vstupovat do stejné řeky… Tak přemýšlím, jestli to náhodou není můj případ. V roce 
2000 jsem byla jednou z iniciátorek vzniku mateřského centra na Dobříši. Tehdy jsem byla maminkou 
ročního syna a chtěla jsem vytvořit místo, kde by se rodiče s malými dětmi mohli scházet a zúčastňovat se 
různých programů. Spolu s Petrou Štěpovou a Janou Zajícovou jsme založily občanské sdružení, začaly 
vybavovat hernu, připravovaly programy, sháněly další dobrovolnice. Ráda na ty roky vzpomínám. Byly 
plné nadšení a odhodlání pro dobrou věc. Po několika letech jsem nastoupila do zaměstnání a Dobříšku 
jsem se vzdálila. A i když jsem se za nějaký čas znovu vrátila na mateřskou dovolenou, zpátky už jsem 
znovu nenaskočila. Dobříšek se pěkně rozrostl. Už to nebyl jen malý potůček, ale pořádná řeka, která 
s sebou nesla granty, projekty, zaměstnance, lektory,… Sice jsem stále zůstávala členkou rady, ale 
vzhledem k tomu, že mě naplno zaměstnávali naši už čtyři malí raubíři, aktivně jsem byla schopná pomoci 
jen občasně. Dobříšek v minulém roce oslavil své 10. narozeniny. Změnil své jméno z mateřského 
na rodinné centrum. A změnil i svou koordinátorku. Ukázalo se, že je třeba, aby tuto pozici převzal někdo 
z členů rady. Nabídla jsem své schopnosti s tím, že na provozu a programech se podílí celý tým. Doufám, 
že společnými silami se nám podaří realizovat staré i nové programy a projekty, že další nové rodiny 
objeví Dobříšek jako místo, kde jim bude dobře, a že rodiny v tísni budou vědět, že u nás najdou pomoc.  
Vstoupila jsem znovu do stejné řeky, jen větší a prudší, a přeji nám všem, rodičům, dětem i prarodičům, 
šťastnou plavbu s Dobříškem! 

     Mgr. Markéta Svobodová, koordinátorka RC Dobříšek 
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Znáte Dobříšek? 
 

 Mateřské centrum (MC) 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 možnosti 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 rodičům na rodičovské dovolené navazovat společenské kontakty a 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? 

 Denně od 8 do 12:30 hod. volnou hernu plnou zajímavých hraček, 

 od 13 do 21 hod. programy pro rodiny s dětmi od 0 do 15 let, budoucí rodiče, těhotné ženy, 
seniory,… , 

• 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, 

• rodinné a psychologické poradenství, 

• zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let, 

• prázdninové Týdny výtvarných aktivit pro děti od 6 do 12 let, 

• rukodělné kurzy, přednášky a besedy s odborníky, kulturní a společenské akce, benefice, společné 
výlety a jednorázové akce pro celou rodinu, 

• poradenství a aktuální informace týkající se rodinné problematiky, 

• bezplatnou půjčovnu didaktických pomůcek a her, odborné literatury a časopisů, 

• možnost občerstvení, zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí 
a mikrovlnnou troubou), nekuřácké prostředí, 

• bezplatnou inzertní službu a přístup na internet zdarma v době provozu herny, 

• informační telefonní linku a pravidelně aktualizované webové stránky, 

• nízké vstupné a dotované programy a kurzy, 

• členský příspěvek pro dospělého 200 Kč na rok, děti příspěvek neplatí, 
členství není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen užívá slev a různých výhod, 

• sportoviště a venkovní hřiště Noemova archa, veřejnosti otevřeno denně od 8 do 20 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 – 2011 

 2001 - založení občanského sdružení MC Dobříšek  

 2002 - člen Sítě MC o.s. (318 členských MC, z toho 62 MC ve Středočeském kraji) 

 2002 - ocenění „Family Friendly Society“ – „Společnost přátelská rodině“ 

 2003 - 2011 vytváření pracovních míst pro rodiče (s podporou ÚP Příbram) 

 2005 - vybudování hřiště pro děti a mládež Noemova archa 

 2006 - 2011 pracovní místa MPSV a Středočeského kraje 

 2006 - 2008 projekt Zpět do práce 

 2006 - 2011 benefiční akce (MC, Nadace Divoké husy, město) 

 2010 - 2011 obnova hřiště a zahrady - Benefice „Na jedné lodi“, sbírka 

 2011 – změna názvu na Rodinné centrum Dobříšek o.s. 

Spolupráce s městem Dobříš, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v regionu 

 MC Dobříšek výrazně přispělo ke vzniku střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb regionu 
Dobříšsko pro léta 2008-2013, strategického plánu rozvoje města na období 20 let. Aktivně se podílí 
na aktualizaci obou plánů.  

 MC má velmi dobře zmapované místní prostředí, disponuje zkušenými odborníky a rozsáhlou 
databází kontaktů, tudíž je pro plánování města cenným partnerem. Od roku 2007 participuje 
s městem Dobříš na mnoha projektech, podílí se na široké škále akcí pro veřejnost či 
na humanitárních akcích.  

 Mateřské centrum Dobříšek s podporou a zapojením města Dobříše a Nadace Divoké husy od roku 
2006 každoročně spolupořádá benefiční akci s cílem pomoci potřebným. 

 Zapojení na prezentačních akcích pro veřejnost, např. Pojďme tvořit společně. 

Aktivní členství: 

 Komise prevence kriminality 

 Místní akční skupina (MAS) regionu Brdy – Vltava 

 
 

Projekty roku 2011 
 

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo provoz MC Dobříšek v roce 2011 

 Značná část výdajů MC v roce 2011 byla hrazena z dotace MPSV. Mohli jsme tak po celý rok zajistit 
každodenní provoz centra, cenově dostupné programy pro rodiče včetně krátkodobého hlídání dětí 
a další rodinné služby v MC. Realizovali jsme odborné semináře posilující rodiče v jejich rolích. 
Při zajišťování programů jsme vytvořili několik nových pracovních příležitostí pro rodiče malých dětí.  

 Dotaci MPSV ve výši 391 250 Kč jsme využili na úhradu části mzdových nákladů a zákonného pojištění 
pracovníků projektu (denní služby, odborných poradců – speciálního pedagoga, psychologa, 
rodinného poradce, lektorů a koordinátorky projektu), nájemného a energií pronajatých prostor, 
nákupu kancelářských potřeb, materiálu, telefonních poplatků, poštovného, cestovného, na opravy a 
údržbu prostor. V položce školení a kurzy (supervize) jsme realizovali a z části hradili kurzy pro rodiče.  
Náklady na DPP z části pokryly odměnu za odborné rodinné poradenství, psychologické konzultace, 
část byla použita jako odměna za zpracování mzdového a daňového účetnictví. Na zajištění provozu 
centra a nabídce jeho programů se podílí také řada dobrovolníků.  

