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Úvodem… 
 

Rok 2012 byl pro Rodinné centrum Dobříšek rokem plným změn. Začalo to vlastně už 
v listopadu roku 2011, kdy jsme při příležitosti 10. narozenin oznámili změnu názvu 
z mateřského na rodinné centrum. Proč to? Protože při ohlédnutí se za těmi deseti roky 
jsme si uvědomili, že už dávno nejsou naší cílovou skupinou jen maminky na mateřské 
dovolené, jak tomu bylo zpočátku. Postupem času se nabídka našich služeb a programů 
rozšířila i na další členy rodiny, od nastávajících rodičů až po seniory. Zároveň s tím se 
posunul i smysl fungování našeho centra – od původní myšlenky vytržení z izolace 
maminek na mateřské dovolené a umožnění sociálních kontaktů jejich dětem jsme se více 
začali zabývat rodinou jako celkem. A uvědomili jsme si, že to, co chceme a o co budeme 
i nadále usilovat, je podpora dobrého fungování rodin, podpora dobrých vztahů. Proto 
tedy rodinné centrum.  
V souvislosti se změnou názvu došlo i k proměně celkové vizualizace a především 
k vytvoření nových webových stránek, které jsou skutečně aktuálním zdrojem informací 
a důležitých odkazů.  
Další významnou změnou byla i personální obměna týmu, nové nastavení jeho fungování, 
rozdělování a přesun jednotlivých kompetencí. 
Samostatnou kapitolou je pak získávání finančních prostředků na provoz centra, snižování 
dotací a obava o udržitelnost organizace, hledání jiných zdrojů a získávání nových 
zkušeností s fundraisingem. 
Rok 2012 byl pro naše rodinné centrum zlomovým rokem, nicméně navzdory různým 
překážkám či nezdarům jsme v něm obstáli. Pevně doufáme, že Dobříšek bude i nadále 
fungovat ke spokojenosti rodin z Dobříše i okolí, že zde rodiny naleznou zázemí, informace, 
pomoc a že to vše přispěje k posílení dobrých vztahů v rodinách.    
  

Mgr. Markéta Svobodová, koordinátorka RC Dobříšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Nakreslila: Hana Koupená 
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Znáte Dobříšek? 
 

• Rodinné centrum (RC) je místo pro celé rodiny, kde mohou společně trávit svůj volný 
čas, využívat zázemí RC, navštěvovat programy, vzdělávat se, rozšiřovat své dovednosti 
nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu RC. 

• RC nabízí možnosti aktivního využití volného času dětí i dospělých (včetně seniorů), je 
dobrým příkladem smysluplného využití času rodin, je místem seberealizace. 

• Návštěva RC umožňuje rodičům malých dětí vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní 
péčí o dítě dostávají. Činnost RC má sociálně-preventivní funkci pro rodiny. 

• Pomáháme rodičům na rodičovské dovolené navazovat společenské kontakty 
a usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu. 

• Poskytujeme podporu rodinám v těžkých životních situacích, zprostředkováváme 
odbornou pomoc. 

• Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města. 
• Fungujeme na principu svépomoci, na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky 

podpoře mnoha dárců a sponzorů. 
• Rádi přivítáme další členy s novými nápady, jakoukoliv pomocí či podporou. 

 

A co nabízí? 
 Denně od 8 do 12.30 hod., v pondělí od 14.30 do 16.30 hod. místo pro setkávání, 

vybavenou hernu, 
• od 13 do 21 hod. programy pro děti a dospělé (včetně nastávajících rodičů a seniorů), 

o tvořivé, vzdělávací, jazykové, hudební a sportovní programy, 
o vzdělávací kurzy s krátkodobým hlídáním dětí, 
o předporodní kurzy a cvičení pro těhotné,  

• poradenství rodinné a psychologické, speciálního pedagoga, těhotenské a laktační, 
poradenství a aktuální informace týkající se problematiky života rodin, 

• databázi kontaktů na odborná pracoviště, možnost zprostředkování odborné pomoci, 
• informační telefonní linku a pravidelně aktualizované webové a facebookové stránky, 
• bezplatnou půjčovnu didaktických pomůcek a her, odborné literatury a časopisů, 
• přednášky a besedy s odborníky,  
• kulturní, vzdělávací a společenské akce,  
• společné výlety a jednorázové akce pro celou rodinu, 
• prázdninové Týdny výtvarných aktivit pro děti od 6 do 12 let, 
• 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, 
• nízké vstupné a dotované programy a kurzy, 
• členský příspěvek pro dospělého 200 Kč na rok, děti příspěvek neplatí, 

členství není podmínkou pro návštěvu RC, ale člen užívá slev a různých výhod, 
• sportoviště a venkovní hřiště Noemova archa, veřejnosti otevřeno od 8 do 20 hodin.
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Historie RC 
 

Roky 2001 – 2012 

 2001 - založení občanského sdružení MC Dobříšek  

 2002 - člen Sítě MC o.s. (306 členských MC, z toho 60 MC ve Středočeském kraji) 

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

 2003 - 2012 vytváření pracovních míst pro rodiče (s podporou ÚP Příbram) 

 2005 - vybudování hřiště pro děti a mládež Noemova archa 

 2006 - 2011 pracovní místa Středočeského kraje 

 2006 – 2012 pracovní místa MPSV 

 2006 - 2008 projekt Zpět do práce 

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

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

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

 2012 – obnova hřiště Noemova archa – výměna laviček 

 2012 – zahájení realizace projektu Místo pro rodinu ve spolupráci s městem Dobříš 
 

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

 RC 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.  

 RC 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.  

 Rodinné centrum Dobříšek s podporou a zapojením města Dobříše a Nadace Divoké 
husy v letech 2006-2011 každoročně spolupořádalo benefiční akci s cílem pomoci 
potřebným. 

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

 Zapojení do kampaně Sítě MC o.s. Město pro děti ve spolupráci s městem Dobříš. 
 

Aktivní členství: 

 Komise prevence kriminality 
• Místní akční skupina (MAS) regionu Brdy – Vltava 
• Místní Agenda 21 
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Projekty roku 2012 
 
Projekt „Provoz a rodinné služby MC Dobříšek v roce 2012"  
Poskytnutá dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 367 343 Kč umožnila zajistit 
celoroční provoz rodinného centra. Použita byla zejména na část mzdových nákladů denní 
služby, koordinátora, odborných poradců a lektorů, speciálního pedagoga, psychologa, 
rodinného poradce, nájemné pronajatých prostor a další provozní náklady. Realizovány 
byly též programy na zvyšování rodičovských kompetencí, podpora a poradenství celým 
rodinám.  

            
Projekt „Poradíme, vzděláváme, vzděláváme se!“ 
Poskytnuté prostředky 180 000 Kč z rozpočtu města Dobříše na sociální oblast byly použity 
na rozšíření a zkvalitnění služeb pro rodinu. Zázemí, vzdělávání, odborné kurzy, programy, 
poradenství a podpora pro všechny členy rodiny s krátkodobým hlídáním dětí v době 
vzdělávání rodičů.  
             
Projekt „Mimořádné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity RC Dobříšek pro děti, 
mládež a rodiny s dětmi pořádané v roce 2012“ 
V rámci projektu bylo realizováno 5 mimořádných tradičních akcí určených rodinám 
s dětmi. Zúčastnilo se jich celkem 402 dětí a 355 dospělých. 
Poskytnuté finanční prostředky 10 000 Kč z Fondu sportu, kultury a volného času města 
Dobříš byly použity na zajištění kulturního programu, odměny, koordinaci a realizaci 
rodinných mimořádných akcí: Jarní cyklostezka na Vlašce, Týdny výtvarných aktivit 
,,Kaleidoskop“, divadlo ,,Jak koťátko zapomnělo mňoukat“ k 11. narozeninám RC Dobříšek, 
Zahradní slavnost, Adventní jarmárek.  

 
„Zřízení pracovního místa pro rodiče malých dětí“  
Od března do prosince 2012 se podařilo vytvořit pracovní místo pro rodiče v evidenci 
uchazečů o zaměstnání úřadu práce pečující o děti do 15 let. V rámci veřejně prospěšných 
prací poskytl ÚP v Příbrami příspěvek ve výši 88 000 Kč.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Nakreslila: Hana Koupená 
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Spolupráce s Farní charitou Starý Knín 
RC Dobříšek se aktivně zapojilo do dvou projektů FCHSK: 
Projekt „Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou jako 
nástroj odstranění překážky pro vstup na trh práce a zdroj pracovních příležitostí 
ve Středočeském kraji“ (1. 11. 2010 – 30. 9. 2013) 
Mezinárodní výměna zkušeností s různými formami péče o děti do 7 let věku 
nerodičovskou osobou, přenos do ČR a působení ve prospěch jejich legislativního 
zakotvení a všeobecně společenského přijetí, praktická podpora poskytovatelů i klientů 
nových služeb. 
Účast na zahraničních cestách, mezinárodních konferencích a workshopech, medializace 
projektu (ČT, Radio Proglas, TV Noe), spolupráce na přípravě manuálů pro pečující osoby 
v rámci „dětské skupiny“ a individuálního hlídání, realizace dvou seminářů pro rodiče 
i pečující osoby - Péče o děti a trh práce. 
 

Projekt „Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách" (3. 12. 2012 – 2. 12. 2014) 
Vznik tématické sítě – organizace ženami založené, řízené a rozvíjené a ženy 
zaměstnávající, neziskové organizace, obce a svazky obcí, místní, regionální i celostátní 
politici, nezávislí experti. Shromáždění příkladů dobré praxe organizací založených 
na principu uchopení vlastního pracovního osudu do vlastních rukou, mezinárodní výměna 
zkušeností, šíření poznatků a prosazení výstupů do praxe a politik. RC je partnerem 
projektu a členem tématické sítě. 
 

Projekty jsou finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu v rámci OPLZZ 
(tj. operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto RC Dobříšek: Pojďme tvořit na hřiště 
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„Zachraňte zvířata z Noemovy archy aneb lavičky pro RC Dobříšek" 
V roce 2012 se podařilo zrealizovat nutnou výměnu laviček u hřiště Noemova archa. Velice 
děkujeme za finanční příspěvky firmě CUPRUM spol. s r.o. (šnek), Nadačnímu fondu 
Zdeňky Žádníkové (medvěd a slon), Zámku Dobříš (velbloud), 
Římskokatolické farnosti Dobříš (hroch) a rodinám 
z Římskokatolické farnosti Dobříš (pštros). 
Lavičky vyrobila firma Marek Vandas – truhlářství, podlahářství.  
Slavnostní odhalení proběhlo v rámci Zahradní slavnosti 9. 9. 2012. 
 

Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme. 
 
 „Město pro děti – kampaň Sítě mateřských center o.s." 
Návrh RC Dobříšek na zapojení do kampaně 
Město pro děti inicioval spojení sil a zkušeností 
ve čtyři jednotlivé akce podporující společnou 
myšlenku – kvalitní dětství. 
Kampaň probíhala od dubna do října 2012, a to ve spolupráci s městem Dobříš a zástupci 
místních škol. Mezi jednotlivé aktivity patřilo dětské fórum (oslovení dětí a zapojení do 
rozhodování o vývoji města), dotazníkové šetření (plošné pokrytí potřeb města z pohledu 
všech občanů, včetně nejmladších spoluobčánků – účast 509 osob – výstupy jsou 
podkladem pro aktualizaci strategického plánu města), veřejné fórum (týkalo se rodičů 
dětí, kteří měli možnost vyjádřit se ze svého pohledu k rozvojovým možnostem města 
a také hodnotit plnění Vize města). Kampaň byla zakončena v rámci akce Pojďme tvořit na 
hřiště (tradiční setkání veřejnosti se zástupci neziskových organizací, firem, městského 
úřadu a místních spolků, vyvrcholení benefice na podporu Dětského domova Korkyně). 
V rámci kampaně jsme začali realizovat projekt Místo pro rodinu – vybudování 
navigačního systému po městě směrujícího občany a návštěvníky do rodinného centra, kde 
rodiny s dětmi naleznou zázemí, prostor k odpočinku, nakrmení a přebalení dětí a k získání 
potřebných informací. Tento projekt bude dokončen v roce 2013.  

 
„Poradenství RC Dobříšek" 
V rámci nabídky služeb jsme začali poskytovat poradenství jednotlivým členům rodiny. 
Spolupracujeme s psychologem, speciální pedagožkou a rodinnou poradkyní, kteří dokáží 
situaci klienta odborně posoudit a poskytnout mu okamžité řešení jeho situace, příp. mu 
doporučí nebo zprostředkují pomoc konkrétního specialisty. V roce 2012 bylo tímto 
způsobem podpořeno 23 klientů (rodin). 
Poradenství poskytujeme také nastávajícím rodičům (předporodní kurzy, setkávání 
těhotných) a kojícím maminkám (laktační poradna).  
Disponujeme řadou kontaktů na odborná pracoviště, neziskové organizace a poradny, 
takže můžeme působit jako „rozcestník“ pro lidi, kteří potřebují pomoc v různých 
oblastech rodinného života. 
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„Týdny výtvarných aktivit KALEIDOSKOP“  
Letos již po šesté se podařilo úspěšně zorganizovat čtyři Týdny výtvarných aktivit v duchu 
příměstského tábora pro děti od 6 do 12 let. 
Děti si pod vedením zkušených lektorů 
vyzkoušely výtvarné a řemeslné techniky, 
známé i neobvyklé hry, poměřily síly 
v soutěžích, poznaly zajímavá místa i přírodu 
v okolí Dobříše, našly nové kamarády a někteří i 
zlatý poklad. Za dobré obědy děkujeme 
personálu školní jídelny 2. ZŠ Dobříš a 
restauraci Modrá kočka. Věříme, že dětem se u 
nás líbilo a rodiče nám je s důvěrou svěří i příští 
rok. 
 
 
 
„Zahradní slavnost" 
V neděli 9. 9. 2012 se konala na hřišti Noemova archa Zahradní slavnost, která byla 
ve znamení začátku nového školního roku a „ochutnávky“ toho, co RC Dobříšek nabízí. 
Prvním bodem programu bylo slavnostní odhalení nových laviček ve tvaru zvířátek, které 
mohly být vyrobeny díky finančnímu daru firmy CUPRUM spol. s r.o., Nadačnímu fondu 
Zdeňky Žádníkové, Zámku Dobříš, Římskokatolické farnosti Dobříš a rodinám z ŘKF Dobříš.  
V průběhu slunečného odpoledne měli návštěvníci možnost seznámit se s tím, co RC 
Dobříšek nabízí, rodiče získávali informace a zapisovali své děti do kroužků.  
Během celé slavnosti probíhaly výtvarné dílny Hrátky s balónky Zuzany Hutňanové 

a Dovedné ručičky Daniely Koubkové, 
vyrábělo se také v Dílničce domácího 
tvoření Kateřiny Neubauerové a v Garáži 
Marie Universalové. V altánku bylo možno 
si popovídat s učitelem angličtiny Johnem 
Barkerem. Ukázku svých programů 
předvedly svěřenkyně Renaty Kubátové 
z Moderních tanců a rodiče s dětmi 
z Hudební školy Yamaha pod vedením 
Jany Tománkové. 
Velkému zájmu dětských návštěvníků se 

těšilo také divadélko Jany Kylarové. Celou dobříškovskou slavnost zakončilo vystoupení 
hudební skupiny Cantores. 
Zahradní slavnosti se zúčastnilo přibližně 150 dětí a 100 dospělých návštěvníků. 
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„Lampiónový průvod" 
Již devátý ročník tradičního Lampiónového průvodu pohádkovým lesem uspořádalo 
Rodinné centrum Dobříšek o.s. ve spolupráci se Zámkem Dobříš a realitní kanceláří Snark 
v sobotu 20. 10. 2012. I přes pochmurné počasí byl letos zaznamenán rekordní počet 
návštěvníků. Přišlo celkem 850 dětí 
v doprovodu rodičů a mnohdy 
i prarodičů. Na trase bylo možné 
shlédnout celkem 67 pohádkových 
bytostí z řad dospělých i dětských 
dobrovolníků. Na nádvoří zámku pak 
přivítal děti pan král se svým 
doprovodem, který jim předal malou 
odměnu a pamětní list. Nechybělo ani 
občerstvení od známého lštěňského 
krčmáře a vystoupení taneční skupiny 
Proměny z Řevnic.  
Děkujeme všem organizátorům, 
dobrovolníkům a návštěvníkům za účast.  
 