    Koordinátorka projektu Petra Štěpová 
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Projekt „Provoz a rodinné služby MC Dobříšek v roce 2011“ 

 Neinvestiční dotací z Humanitárního fondu Středočeského kraje jsme dofinancovali náklady 
spojené s každodenním provozem a službami MC. Z celkové částky 249 602 Kč jsme čerpali 
na úhradu mzdových nákladů a zákonného pojištění, nákup vybavení, softwaru, kancelářských potřeb 
a materiálu, nájemného, telefonních poplatků, poštovného, cestovného, údržbu prostor a hřiště. 
Poskytovatel nám převádí dotaci ve 12 pravidelných měsíčních splátkách počínaje listopadem 2011 
a konče říjnem 2012. Pro MC to znamenalo nutnost bezúročné půjčky ve výši 200 000 Kč 
na předfinancování projektu. 

Koordinátorka projektu Petra Štěpová 

Pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání dotované Úřadem práce České republiky 

 V tomto roce se nám podařilo vytvořit a obhájit dvě pracovní místa pro rodiče v evidenci uchazečů 
úřadu práce pečující o děti do 15 let. V rámci veřejně prospěšných prací (VPP) nám ÚP v Příbrami 
poskytl příspěvek ve výši 196 002 Kč na dva celé úvazky po dobu 12 měsíců, spolufinancovaný 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Na těchto pozicích se vystřídaly 3 osoby. 
  

Vedoucí projektu Petra Štěpová 

Krok k zaměstnání, projekt Sítě mateřských center®  

 Cílem projektu byla „podpora alternativních forem práce jako účinných nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti a motivace rodičů pečujících o děti k hledání a získání 
vhodného zaměstnání“.  

 Projekt kromě akreditovaných rekvalifikačních kurzů a zkrácených úvazků 
pro pečovatelky nabízel také individuální poradenství a byl realizován v deseti krajích České republiky, 
včetně Středočeského kraje. 

 Z našeho centra 2 ženy úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz Péče o děti ve věku od 3 do 15 let.  
Následně jsme pro jednu absolventku (Lenku Weissovou) díky Síti MC vytvořili podporované místo 
pečovatelky v MC na 0,5 úvazku po dobu 6 měsíců. 

 
 

Projekt „Poradíme, vzděláváme, vzděláváme se!“ 

 Významnou částkou v rozpočtu byl příspěvek města Dobříše ze Sociálního fondu ve výši 110 000 Kč 
na projekt „Poradíme, vzděláváme, vzděláváme se!“. Mohli jsme tak naší nabídkou oslovit i sociálně 
slabší rodiny a nabízet bezplatné poradenství a kvalitní vzdělávací kurzy včetně zajištěného hlídání 
dětí.  

Vedoucí projektu Petra Štěpová 

Projekt „Mimořádné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity MC Dobříšek pro děti, mládež a rodiny 
s dětmi pořádané v roce 2011“ 

 Díky dotaci ve výši 36 000 Kč z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše jsme mohli 
nakoupit odměny pro děti a realizovat tyto rodinné mimořádné akce: Jarní cyklostezka, Zahradní 
slavnost s tátou, 4 Týdny výtvarných aktivit a 5. ročník výtvarného plenéru dobříšských výtvarníků 
pro veřejnost. Dotovali jsme také dvě divadelní představení pro děti při oslavě 10. narozenin MC 
a na Vánočním jarmarku. 

Koordinovala Petra Štěpová 

Zajištění udržitelnosti projektu „Zpět do práce“ 

 Projekt realizovaný od 1.9.2006 do 30.6.2008 byl zaměřený na vzdělávání žen/mužů 
na mateřské/rodičovské dovolené. V rámci zajištění udržitelnosti projektu jsme v letech 2008 – 2011  
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 nabízeli možnost využití internetu v MC zdarma, vzdělávací kurzy a semináře pro dospělé včetně 

zajištěného hlídání dětí, školení první pomoci apod. 

 EX POST Fyzická kontrola monitorovacích ukazatelů v místě zajištění udržitelnosti dne 19. 05. 2012 
shledala vše v pořádku.  

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 zajišťovala Stáňa Bedřichová 

Zpráva o Benefici “Na jedné lodi“ 
Jménem všech organizátorů srdečně děkujeme za velkou podporu a účast na Svatebním květinovém dni, 
jehož součástí byla Benefice „Na jedné lodi“ pro Mateřské centrum Dobříšek na pořízení herních prvků 
pro hendikepované a seniory. Letošní osmý ročník Svatebního květinového dne, který se konal v sobotu 
28. května na zámku Dobříš, navštívilo více než 1 500 osob. Počasí nakonec přálo a panovala velmi milá 
atmosféra. 
Dopoledne patřilo odborné veřejnosti. Po poledni byl slavnostně zahájen hlavní program na nádvoří 
zámku a bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi ve francouzském parku, letos mimořádně 
pod záštitou města Dobříše. Město ve spolupráci s Mateřským centrem Dobříšek a dalšími subjekty 
příchozí překvapilo zábavným dětským programem. Dospělé návštěvníky potěšila nabídka jarmarku 
regionálních produktů a řemesel. Malí a velcí kluci byli nepochybně nadšeni výstavou veteránů motocyklů 
a automobilů. 
Velký dík patří duši celé akce - Martině Krátké (Květinářství Letizia) a celému týmu Wish Production, 
s.r.o. Díky nim a městu Dobříši byl letos tento slavnostní den příležitostí pro Benefici „Na jedné lodi“. 
Výtěžek akce (61 433 Kč) navíc zdvojnásobila Nadace Divoké husy (60 000 Kč). Celkovou částku 121 433 
Kč tak můžeme věnovat na speciální herní prvky pro zdravotně hendikepované a seniory na hřiště 
u Pastoračního centra sv. Tomáše a MC Dobříšek. 
Rozhodující pro příznivý výsledek této akce byla záštita starostou města Dobříše J. Melšou a pokrytí 
nákladů na přípravu benefice z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 
projektu města „Dobří(š) ve všech sektorech aneb spolupráce veřejného, neziskového a soukromého 
sektoru“ a z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR díky vítězství města Dobříše v soutěži Obec 
přátelská rodině 2010. Více na http://www.svatebnikvetinovyden.cz/. 