 
„Adventní jarmárek" 
Rodinné centrum Dobříšek pořádalo ve spolupráci s Pastoračním centrem sv. Tomáše 
v sobotu 8. prosince 2012 svůj tradiční Adventní jarmárek, při kterém se sešla řada 

šikovných řemeslníků s nabídkou svých 
originálních výrobků. Celkem 16 prodejců 
nabízelo dárečky ze dřeva, skla, fima, pedigu, 
keramiky, textilu a dalších materiálů. Některé 
techniky si mohli návštěvníci i sami 
vyzkoušet, například vyfouknout skleněnou 
vánoční ozdobu. Své výrobky zde představil 
i Domov seniorů Dobříš a Azylový dům sv. 
Ludmily v Mokrovratech. Pro děti byly 
připraveny výtvarné dílny a divadlo dvou 
herců Kráska a zvíře. Jarmárek láká 
návštěvníky nejen nabídkou rukodělných 

výrobků, ale také svou příjemnou atmosférou, přátelským prostředím a možností 
vzájemného setkání. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat 80 dětí a 133 dospělých.  
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Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci RC Dobříšek 
 

Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové 
rady jsou statutárními zástupci RC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho 
roku. Rada RC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření RC 
a schází se 1x měsíčně. Více viz stanovy RC. 
 
Členové rady zvoleni valnou hromadou 27. listopadu 2012: 
Petra Štěpová, Dagmar Hametová, Mgr. Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Bc. Stanislava 
Bedřichová, Ing. Dagmar Smrčinová,Ph.D., Ing. Vlasta Pechová, Miroslava Vtípilová, 
Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS., Daniela Koubková, Mgr. Michaela Zídková. 
Kontrolní komise: Petra Štěpová a Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. 
 
V roce 2012 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky Eva Šejnová, Daniela Koubková 
(od 1. 3. 2013), Petra Štěpová (do 31. 3. 2013).   
V rámci DPP spolupracovaly Mgr. Markéta Svobodová, Bc. Stanislava Bedřichová, Dagmar 
Hametová,  Ing. Vlasta Pechová. 
Společně s ostatními zajišťovali každodenní provoz a úklid, koordinaci a řízení RC, 
přípravu a realizaci projektů, psaní grantových žádostí, správu a údržbu hřiště, věnovali 
se fundraisingu a propagaci. 
Odborní poradci: Mgr. Jiří Štěpo, Bc. Stanislava Bedřichová, Mgr. Kateřina Neubauerová. 
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce ČR a města Dobříše. 
 
Dobrovolníci a lektoři programů pro děti a dospělé: Lenka Bartošová, Martina 
Branšovská, Marie Kulhavá, Renata Kubátová, Andrea Klikarová, Lucie Chottová, Kateřina 
Neubauerová, Miroslava Vtípilová, Vlasta Pechová, Adriana Hájková, Marie Universalová, 
Noemi Trojanová, Olina Ludačková, Michaela Prunerová, Magdaléna Pogranová, Daniela 
Koubková, Stanislava Bedřichová, John Barker, Eva Fenclová, Zuzana Hutňanová, Miro 
Pogran, Jana Tománková, Václav Pech, Michaela Zídková, Lukáš  Zídek, Hana Ošťádalová, 
Lucie Bubancová, Jana Universalová, Karolína Laštovková, Anna Borovičková, Hana 
Koupená, Markéta Hrdoušková, Adéla Hončíková, Radim Koval, Blanka Sýkorová, Ladislav 
Svoboda, Martina Dočkálková, Jana a Miroslav Salcmanovi, Maiwaldovi, rodina Hametova, 
Lea Hampejsová a tým dobrovolníků na cyklostezku a lampiónový průvod. 
 
Tvorbě a tisku letáků, webových stránek, vizitek, grafické práci, foto- 
a videodokumentaci činnosti RC se věnovali Dagmar a Martin Hametovi, Ing. Vlasta 
Pechová, Veronika Zikánová. 
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Pavlína Novotná. 
Údržbu a opravy hřiště zajišťovali Jiří Bedřich a Václav Koubek. 
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Pravidelné programy v roce 2012 
 

 Dopolední herny - pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku od 0 do 6 let, společně si hrají, 
komunikují v bezpečném prostoru nebo využívají speciálně zaměřené programy. 

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

 Předporodní kurzy včetně ind. poradenství - s porodní 
as. M. Branšovskou. 

 Kurzy ruského jazyka pro dospělé s hlídáním dětí - 
pro začátečníky i pro ty, co se s ruštinou již setkali - 
s lektorkou A. Klikarovou. 

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

 Anglická konverzace pro rodiče s rodilým mluvčím - 
s lektorem J. Barkerem. 

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

 Moderní tance - taneční skupina Reçais(t) s lektorkou R. Kubátovou. 

 Moderní tance - průprava s R. Kubátovou pro holky i kluky ve věku od 5 do 15 let. 

 Hudební škola Yamaha - několik skupinek pod vedením J. Tománkové. 
• Hrátky s Robátky I., II. - od 4 do 18 měsíců, společný zpěv, poslech hudby a pohybové 

hry. 
• První krůčky k hudbě 1, 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. 

• První krůčky k hudbě 2 - Hudební průprava hravou formou, pro děti od 4 do 6 let. 

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

 Škatulata, hejbejme se + plesy pro děti - pohybové hry a tanec pro děti od 2 let 
s lektorkou L. Chottovou. 

 Dílnička domácího tvoření - pro děti od 3 let s lektorkou K. Neubauerovou, 
experimentování s barvičkami, s přírodním a recyklovaným materiálem. 

 Výtvarný kroužek Mistr Paleta - nové výtvarné metody s akad. malířem M. Pogranem 
pro děti od 6 do 8 let.  

 Výtvarný kroužek Garáž - pod vedením lektorky M. Universalové pro děti ve věku 6-9 
let, děti poznávají různé výtvarné techniky. 

 Výtvarný kroužek pro školní děti - s lektorkou Z. Hutňanovou.  

 Programátorská přípravka - pro děti od 9 do 12 let s lektorem V. Pechem. 
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Pravidelné programy RC Dobříšek v číslech 
 

Název programu 
Počet 

realizovaných lekcí 
Počet návštěv 

dospělých 
Počet 

návštěv dětí 

Cvičení pro těhotné 36 185 0 

Předporodní kurzy 32 85 0 

Kurzy ruského jazyka pro dospělé 
s hlídáním dětí 

7 24 5 

AJ dospělí - A. Kilford s hlídáním dětí 23 146 75 

AJ s rodilým mluvčím J. Barkerem    

- Anglická konverzace pro rodiče 15 66 0 

- AJ starší školáci 8-12 let 23 23 95 

- AJ mladší školáci 6-8 let 30 30 168 

- AJ 1. 3-4 roky 30 87 104 

- AJ 2. 3-4 roky 30 140 119 

Moderní tance    

- taneční skupina Reçais(t) 10 10 92 

- skupina 12-15 let 34 34 298 

- skupina 8-12 let 32 32 268 

- skupina 5-8 let 32 32 207 

Hudební škola Yamaha    

- Hrátky s Robátky I., II. 44 314 282 

- První krůčky k hudbě 1, I., II. 61 430 369 

- První krůčky k hudbě 2 12 72 60 

Hrajeme si společně 22 119 119 

Škatulata, hejbejme se + plesy pro děti 21 113 126 

Dílnička domácího tvoření 13 66 75 

Výtvarný kroužek Mistr Paleta 20 20 166 

Výtvarný kroužek Garáž 33 33 175 

Výtvarný kroužek pro děti 
se Z. Hutňanovou 

10 10 86 

Programátorská přípravka 11 11 35 

Celkem 25 pravidelných programů 581 2082 2924 
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Mimořádné akce roku 2012 
 

 Název akce Datum Děti Dospělí 
 
 
L 
E 
D 
E 
N 

Seminář pro ženy, které si chtějí vymezit svůj časoprostor  
– K. Jonášová 

17. 1. 11 24 

Košík z papírového pedigu – B. Sýkorová 27. 1. 1 7 
Individuální PC poradenství - V. Pechová 30. 1. 0 2 
Kurz šátkování s úvazy pro miminka do 4 měsíců  
– K. Neubauerová 

31. 1. 0 2 

Ú 
N 
O 
R 

Jak napsat úřední dopis - V. Pechová, M. Svobodová 6. 2. 0 7 

Pevné objetí jako součást životního stylu - K. Neubauerová 7. 2. 0 4 

Hrátky s plstí - B. Sýkorová 24. 2. 1 7 
Individuální PC poradenství - V. Pechová 27. 2. 0 8 

B 
Ř 
E 
Z 
E 
N 

Velikonoční vejce a malé ošatky z pedigu I. - M. Vtípilová 16. 3. 0 4 

Velikonoční vejce a malé ošatky z pedigu II. - M. Vtípilová 23. 3. 0 7 
Přednáška o produktech „JUST“(v rámci herny) 26. 3. 8 8 

Beseda s rodiči o výchově láskou - K. Neubauerová 27. 3. 0 3 
Individuální PC poradenství - V. Pechová 29. 3. 0 8 

D 
U 
B 
E 
N 
 

Úprava fotografií na PC pro začátečníky - V. Pechová 3. 4. 2 8 

„Kdo je kdo ve vztahu rodič-dítě?“ z cyklu Rodičovské 
akademie - O. Barkerová 

4. 4. 0 6 

Velikonoční aranžování - N. Trojanová 5. 4. 0 5 

Jarní burza dětského zboží 14. 4. 21 47 
Základní školení první pomoci - R. Svoboda 13. 4. 1 14 