 Petra Štěpová (MC Dobříšek) a Lenka Mašková (město Dobříš) 

 Benefici „Na jedné lodi“ podpořili: 

Pořadatelé Svatebního květinového dne Květinářství Letizia - Martina Krátká  

a Wish Production, s.r.o. 27 970 Kč 

Nadace Divoké husy zdvojnásobení výtěžku akce 60 000 Kč 

Tiskárna Petr Dvořák finanční dar 12 000 Kč 

Veronika Douchová finanční dar 10 000 Kč 

Prodej výrobků darovaných do prodejní galerie od přátel a dobrovolníků MC 8 375 Kč 

Příspěvek prodejců regionálních produktů 3 088 Kč 

Café Velbloud -poukázka ke konzumaci 1 000 Kč 

o. s. Stéblo darovalo výrobky klientů tréninkových dílen denního stacionáře 

Základní a Mateřská škola Stará Huť věnovala výrobky dětí a učitelů 

DOKAS Dobříš technické zajištění akce 

Velmi oceňujeme pomoc a zapojení všech dobrovolníků a dárců, děkujeme Vám! 
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Obnova hřiště v letech 2010-2011 
 

Veřejná sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků na řešení havarijního stavu hřiště 
Noemova archa, zakoupení nového vybavení, včetně následného provozu a údržby, povolená na období 
1. 4. 2010 – 18. 2. 2013, byla ke dni 22. 1. 2012 ukončena. 
Celkový čistý výtěžek sbírky v tomto roce byl 63 485 Kč a umožnil nám nákup nového kolotoče 
a částečnou úhradu fa Dokas za zemní práce na hřišti. 
Účet k veřejné sbírce č. 4939326001/5500 byl zrušen k 22. 1. 2012. 

Projekt „Archa“ 2010 

 Výtěžek sbírky  165 000 Kč 

 Nová herní loď  175 000 Kč 
 
Projekt „Na jedné lodi“ 2011 

 Benefice „Na jedné lodi“  61 433 Kč 

 Nadace Divoké husy  60 000 Kč 

 Výtěžek sbírky  63 485 Kč 

 Vlastní zdroje MC  194 036 Kč 
Celkem  370 284 Kč 
 
Pořízeno toto vybavení: 
Kolotoč  57 588 Kč 
Dlažba, doprava  57 270 Kč 
Houpačka hnízdo 34 104 Kč 
Šlapadla pro seniory 20 020 Kč 
Kryt pískoviště 4 622 Kč 
Pryžové plochy 94 680 Kč 
Altán a vybavení 102 000 Kč 
Celkem 370 284 Kč 

V roce 2011 tak mohla být dokončena obnova a nová úprava multifunkčního prostoru zahrady kolem 
Pastoračního centra sv. Tomáše pro setkávání široké veřejnosti s možností hodnotné integrace zdravotně 
hendikepovaných (návštěvníci MC a žáci základní školy speciální a praktické) a seniorů. Zajistili jsme max. 
přístup vozíčkářům a nakoupili speciální herní prvky pro zdravotně hendikepované a seniory. 
 
Dalším cílem je výměna stávajících laviček ve tvaru zvířat. Díky příspěvku CUPRUM spol. s r.o., Nadačního 
fondu Zdeňky Žádníkové, Zámku Dobříš a Římskokatolické farnosti Dobříš bylo zachráněno již 5 
"zvířat". DĚKUJEME! Doufáme, že i poslední lavička (pštros) brzy najde svého donátora…  Odměnou 
každému dárci bude vděk malých i velkých návštěvníků hřiště, potvrzení o poskytnutí finančního daru 
a možnost umístit pamětní cedulku na zakoupenou lavičku. Přispívat lze zasláním 5 000 Kč na bank. 
účet 1461013001/5500. 

Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme. 
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Program Čteme s nečtenáři 

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

Lektorky Květa Krűger a Kateřina Šafránková 

 
Prázdninové Týdny výtvarných aktivit (TVA) 

 Letos již popáté nabídlo Mateřské centrum Dobříšek o letních prázdninách „Týdny výtvarných aktivit“ 
v duchu příměstského tábora. Tří turnusů se společným tématem „Paleta barev“ se zúčastnilo celkem 
49 dětí a 16 dětí absolvovalo anglický týden „The English bag“ Jazykové školy Stonožka. Letní 
programy v MC Dobříšek navštěvovalo 65 dětí. 

 Děti si vyzkoušely známé i nevšední výtvarné techniky, různé sportovní hry, navštívily kozí farmu, 
přespaly v mongolské jurtě, poznávaly krajinu Cipango, bojovaly o barvy duhy… Každý týden byl jiný 
a originální dle osobností lektorů, kterým tímto děkujeme a věříme, že si vše užili stejně jako děti. 

 Za spolupráci děkujeme také personálu jídelen 2. ZŠ Dobříš a Sokolovny, farmářce Kláře Kaiserové, 
Míle Jekoschové z Klubu lesní školky Mokrovraty a dalším, kteří se na přípravách a realizaci podíleli. 

 Rodičům dětí děkujeme za důvěru a příští rok se těšíme na shledanou. 
 Za MC Dobříšek a lektory koordinátorka TVA Stáňa Bedřichová 

 
 
 
 

Foto: Týdny výtvarných aktivit 2011 
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Výtvarný plenér pro veřejnost „MODRÝ OBRAZ “ 
 

MODRÝ OBRAZ – výtvarný plenér pro veřejnost, pořádaný Památníkem Karla Čapka ve Staré Huti 
a Mateřským centrem Dobříšek, se už proměnil ve vzpomínku, ale když znovu probírám fotografie 
z neděle 28. srpna 2011, tak vidím: 

 
přirozenou krásu zahrady ve Strži 
klid, pohodu 
zaujaté a nadšené návštěvníky 
výtvarné práce, svědčící o prožitku 
humorné momentky, radost 
sehraný organizační tým, přátelství 
... a slunce, které pro nás vyšlo po deštivém dni 
 