Město pro děti – dětské fórum 14. 4. 71 0 
Akce ke Dni Země 16.-22. 4. 15 3 

Tvorba www stránek pro začátečníky - V. Pechová 24. 4. 1 5 

Individuální PC poradenství - V. Pechová 25. 4. 0 6 
    

K 
V 
Ě 
T 
E 
N 

Jarní cyklostezka na Vlašce  5. 5. 72 89 

Miminka se vše naučí sama, pokud … - A. Hájková 14. 5. 0 4 

Regionální setkání MC u příležitosti Dne rodin 15. 5. 3 10 

Vzdor - proč se naši špunti bouří, ...? - O. Barkerová 16. 5. 0 4 

Dobříšské májové slavnosti - „vystoupení dětí“ 19. 5. 23 56 

Individuální PC poradenství - V. Pechová 30. 5.  0 5 

Město pro děti - Veřejné fórum Dobříš 2012 očima občanů 30. 5. 0 27 

    
Č 
E 
R 
V 
E 
N 

Náhradní rodinná péče - M. Smutná, K. Dvořáková 2. 6. 1 13 
Posezení u ohně  - setkání s lektory 25. 6. 15 18 
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Č 
E 
R 
V 
E 
N 
E 
C 

1. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 9.-13. 7. 75 10 

2. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 16.-20. 7. 80 10 

3. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 23.-27. 7. 95 10 

4. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora 30.7.-3. 8. 65 10 

S 
R 
P 
E 
N 

Hledání pokladu - D. Koubková 8. 8. 10 1 
Proběhlo prázdninové třídění hraček, jejich opravy a dezinfekce. Velký úklid, malování 
herny a všech ostatních prostor. Příprava nových programů a zpracovávání žádostí 
o dotace na příští rok. Odstraňování následků havárie. 
 

Z 
Á 
Ř 
Í 

Zahradní slavnost 9. 9. 150 100 

Co nevím o podnikání? 50+  - GLE o.p.s. 12. 9. 0 2 

Individuální PC poradenství - V. Pechová 4. 9. 0 2 
    

Ř 
Í 
J 
E 
N 

Pojďme tvořit na hřiště - prezentace NNO, Město pro děti 3. 10. cca 550 osob 

Bazárek dětského oblečení 6. 10. 16 44 
Individuální PC poradenství - V. Pechová 9. 10. 0 2 

Úprava fotografií na PC pro začátečníky - V. Pechová 16. 10. 1 4 
Výtvarné večery I. - Z. Hutňanová  18. 10. 0 10 

Lampiónový průvod pohádkovým lesem 20. 10. 850 950 

    

L 
I 
S 
T 
O 
P 
A 
D 

Výtvarné večery II. - Z. Hutňanová  1. 11. 0 11 

Hlínování aneb já jsem já a ty jsi ty I. - E. Fenclová  2. 11. 8 7 

Jak skloubit rodinu a práci (a nezbláznit se z toho)? 
 - H. Slobodová 

6. 11. 1 16 

Výtvarné večery III. - Z. Hutňanová 8. 11. 0 11 
Počítačová poradna pro seniory I. - V. Pechová  8. 11. 0 7 

Hlínování aneb já jsem já a ty jsi ty II. - E. Fenclová  9. 11. 8 7 
11. narozeniny RC, divadlo pro děti „Jak koťátko zapomnělo 
mňoukat" 

10. 11. 37 33 

Otisky ruček či nožek do kameniny I. - V. Guttenbergová 13. 11. 6 6 

Ochutnávka zelených potravin - M. Mottlová 14. 11. 0 4 

Počítačová poradna pro seniory II. - V. Pechová  15. 11. 0 4 
Hlínování aneb já jsem já a ty jsi ty III. - E. Fenclová 16. 11. 5 5 

Výtvarné večery IV. - Z. Hutňanová 22. 11. 0 11 
Počítačová poradna pro seniory III. - V. Pechová  22. 11. 1 4 

Hlínování aneb já jsem já a ty jsi ty IV. - E. Fenclová  23. 11. 6 6 
Tvorba fotoknihy - V. Pechová 23. 11. 2 4 

Otisky ruček či nožek do kameniny II. - V. Guttenbergová 23. 11. 10 10 

Podzimní setkání s kruhovým tancem - E. Fenclová 24. 11. 2 14 
Valná hromada RC 27. 11. 1 11 
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Počítačová poradna pro seniory IV. - V. Pechová  29. 11. 0 2 
Výtvarné večery V. - Z. Hutňanová  29. 11. 0 11 

Hlínování aneb já jsem já a ty jsi ty V. - E. Fenclová  30. 11. 7 6 
Otisky ruček či nožek do kameniny III. - V. Guttenbergová 30. 11. 8 9 

P 
R 
O 
S 
I 
N 
E 
C 

Vánoční tvoření I. - D. Koubková  3. 12. 6 1 

Počítačová poradna pro seniory V. - V. Pechová  6. 12. 0 5 

Adventní jarmárek 8. 12. 80 133 

Vánoční tvoření II. - D. Koubková 10. 12. 5 1 

Počítačová poradna pro seniory VI. - V. Pechová  13. 12. 0 4 

Vánoční tvoření III. - D. Koubková  17. 12.  7 1 
 RC v roce 2012 připravilo 73 mimořádných akcí. - 1788 2460 

 

 

 

 
Foto RC Dobříšek: Týdny výtvarných aktivit 2012 
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Rok 2012 v číslech 
 

 V roce 2012 proběhlo celkem 581 lekcí (676 realizovaných hodin) v rámci 
25 nabízených pravidelných programů. Ty navštívilo 2 924 dětí v doprovodu 
2 082 dospělých.  

 Celkem 73 mimořádných akcí se zúčastnilo 1 788 dětí a 2 460 dospělých. Celkem 
4 248 osob. 

 V roce 2012 proběhlo celkem 52 hodin konzultací speciálního pedagoga 
a psychoterapeuta. Podpořeno tak bylo 23 klientů (rodin) v obtížné situaci. 

 Hernu navštívilo v průběhu roku 624 dospělých se 715 dětmi. Celkem 1 339 osob. 
Bezplatných služeb výpůjčky odborných knih využilo 26 návštěvníků, didaktických her 
61 osob. 

 V roce 2012 evidovalo RC Dobříšek rekordní počet stálých členů, 96 rodin s dětmi, 
další desítky neregistrovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i 
mimořádné akce.  

 Celkový počet uživatelů v rámci projektu (služby/aktivity), kteří jsou občany Dobříše: 
dle sledování návštěvnosti volné herny a informací z registrace členů RC je 99 % 
návštěvníků herny z Dobříše a blízkého okolí (spádové obce). 

 V roce 2012 došlo ke snížení, ale zdokonalení realizovaných programů a mimořádných 
akcí. Například „Lampiónový průvod pohádkovým lesem“ v tomto roce navštívil 
rekordní počet rodin s dětmi. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet rodin - pravidelných členů 
RC 76    75    76    84 86 

 
96 

Počet návštěv klientů 
pravidelných programů celkem 4 177    8 108    9 712    7 108 6 136 

 
5006 

Počet lekcí pravidelných 
programů 503    701    955    843 725 

 
581 

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

 
2082 

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

 
2924 

Počet návštěvníků herny 569    578    995    1 411 1 922 1339 
1339 Počet návštěvníků herny - dospělí 280    280    448    699 909 624 

624 Počet návštěvníků herny - děti 289    298    547    712 1013 715 
715 Počet mimořádných akcí 62    66 59    77 83 73 

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

 
4 248 

 

Bezplatné výpůjčky v roce 2012: 
Knihy - 26 výpůjček 
Hry - 61 výpůjček 



... místo pro rodinu 
  

 18 

 

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. 9. 2001 pod číslem  
VS/1-1/48114/01-R, změna stanov ze dne 1. 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: rcdobrisek@gmail.com 
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 
Poradenství - terapeutka pevným objetím - Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. 
Tel.: 775 387 989, e-mail: katkaen@email.cz 
Administrativa, správa hřiště - Daniela Koubková 
Tel.: 603 199 265, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
Asistentka projektů a webmaster - Dagmar Hametová 
Tel.: 602 708 613, e-mail: rcdobrisek@gmail.com   

mailto:rcdobrisek@
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 2012 
 

Přehled peněžních výdajů (v Kč) 
 
 

 Celkem 

Kancelářské potřeby 10 509 
Odborná literatura 2 221 
Čisticí a hygienické potřeby 1 100 
Učební a výtvarné pomůcky 15 863 
Ostatní spotřebovaný materiál 15 086 
Materiál na občerstvení 7 901 

Materiál celkem: 52 680 
    
Energie 20 400 

Energie 20 400 
  
Cestovné 3 668 

Cestovné 3 668 
  
Opravy a udržování 33 882 

Opravy a udržování celkem: 33 882 
  
Ostatní služby 143 028 
Telefonní poplatky a internet 26 578 
Poštovné 1 643 
Nájemné 50 828 
Vzdělávání 111 530 

Ostatní služby celkem: 333 607 
  
Bankovní poplatky 2 978 
Pojištění 6 605 
Ostatní poplatky  1 756 

Ostatní poplatky celkem: 11 339 

  
Provozní náklady celkem: 455 576 
  
Hrubé mzdy - pracovní smlouva 273 895 
Dohody o pracovní činnosti 0 
Dohody o provedení práce 300 300 
Zákonné pojištění Kooperativa 1 152 
Náhrady mzdy za pracovní neschopnost 0 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 93 131 

Mzdové náklady celkem: 668 478 
  

Náklady roku 2012 celkem: 1 124 054 

  

Výsledek hospodaření roku 2012: zisk - 191 834 

 

V roce 2012 jsme se z důvodu trvale špatně odhadnutelných zdrojů rozhodli vybudovat určitou 
finanční rezervu pro budoucí finančně obtížná období. To se nám nakonec podařilo zejména díky 
větší míře dobrovolnické práce místo placených aktivit. Výnosy z činnosti byly použity na úhradu 
ztrát minulých let a také k zajištění toku peněz při neplynulém příjmu z dotací.
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Přehled příjmů v členění podle zdrojů 2012 (v Kč) 
  

Tržby za vlastní výrobky 13 040 
Vstupné na akce, kurzovné 480 501 
Tržby za ostatní služby 15 000 

Tržby celkem: 508 541 
  Tržby za kosmetiku, občerstvení 6 148 

Tržby za zboží celkem: 6 148 
  Úroky 15 

Úroky celkem: 15 
  
Výplata pojistné události 18 309 
Jiné příjmy celkem: 18 309 
  Dary fyzických osob 
Dary právnických osob 

42 348 
18 000 

Veřejná sbírka - ostatní příjmy 0 
Dary celkem: 60 348 
  Přijaté členské příspěvky 19 200 
Přijaté příspěvky celkem: 19 200 
  Dotace - MPSV 367 343 
Dotace - Středočeský kraj 36 544 
Dotace - město Dobříš 190 000 
Dotace - úřad práce 109 440 

Dotace celkem:  703 327 
  

Příjmy za rok 2012 celkem: 1 315 888 

 
 

 

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
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, 

 farářům ŘKF Dobříš P. Karlu Satoriovi a P. Petru Blechovi, 

 starostovi Jaroslavu Melšovi, místostarostce Evě Marvanové, radním a zastupitelům města, 

 Síti MC o. s. 