Na spokojenost z podařené akce to stačí. Jenže vespod se skrývá ještě něco významnějšího, hlubšího. 
Úryvek z básně Josefa Čapka Obrazy, kterou napsal v koncentračním táboře, se vznášel jako tiché motto 
mezi vysokými jasany… Modré obrazy, které si představoval, už nenamaloval. Nebeskou poštou mu je ale 
posílali všichni, kdo se toho dne inspirovali jednotlivými strofami jeho básně. Monochromní malby 
v modré škále postupně zaplňovaly Modrou galerii na pódiu. Byl to krásný pohled. 
Další malířskou inspiraci nám poskytl J. Čapek přímo svými 
obrazy. Z reprodukcí jeho děl jsme se poučili o barevnosti, 
kompozici, způsobu práce i o námětech. Někoho oslovilo 
barevné ladění a tvořil v podobných tónech, jinému výrazný 
malířský rukopis umělce dodal odvahy, vznikaly dokonce 
úspěšné kopie, trpělivé zanořování se do obrazu a mysli malíře… 
Kolik barev má duha a jak vznikají? Dá se ze tří základních barev 
stvořit bohatý obraz? Výbornou pomůckou proto byly modré, 
červené a žluté celuloidové filtry, pod kterými se dalo 
i odpočívat a vnímat krajinu v barevných proměnách anebo 
prožívat emotivní působení teplých a studených tónů. Nakonec 
– kdo chtěl malovat jednoduše po svém, tak mohl! A nejenom 
klasicky štětcem. Prostor pro různé experimenty byl široký. 
Chcete vědět, jak se dělá grafika? Budete muset chviličku 
počkat, v grafické dílně je plno zájemců. Zásluhou úžasného 
tiskařského stroje, zapůjčeného ze stacionáře v Srbči, se stala 
dílna značně atraktivní. Vyřezat matrici z lina nebylo 
jednoduché. Ale když jste dbali dobrých rad zkušených grafiků 
a případně se poučili z informativní výstavky o užité grafice Josefa Čapka… 
V technice linořezu vytvořil množství knižních obálek a ilustrací. 
Ovšem první vlastní grafika je nedostižná! Jak ubývalo modré tiskařské barvy v plechovce, tak přibývalo 
vytištěných obrázků a radosti… 
Divadlu, pro které Josef Čapek mimo jiné dělal výpravu a kostýmní návrhy, jste se mohli podívat 
„za oponu“ v travnaté kostymérně, kde si každý jednoduchým způsobem zhotovil divadelní kostým. Dílna 
byla v neustálém pohybu. Modrostříbrná jemně perforovaná fólie šla lehce stříhat, lepit i svazovat. Během 
odpoledne se na louce velice půvabně mísily modré divadelní postavy s ostatními při společné práci 
na stanovištích. 
Kdo chtěl například vytvořit vlastní textilní vzor, mohl použít tiskátka a potřebné vybavení a vyrobit si 
tričko anebo dekorativní tašku. Víte, že J. Čapek se měl původně stát textilním návrhářem? 
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Umění může vznikat i za skromných, ba „nejskromnějších“ podmínek. Proměna prázdné plechovky, 
vlastně odpadu, v dózu, nádobu na tužky, štětce, byla překvapivá. Všech sto bíle natřených válců bylo 
na sto způsobů pestře omalováno. 
Chcete si na chvilku odpočinout, pobavit se i poučit?  Posaďte se pohodlně na zem a zahrajte si pexeso 
s knižními obálkami Josefa Čapka. Protože hra má zahradní rozměry, ideální je hrát v menších družstvech 
– odměnou za vítězství je balíček s překvapením! 
Pro jiný druh odpočinku je určený výtvarný objekt v podobě křehkých pramínků fontány, možná 
pohyblivých větví stromu, který můžete oživit myšlenkou, pohupujícím se čtyřverším na lístku papíru… 
Jenom tak se projít zahradou, postát a přečíst si úryvky z knihy J. Čapka Umění přírodních národů (1938), 
prozkoumat vzorník barev s podivuhodnými jmény zavěšený v tichu pod stromem… …nebo zajít 
do verandy? 
Keramický nápis 5. NAROZENINY je opravdu pro zvědavé.  Letošní plenér je totiž už pátý v pořadí, tak by 
se první půlkulatiny oslavit měly. Třeba výstavou fotografií z minulých čtyř let. 
Oblíbený „Hezký krámek“ s drobnou keramikou a skleněnými šperky spolu s výrobky srbečského 
stacionáře Dobromysl lákal k zastavení – vždyť motivací ke koupi milého dárku je i podpora vybudování 
herních prvků pro zdravotně hendikepované a seniory na hřišti za Pastoračním centrem sv. Tomáše 
v Dobříši, kde mateřské centrum sídlí. Za symbolické vstupné, použité později na stejný účel, se 
návštěvníci zdobili barevným keramickým přívěskem ve tvaru malířské palety. 
Žízeň, hlad? Jako vždy fungovalo výborně bistro v památníku a pro veliký hlad také občerstvení 
ve dvorečku s dobrůtkou na grilu. 
Doprovodné programy na sebe navazovaly v průběhu odpoledne. Výstavu Zuzany Hutňanové  
„…do mraků“ uvedla ak. mal. Alena Laufrová. Imaginativní malby v utlumené barevnosti zemitě hnědé, 
modré a bílé doprovázel výběr textů z knihy Josefa Čapka Psáno do mraků (1936-1939). Obrazy i texty zde 
stály samy za sebe, a přesto o vnitřním spojení nebylo pochyb. Právě malířovy úvahy o tvorbě, umění 
a životě, autorce blízké, oslovily také řadu návštěvníků. 
Divadelní představení souboru Cylindr „Dva kvamarádi“ v podání Ivety Duškové a Petry Bílkové potěšilo 
hlavně děti – jenže na některých fotkách vidím i zaujaté a pobavené tváře dospělých… 
Závěr patřil jako vždy hudbě, písničkám. Folková skupina Cantores z Příbrami přednesla mnohé, které 
známe, a tak se zpívalo i tančilo vespolek. Dokonce proběhla spontánní módní přehlídka úžasných 
divadelních kostýmů. A protože se z nich nikomu nechtělo převlékat na cestu domů, dalo to maminkám 
večer asi práci! 
 
 Za vedení dílen a jinou pomoc chci přátelsky obejmout ty, bez nichž by sebelepší nápad neožil: 
Malba – Miro Pogran, asistence Zuzka Salcmanová 
Grafika – Alena Laufrová, Daniela Doubková, Sylva Vozábová 
Kostýmy – Marie Universalová, Stáňa a Bára Bedřichovy 
Skromné umění – Eva a Karolína Šejnovy 
Textilní dílna – Mirka Vtípilová, Noemi Trojanová 
Krámeček – Olga Baumruková, Eva Fenclová, Lea Komárková 
Pomocnice za PKČ – Lenka a Soňa Helebrantovy, Lucka Kočová a Jitka Macháčková 
Občerstvení ve dvorečku – rodiny Hametova a Štěpova 
Organizace za MC Dobříšek – Petra Štěpová 
 
Poděkování směřuji také k Památníku Karla Čapka, jeho ředitelce p. Kristině Váňové, zejména pak ke svým 
milým kolegyním Gině Boháčkové a Daně Poslušné za podporu a pomoc v přípravném období. 
Finančně nás podpořilo město Dobříš a ing. Milan Haluška, sponzorsky pan Miroslav Wimmer, kterému 
vděčíme za stálou „papírovou“ přízeň. 

                                       Zuzana Hutňanová, říjen 2011 
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Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci MC Dobříšek 
 

Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové rady jsou 
statutárními zástupci MC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku. Rada MC je volený 
výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření MC a schází se 1x měsíčně. Více viz stanovy 
MC. 
 
Členové rady zvolení valnou hromadou 21. listopadu 2011: 
Stanislava Bedřichová, Dagmar Hametová, Kateřina Neubauerová, Vlasta Pechová, Dagmar Smrčinová, 
Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Petra Štěpová, Miroslava Vtípilová. 
Kontrolní komise: Lenka Mašková. 
 
V roce 2011 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky Stanislava Bedřichová, Dagmar Hametová, Petr 
Kšána, Eva Šejnová, Petra Štěpová a Lenka Weisová. Markéta Dvořáková na RD. 
Společně s ostatními zajišťovali každodenní provoz a úklid, koordinaci a řízení MC, realizaci projektů, 
psaní grantových žádostí, správu a údržbu hřiště, věnovali se fundraisingu, firemnímu dárcovství 
a propagaci. 
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce 
ČR, Středočeského kraje, města Dobříše a Sítě MC o.s. 
 
Dobrovolníci a lektoři programů pro děti a dospělé: Kamil Arnošt, John Barker, Lenka Bartošová, 
Stanislava Bedřichová, Martina Branšovská, Dagmar Braunčová, Daniela Doubková, Veronika Douchová, 
Eliška a Markéta Dvořáková, Eva Fenclová, Lea Hampejsová a tým dobrovolníků na cyklostezku 
a lampiónový průvod, Marie Haňáčková, Anna Hutňanová, Zuzana Hutňanová, Jiřina Chlebovská, Lucie 
Chottová, Jindra Jakubcová, Jarka Kadlecová, Andrea Kilford, Andrea Klikarová, Veronika Knesplová, Květa 
Krűger, Renata Kubátová, Marie Kulhavá, Olina Ludačková, Vladimíra Mlíčková, Kateřina Neubauerová, 
Linda Pačesová-Horynová, Miro Pogran, Anna Pogranová, Magda Pogranová, Jindřiška Puchtová, Dagmar 
Smrčinová, Štěpán Souček, Galina Svobodová, Markéta Svobodová, Kateřina Šafránková, Miluška Šípová, 
Dagmar Švehlová, Jana Tománková, Tonička Štefanová, Jíra Štěpo, Tereza Štolcová, Marie Švehlová, Ivana 
Švejdová, Marie Tomasyová, Noemi Trojanová, Jana Universalová, Marie Universalová, Jiří Universal, Jana 
Vokurková, Mirka Vtípilová, Lenka Weissová. 
 
Odbornou praxi v MC absolvovala studentka Lenka Kupková. 
Tvorbě a tisku letáků, webových stránek, vizitek, grafické práci, foto- a videodokumentaci činnosti MC 
se věnovali Dagmar a Martin Hametovi. 
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Pavlína Novotná. 
Údržbu a opravy hřiště zajišťovali Jirka Bedřich a Petr Kšána. 
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Pravidelné programy v roce 2011 
 

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

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

 Angličtina pro děti - s rodilým mluvčím J. Barkerem, výuka dětí od 3 do 12 let ve čtyřech skupinách. 

 Anglická konverzace pro rodiče s rodilým mluvčím J. Barkerem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mistr Paleta - akad. malíř M. Pogran učí děti od 6 do 8 let nové výtvarné metody. 

 Moderní tance I., II., III. – průprava s R. Kubátovou pro holky i kluky ve věku 5-8, 10-12 a 12-15 let. 

 Mravenečci I., II. - pohybové hry s využitím tělocvičného náčiní, zdravotní cvičení s říkankami 
a relaxační část pro rodiče s dětmi 1,5-2,5 let a 2,5-3,5 let pod vedením M. Vtípilové. 

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

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

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

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

 Škatulata, hejbejme se - pohybové hry a tanec pro děti od 2 let s L. Weissovou a od září  
s L. Chottovou. 

 Výtvarný kroužek Garáž - pod vedením M. Universalové děti ve věku 6-9 let poznávají různé výtvarné 
techniky: kresbu, malbu, modelování, grafiku. 

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

Název programu 
Počet 

realizovaných lekcí 
Počet návštěv 

dospělých 
Počet 

návštěv dětí 

AJ pro děti s V. Douchovou    
- AJ pro předškolní děti – pokročilí – 5 dětí 
 

22 22 71 
- AJ pro školní děti - pokročilí – 7 dětí 
 

22 22 124 
- AJ pro děti - školáci 8–12 let – 5 dětí 
 

22 22 50 
- AJ pro děti - školáci 4–7 let – 7 dětí 
 

22 22 114 
- AJ pro děti - školáci 8–12 let – 5 dětí 22 22 70 
AJ s rodilým mluvčím s J. Barkerem    
- Anglická konverzace pro rodiče – 5 dospělých 8 39 27 
- AJ mladší školáci 6-8 let – 9 dětí 11 11 88 
- AJ začátečníci 3-4 roky I. – 4 děti  11 32 35 
- AJ začátečníci 3-4 roky II. – 6 dětí 11 43 50 
- AJ školáci 8-12 let – 4 děti 11 11 48 
Angličtina pro dospělé ve 2 úrovních 47 224 126 
Barevný svět 15 75 90 
Cvičení pro těhotné 45 228 0 
Dílnička domácího tvoření 1 5 5 
Hudební škola Yamaha s D. Braunčovou    
- Hrátky s Robátky – 9 dětí 
 

19 128 128 
- První krůčky k hudbě I. – 10 dětí 
 

19 160 160 
- První krůčky k hudbě II. – 11 dětí 
 

19 160 160 
- Rytmické kroky – 10 dětí 
 

19 156 156 
Hudební škola Yamaha s J. Tománkovou    
- Hrátky s Robátky – 7 dětí 
 

13 80 67 
- První krůčky k hudbě I. –  8 dětí 
 

13 91 78 
- První krůčky k hudbě II. – 8 dětí 
 

13 92 79 
Hrajeme si společně 35 236 231 
Kurzy ruského jazyka pro dospělé 29 109 21 
Mistr Paleta 20 20 172 
Moderní tance I., II., III.  76 76 458 
Mravenečci I. a II. 29 136 107 
Malí šikulové 20 20 84 
Předporodní kurzy 36 118 0 
Stříhání dětí 3 9 9 
Sportovní odpoledne 14 37 88 
Výtvarný kroužek Garáž  31 37 202 
Čteme s nečtenáři I. – 9 dětí 6 18 36 
Čteme s nečtenáři II. – 11 dětí 6 15 40 
Škatulata, hejbejme se + plesy pro děti 35 228 258 