Za spolupráci 

 především všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům RC, Lídě Musilové a Marušce 
Šochové z Pastoračního centra sv. Tomáše, Jindře Kastnerové z KD Dobříš a všem z Computer 
Design, floristce Martině Krátké z firmy Letizia, řediteli Zámku Dobříš Pavlu Krejcárkovi a jeho 
zástupkyni Renatě Sémové, ředitelce MěK Dobříš Katce Pechové, dětem i učitelům Základní 
školy Dobříš, Lidická 384, Kláře Jandové z Aerobic studia Orel Dobříš, Lence Maškové 
a Dagmar Smrčinové, Jirkovi Bedřichovi, Jitce Izákové, Ivě a Michalovi Dudlovým z SK Vlaška, 
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, Radku Vystydovi ze Snark 
s.r.o., Markétě Dvořákové z MAS Brdy-Vltava, Andree Kilford z Jazykové školy Stonožka. 

Za mediální propagaci 

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

 Dobříšským listům, Periskopu, Příbramskému deníku, 5+2 dny Příbramsku, Příbramskému zpravodaji, 
MF Dnes, časopisům Děti a my, Transitmédiím a dalším. 

Za finanční a materiální pomoc všem, kteří nám ji na naši činnost v roce 2012 poskytli: 

 Nadaci Zdeňky Žádníkové, Zámku Dobříš, [CD] Studiu, ŘKF Dobříš, Farní charitě Dobříš,  
Anbremetall a. s, Tiskárně Petr Dvořák Dobříš, manželům Böhmovým, manželům 
Svobodovým, manželům Šigutovým, manželům Štěpánovým, manželům Kylarovým, 
manželům Šimkovým, manželům Polišenským, manželům Kořínkovým, manželům 
Lachmanovým, manželům Urbanovým, manželům Salcmanovým, manželům Zídkovým, 
manželům Bigoni, manželům Štěpovým, manželům Pechovým, Martině Krátké - Letizia, 
Cukrárně Jarolímek, Milanu Mochánovi a Lesům ČR, manželům Vlkovým - Cizop. 

 
Velmi oceňujeme Vaši pomoc a zapojení dobrovolníků při zajištění akcí pro rodiny s dětmi 
a všem srdečně děkujeme! 
 
Poděkování Petře Štěpové 
Rády bychom touto cestou poděkovaly Petře Štěpové za vše, co pro Dobříšek (a nejen pro něj) 
v uplynulých 10 letech vykonala. Velmi si její práce vážíme a snažíme se v jejím odkaze 
pokračovat. Přejeme jí mnoho úspěchů v její další životní etapě!         

        Radní RC Dobříšek 
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Dobříšek napříč generacemi 
 

V roce 2012 se Dobříšek představil svým návštěvníkům v plné kráse jako Rodinné centrum 
Dobříšek o.s. Na sklonku roku 2011 se oficiálně z mateřského centra stalo centrum 
rodinné. Proces to byl však dlouholetý a přejmenování bylo už jen takovou třešničkou na 
dortu.  

Jsme moc rádi, že v Dobříšku můžeme uvítat návštěvníky opravdu všech věkových skupin. 
Dokonce pamatujeme i na ty, kteří jsou ještě schovaní do-bříšek  (např. těhotenské 
poradenství).  

Ve spolupráci s městem Dobříš máme od letošního roku pro nejmenší občánky Dobříše 
připraven dárek ve formě ročního čestného členství zdarma. Toto členství opravňuje 
k využívání různých slev v našem centru. 

Děti již od 4 měsíců věku se mohou společně se svými rodiči aktivně zapojit do našich 
programů. Nabízíme programy hudební, pohybové, taneční, výtvarné, jazykové, vzdělávací 
aj. - pro mrňousky, školáky, dospěláky i seniory. Však se můžete sami podívat na našich 
stránkách www.dobrisek.cz.  

Rovněž na mimořádných kulturních, tvůrčích a vzdělávacích akcích se setkáváme s celými 
rodinami. V roce 2012 jsme pořádali tvůrčí kurzy pro dospělé a děti, kruhové tance, 
Barevnou cyklostezku, Zahradní slavnost, Narozeniny Dobříšku s divadélkem, Adventní 
jarmárek a mnoho dalších. 

V rámci poradenské činnosti můžeme rodinám zprostředkovat setkání s rodinnou 
poradkyní, psychologem, speciálním pedagogem a v případě potřeby i s jinými odborníky. 

Osobně se v Dobříšku potkávám s dětmi i dospělými. A mám obrovskou radost, že cestu do 
našeho centra (přestože mnozí ho stále označují jako „mateřské“) si našli i naši nejstarší 
spoluobčané. Setkávám se s nimi v rámci počítačového poradenství a je krásné sledovat, 
s jakou chutí se pouštějí do poznávání nových technologií, postupně si klestí cestu úskalími 
počítačových programů a radují se ze svých pokroků. Jsem vděčná za chvíle strávené 
v jejich společnosti.   

Věřím, že i v roce 2013 do Dobříšku v hojném počtu zavítají rodiny z Dobříše a okolí. 

Na viděnou v Dobříšku se těší Vlasta Pechová. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nakreslila: Hana Koupená 

http://www.dobrisek.cz/
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Podporují nás: 
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