Celkem 38 pravidelných programů 725 2704 3432 
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Mimořádné akce roku 2011 
 

 Název akce Datum Děti Dospělí 

 
L 
E 
D 
E 
N 

Pevné objetí jako součást životního stylu 11. 1. 0 4 

Pohádková babička na téma „Cafourkoviny“ 11. 1. 5 7 

Seminář grafoterapie  13. 1. 0 11 

Čajový příběh s E. Fenclovou 22. 1. 0 6 

Pevné objetí - praktické hledisko 25. 1. 0  3 
 Ekodomácnost 31.1. 5 10 

Ú 
N 
O 
R 

PC kurz – Digitální fotografie s V. Douchovou 7. 2. 3 9 

Kurz šátkování 14. 2. 2 2 

Pohádková babička na téma „Cafourkoviny“ 15. 2. 12 8 

Čteme s dětmi 15. 2. 0 15 

Pevné objetí - praktické hledisko 21. 2. 2 3 

B 
Ř 
E 
Z 
E 
N 

Pohádky bez babičky 8. 3. 8 5 

Úvod do filcování 11. 3. 1 9 

Připravme své dítě na školu 17. 3. 2 7 

Výchova láskou - Pevné objetí prakticky 21. 3. 5 7 

Košíky a tácky s pevným dnem z pedigu 25. 3. 3 12 

Biopotraviny 28. 3. 0 6 

D 
U 
B 
E 
N 
 

Košíky a tácky s pevným dnem z pedigu - dokončení 1. 4. 3 11 

Základní školení první pomoci 8. 4. 3 13 

Máme doma miminko 11. 4. 2 3 

Pohádková babička na téma „Ve světě čarodějnic“ 19. 4. 8 9 

Akce ke Dni země 13. - 20. 4. 20 6 

Pletení pomlázek 15. 4. 11 5 

Velikonoční vejce z pedigu 15. 4. 3 6 

Velikonoční květinové aranžmá 18. 4. 1 6 

Jarní návštěva v Domově seniorů Dobříš 18. 4. 4 4 

Stopy ohně – kruhové tance s E. Fenclovou 30. 4. 0 7 

K
V
Ě 
T 
E
N 

Jarní cyklostezka na Vlašce 7. 5. 135 198 

Simulační hra „Pracovní role matky“ – 1. část "Žena - já"  9. 5. 4 13 

Reg. setkání MC "Finanční zdroje pro NNO" 13. 5. 8 22 

Jarmark regionálních produktů - workshop pro děti i rodiče 14. 5. 21 28 

Simulační hra „Pracovní role matky“ – 2. část "Žena - partner" 16. 5. 5 15 

Dobříšské májové slavnosti - společné bubnování 21. 5. 8 18 

Dobříšské májové slavnosti - vystoupení dětí 21. 5. 15 33 

Zábavný prorodinný program a Benefice pro MC na zámku Dobříš 28. 5. cca 1 500 osob  

Dětský den Mokrovraty - vystoupení dětí 29. 5. 10 22 

Simulační hra „Pracovní role matky“ – 3. část "Žena - rodina - okolí" 30. 5. 5 14 

Kurz šátkování 31. 5. 2 3 
Č 
E
R
V
E
N 

Komunikační dovednosti navenek i uvnitř s V. Douchovou - 1. část 13. 6. 0 13 

Praktické školení první pomoci 15. 6. 1 13 

Zahradní slavnost s tátou ... aneb netradiční sportovní disciplíny 18. 6. 28 43 

Komunikační dovednosti navenek i uvnitř s V. Douchovou - 2. část 20. 6. 0 14 

Výchova láskou - Někdy je to velké peklo s malým andílkem  28. 6. 0 6 
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Č 
E 
R 
V 
E 
N 
E 
C 

1.Týden výtvarných aktivit - 16 dětí 4.-8. 7. 80 11 

2. Týden angličtiny s Jazykovou školou Stonožka - 16 dětí 11.-15. 7. 80 10 

3. Týden výtvarných aktivit - 14 dětí 18.-22. 7. 70 11 

4. Týden výtvarných aktivit - 16 dětí 25.-29. 7. 80 11 

Seminář pro zaměstnavatele v rámci projektu Sítě MC "Šance rodině 
i zaměstnání" od 9 do 15 hod. 

20. 7. 16 24 

    

S 
R 
P 
E 
N 

Seminář Práce s počítačem pro 50+ 23.-25. 8. 0 23 

Výtvarný plenér „Modrý obraz“ v Památníku K. Čapka 28. 8. cca 250 osob 

   

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

Z 
Á 
Ř 
Í 

Svatováclavská slavnost "Škola mušketýrů" 10. 9. 322 647 

10. výročí otevření Past. centra sv.Tomáše a slavnostní předání hřiště,     
nově doplněného o speciální herní prvky pro zdravotně hendikepované 
a seniory, k užívání široké veřejnosti. 

18. 9. 
cca 200 osob 

Kurz Hrátky s digitální fotografií aneb Picasa 19. 9. 0 8 

Angličtina trochu jinak s V. Douchovou 19. 9. 0 9 

Seminář týmové spolupráce s V. Douchovou 30. 9. 0 6 

    

Ř 
Í 
J 
E 
N 

Pojďme tvořit společně – prezentace NNO na hřišti u kina (30 org.) 5. 10. cca 500 osob 

Angličtina trochu jinak s V. Douchovou 7. 10. 0 7 

Angličtina trochu jinak s V. Douchovou 10. 10. 0 8 

Jak zvládat stres v rodině 11. 10. 16 22 

Pletení z pedigu 15. 10. 0 7 

Ošatky a tácky s pevným dnem z pedigu I. s M. Vtípilovou 21. 10. 0 9 

Lampiónový průvod pohádkovým lesem 22. 10. 730 1300 

Angličtina trochu jinak s V. Douchovou 24. 10. 0 8 

Šance rodině i zaměstnání 25. 10. 2 13 

Angličtina trochu jinak s V. Douchovou 31. 10. 0 9 

    

L 
I 
S 
T 
O 
P 
A 
D 

Tvorba fotoknihy I. s V. Pechovou 3. 11. 0 3 

Ošatky a šátky s pevným dnem II. s M. Vtípilovou 4. 11. 0 6 

Angličtina trochu jinak s V. Douchovou 7. 11. 0 9 

Zelené potraviny a děti s M. Hybskou 11. 11. 3 4 

Oslava 10. narozenin MC a divadlo pro děti „Hanička a Honzík" 12. 11. 52 44 

Pevné objetí jako součást životního stylu s Mgr. K. Neubauerovou  15. 11. 0 4 

Kompetence, hranice a zvládání konfliktů v rodině s J. Šiklem  18. 11. 0 7 

Valná hromada MC 21. 11. 5 15 

Miminka se vše naučí sama, pokud… s A. Hájkovou 21. 11. 0 4 

Tvorba fotoknihy II. s V. Pechovou 24. 11. 2 4 

Překyselení organismu a jeho důsledky s M. Hybskou 25. 11. 2 3 

Adventní aranžování s N. Trojanovou 25. 11. 0 15 

Jak si trvale udržet zdraví s M. Hybskou  28. 11. 0 7 
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P 
R 
O 
S 
I 
N 
E 
C 

Vánoční jarmárek 3. 12. 193 235 

Zvonkový průvod k zámku 3. 12. 128 83 

Kurz šátkování s úvazy pro miminka do 4 měsíců 6. 12. 0 3 

Komunikace a řešení konfliktů s O. Barker 7. 12. 0  10 

Advent v životě rodin v Café Velbloud 19. 12. 16 30 

    

 MC v roce 2011 připravilo 83 mimořádných akcí. - 2142 3278 
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Rok 2011 v číslech 
 

 V roce 2011 proběhlo celkem 725 lekcí v rámci 38 nabízených pravidelných programů. Ty navštívilo 
3 432 dětí v doprovodu 2 704 dospělých.  

 Celkem 83 mimořádných akcí se zúčastnilo 5 420 dětí a dospělých.  

 Dopolední hernu navštívilo v průběhu roku 909 dospělých s 1013 dětmi. Bezplatných služeb výpůjčky 
odborných knih využilo 52 návštěvníků, didaktických her 99 osob. 

 V roce 2011 evidovalo MC Dobříšek 86 stálých členů, tzn. 86 rodin s dětmi, další desítky 
neregistrovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce.  

 99% návštěvníků má trvalé bydliště ve Středočeském kraji, ostatní v Praze nebo ČR. 84 % jsou noví 
návštěvníci. 

 V roce 2011 došlo k mírnému navýšení realizovaných programů a pokračoval dlouholetý nárůst 
návštěvníků mimořádných akcí a herny. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet rodin - pravidelných členů MC 65    76    75    76    84 86 

Počet klientů 38 pravidelných 
programů celkem 1 764    4 177    8 108    9 712    7 108 6 136 

Počet lekcí pravidelných programů 214    503    701    955    843 725 

Návštěvnost pravidelných programů     
- dospělí 855    2 455    3 647    4 192    2 779 2 704 

Návštěvnost pravidelných programů     
- děti 909    1 722    4 461    5 520    4 329 3 432 

Počet návštěvníků herny 769    569    578    995    1 411 1 922 

Počet návštěvníků herny - dospělí 348    280    280    448    699 909 

Počet návštěvníků herny - děti 421    289    298    547    712 1013 

Počet mimořádných akcí 56    62    66 59    77 83 

Návštěvnost osob na mimořádných 
akcích celkem 2 459    3 108    4 964 5 377    6 353 5 420 

 
Graf příjmů MC 

dle zdrojů: 
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Kontaktní a identifikační údaje 
 

Rodinné centrum Dobříšek o.s., člen Sítě MC o.s. 
Sídlo: Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 
IČO: 265 42 820 
Občanské sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 26. 09. 2001 pod číslem VS/1-1/48114/01-R, 
změna stanov ze dne 01. 12. 2011 pod stejným č. j. 
 
Číslo hlavního účtu: 1461013001/5500 u Raiffeisenbank a.s. 
 
Změna ve vedení RC Dobříšek 
Od 1. dubna 2012 převzala řízení provozu a programů od Petry Štěpové Mgr. Markéta Svobodová. 
Statutární zástupce: koordinátorka a členka rady RC Mgr. Markéta Svobodová 
Tel.: 608 459 559, e-mail: dobrisek@tiscali.cz 
Web: www.dobrisek.cz 
 
Denní provoz, registrace členů, přihlášky na kurzy - Eva Šejnová 
Tel.: 608 906 559, e-mail: eva.sejnova@seznam.cz 
Denní provoz, poradenství - speciální pedagog - Bc. Stanislava Bedřichová 
Tel.: 732 249 015, e-mail: bedrichova.st@seznam.cz 
Poradenství - psycholog/psychoterapeut - Mgr. Jiří Štěpo  
Tel.: 604 113 125, e-mail: thedrvostep@gmail.com 
Administrativa, správa hřiště - Daniela Koubková 
Tel.: 603 199 265, e-mail: dobrisek@tiscali.cz 
Asistentka projektů a webmaster - Dagmar Hametová 

Tel.: 602 708 613, e-mail: dobrisek@tiscali.cz   

mailto:dobrisek@tiscali.cz
http://dobrisek.webnode.cz/products/eva-sejnova/
http://dobrisek.webnode.cz/products/bc-stanislava-bedrichova-specialni-pedagog/
http://dobrisek.webnode.cz/products/mgr-jiri-stepo-poradenstvi-psychologa-psychoterapeuta/
http://dobrisek.webnode.cz/products/daniela-koubkova-administrativa/
http://dobrisek.webnode.cz/products/dagmar-hametova/
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Finanční zpráva za rok 2011 
 

Přehled peněžních výdajů 
 
 

 Celkem 

Kancelářské potřeby 13 954 
Odborná literatura 34 842 
Čisticí a hygienické potřeby 5 641 
Učební a výtvarné pomůcky 58 599 
Ostatní spotřebovaný materiál 119 882 
Materiál na občerstvení 30 984 

Materiál celkem: 263 902 
  
Prodej kosmetiky 1 835 

Prodej zboží celkem: 1 835 
  
Energie 10 200 

Energie 10 200 
  
Cestovné 4 487 

Cestovné 4 487 
  
Opravy a udržování 3 432 

Opravy a udržování celkem: 3 432 
  
Ostatní služby 442 720 
Telefonní poplatky a internet 34 505 
Poštovné 4 003 
Nájemné 67 954 
Drobný software 1 951 
Vzdělávání 114 510 

Ostatní služby celkem: 665 643 
  
Bankovní poplatky 3 025 
Pojištění 4 712 
Ostatní poplatky  102 

Ostatní poplatky celkem: 7 839 

  
Provozní náklady celkem: 957 338 
  
Hrubé mzdy - pracovní smlouva 578 509 
Dohody o pracovní činnosti 76 800 
Dohody o provedení práce 218 290 
Zákonné pojištění Kooperativa 2 754 
Náhrady mzdy za pracovní neschopnost 3 273 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 222 813 

Mzdové náklady celkem: 1 102 439 
  

Náklady roku 2011 celkem: 2 059 777 

  

Výsledek hospodaření roku 2011: ztráta - 298 625 

 

Pozn.: Ztráta je kompenzací zisku z předchozího roku 2010. 

Tato situace vznikla neplynulým financováním ze strany Středočeského kraje. 
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Přehled příjmů v členění podle zdrojů 2011 
  
Tržby za vlastní výrobky 8 960 
Vstupné na akce, kurzovné 319 794 
Tržby za ostatní služby 206 790 

Tržby celkem: 535 544 
  
Tržby za kosmetiku, občerstvení 7 562 

Tržby za zboží celkem: 7 562 

  
Úroky 25 

Úroky celkem: 25 
  

Výplata pojistné události 1 892 

Jiné příjmy celkem: 1 892 

  
Dary fyzických osob 
Dary fyzických osob - sbírka 

19 605 
21 520 

Dary fyzických osob - sbírka/kasičky 41 965 
Dary právnických osob  141 785 
Dary celkem: 224 875 
  
Přijaté členské příspěvky 8 400 

Přijaté příspěvky celkem: 8 400 
  
Dotace - MPSV 391 250 
Dotace - Středočeský kraj 249 602 
Dotace - město Dobříš 146 000 
Dotace - úřad práce 196 002 

Dotace celkem:  982 854 

  

Příjmy za rok 2011 celkem: 1 761 152 

 
 

Komentář vybraných údajů za dané období: 

 MC nemá žádné zásoby ani nevytvořilo žádný majetek vlastní činností. 

 MC nemá žádný odpisovaný majetek a nebyly používány zahraniční měny. 

 MC zaměstnávalo v průměru 5 pracovníků na 4 přepočtené úvazky. 

 MC má k datu účetní uzávěrky závazky v celkové výši 200 000 Kč – bezúročné půjčky 
na předfinancování projektu v roce 2011, který Humanitární fond SK splácí ve 12ti pravidelných 
měsíčních splátkách do října 2012 – pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 Účet k veřejné sbírce č. 4939326001/5500 byl zrušen k 22. 1. 2012. 
 
Bankovní pohyby probíhají na účtu č. 1461013001/5500 u Raiffeisenbank a.s. Praha. 
 
Pohyby na tomto transparentním účtu můžete sledovat na: 
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1461013001 

http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1461013001
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Poděkování 
Za podporu 

 a pochopení našim skvělým manželům a dětem, 

 faráři ŘKF Dobříš P. Michalu Němečkovi a jeho nástupcům P. Krzysztofu Drzazgovi, P. Karlu Satoriovi 
a P. Petru Blechovi, 

 starostovi Jaroslavu Melšovi, místostarostce Evě Marvanové, projektovým manažerkám Lence 
Maškové a Dagmar Smrčinové, radním a zastupitelům města, 

 Síti MC o. s. 

Za spolupráci 

 především všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům MC, Lídě Musilové, Janě Kořínkové, 
Martině Svárovské a Marušce Šochové z Pastoračního centra sv. Tomáše, ředitelce Památníku  
K. Čapka Kristině Váňové, redaktorům Simoně Pavlů a Karlu Součkovi, Jindře Kastnerové a Marku 
Hájkovi 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 
Katce Pechové, dětem i učitelům Základní školy praktické a Základní školy speciální Dobříš, TJ Sokol 
Dobříš, ZUŠ Dobříš, Kláře Jandové z Aerobic Studia Orel Dobříš, Jirkovi Bedřichovi, zvukaři Michalu 
Semančíkovi, Ivě a Michalovi Dudlovým z SK Vlaška, Janě a Mirkovi Farovým a Lence a Martinovi 
Slavíkovým ze SPOLEČNÉ POHODY Rosovice, Radkovi Studenému a Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů Dobříš, Městské policii Dobříš, Marii Tuláčkové z Café Velbloud, Zdeňce Žádníkové-Volencové 
a jejímu nadačnímu fondu, Noemi Trojanové z Azylového domu sv. Ludmily, Farní charitě Starý Knín, 
Aleně Homolkové a Šárce Daňkové z o.s. Stéblo, Petrovi Kühlemu, krčmáři ze Lštěně, Nemocnici 
Příbram, Radku Vystydovi ze Snark s.r.o., Markétě Dvořákové z ŘEV o.s., Markétě Dvořákové z MAS 
Brdy-Vltava, tanečnímu souboru Proměny z Řevnic a Andree Kilford z Jazykové školy Stonožka. 

Za mediální propagaci 

 Kulturnímu středisku Dobříš, Městské knihovně Dobříš a Informačnímu centru Dobříš, 

 Dobříšským listům, Periskopu, Příbramskému deníku, Příbramskému zpravodaji, MF Dnes, Občasníku Tomáš, 
časopisům Děti a my, Půl na půl a Betynka, serveru www.pribramsko.eu, 

 Gavinu Bird a Silvii Weinzettelové za návrh nového loga. 

Za finanční a materiální pomoc všem, kteří nám ji na naši činnost v roce 2011 poskytli: 

 Tiskárna Petr Dvořák Dobříš, Miroslav Svoboda, manželé Pechovi, Ing. M. Haluška, ŘKF Dobříš, 
ANBREMETALL a.s., Stem/Mark a.s., Filip Prusík, Microsoft, K. Vlková, Cukrárna Jarolímek, manželé 
Bedřichovi, Milan Mochán a Lesy ČR, DOKAS Dobříš, obchod Jíme zdravě, CUPRUM spol. s.r.o., 
Křesťanské spol. víry Dobříš, D. Hametová, P. Štěpová, manželé Doubkovi, Jiří Tománek Dobříš 
NETwork, 5PComputers, VHS Dobříš spol. s.r.o. a rodina Kolaříkova, nakladatelství Egmont ČR 
a Fragment, EUROMEDIA GROUP k.s., manželé Vlkovi CIZOP, firma Altima®, Stuha a.s. Dobruška, 
Miroslav Wimmer. 
 

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

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

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

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

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

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

 Díky dofinancování z obecních, krajských a ministerských dotací a evropských strukturálních fondů 
zajistit nízkoprahovost našich služeb a souběžně vytvářet pracovní příležitosti v RC 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. 

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

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

 

Pro rok 2012 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 našich programech a akcích. 
 

Členky rady a pracovní tým RC Dobříšek 
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Podporují nás: 
 

                                                      
 
 

                                                      
 

                                                                       
 

                                               
 

                                                              
 

 

 

Partneři: 
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