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Úvodem… 
 

Rok 2013 byl druhým rokem, kterým jsme prošli jako Rodinné centrum Dobříšek. I dnes si 
však mnoho lidí stále myslí, že jsme zde pouze pro maminky s malými dětmi. Ale tomu již 
tak není, což je patrné z nabídky našich programů a služeb. 
Velmi úspěšně se nám například podařilo zapojit seniory. V nabídce je pro ně připraveno 
počítačové poradenství, kde si mohou upevnit a doplnit své znalosti v oblasti informačních 
technologií. 
Samozřejmě, že maminky s malými dětmi jsou naší převažující cílovou skupinou a nabízíme 
jim pestrou paletu činností. Připravujeme pro ně nejen volnočasové aktivity, ale i řadu 
odborných přednášek a seminářů. Snažíme se o podporu dobrého fungování rodin – 
zprostředkováváme poradenství, díky němuž mohou rodiče (budoucí rodiče) získat 
potřebné informace ke zvládání situací, které s sebou rodinný život přináší.  
Rádi bychom také zdůraznili, že jsme organizací, která umožňuje aktivním a kreativním 
lidem zapojit se do našeho provozu a inspirovat nás v nabídce našich služeb.  
Rok 2013 byl rokem, který nastartoval mnoho změn, které se projeví v roce následujícím. 
Moc bychom si přáli, aby v tom příštím roce nám současní příznivci zůstali věrni a aby naše 
nabídka programů a služeb přilákala nové návštěvníky. 
 

Mgr. Michaela Zídková, koordinátorka RC Dobříšek  
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Znáte Dobříšek? 
 

• Rodinné centrum (RC) je místem pro celé rodiny, kde mohou společně trávit  volný čas, 

využívat zázemí RC, navštěvovat programy, vzdělávat se, rozšiřovat své dovednosti 

nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu RC. 

• RC nabízí možnost aktivního využití volného času dětí i dospělých, 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, sponzorů, ale i státních a samosprávných institucí. 

• Jsme otevřeni všem novým nápadům a uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto RC Dobříšek: Lampionový průvod 2013 
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A co nabízí? 
 

 Denně od 8 do 12:30 hod., v pondělí a úterý i od 14:30 do 16:30 hod. místo 

pro setkávání, vybavenou hernu, 

 programy pro děti a dospělé (včetně nastávajících rodičů a seniorů):  

o tvořivé, vzdělávací, jazykové, hudební, sportovní programy, 

o vzdělávací kurzy s krátkodobým hlídáním dětí, 

o hlídání dětí se vzdělávacím programem v duchu miniškoličky, 

o předporodní kurzy a cvičení pro těhotné, 

 poradenství rodinné, psychologické a sociální, speciálního pedagoga, těhotenské 

a laktační poradenství, 

 databázi kontaktů na odborná pracoviště, zprostředkování odborné pomoci,  

 informační 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 pro celou rodinu, 

 prázdninové Týdny výtvarných a sportovních aktivit pro děti od 6 do 12 let 

 možnost občerstvení, zázemí pro přebalení a nakrmení dětí, nekuřácké prostředí, 

 bezplatnou inzertní službu a přístup na internet zdarma, 

 nízké vstupné a dotované programy a kurzy, 

 zvýhodnění v podobě slev po zaplacení členského příspěvku (dospělí 300 Kč na rok/ 

děti příspěvek neplatí) - členství není podmínkou pro návštěvu RC,  

 sportoviště a venkovní hřiště Noemova archa, veřejnosti otevřena od 8 do 20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nakreslila: Lucie Dieng 
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Historie RC 
 

Roky 2001-2013 

 2001 – založení občanského sdružení MC Dobříšek 

 2002 – člen Sítě MC o.s. (k roku 2013 počet členů 297 MC) 

 2002 – ocenění Family Friendly Society – Společnost přátelská rodině 

 2003 – 2013 vytváření pracovních míst pro rodiče, tzv. veřejně prospěšné práce (VPP) 

s podporou ÚP Příbram 

 2005 – vybudování hřiště pro děti a mládež Noemova archa 

 2006 – 2008 projekt Zpět do práce 

 2006 – 2011 podpora financování pracovních míst ze Středočeského kraje 

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

 2006 – 2013 podpora financování pracovních míst z MPSV 

 2010 – 2011 obnova hřiště a zahrady – Benefice „Na jedné lodi“ 

 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 

 2013 – dokončení projektu Místo pro rodinu 

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. 

 Máme velmi dobře zmapované místní prostředí, disponujeme zkušenými odborníky 

a rozsáhlou databází kontaktů, tudíž jsme pro plánování města cenným partnerem. 

Od roku 2007 participujeme s městem Dobříš na mnoha projektech, podílíme se na 

široké škále akcí pro veřejnost. 

 S podporou a zapojením města Dobříše a Nadace Divoké husy v letech 2006-2011 jsme 

každoročně spolupořádali benefiční akce s cílem pomoci potřebným. 

 Zapojujeme se do prezentačních akcí pro veřejnost, např. Pojďme tvořit na hřiště. 

 Zapojujeme se do kampaní Sítě MC o.s. - Křídla a kořeny naší rodiny a Město pro děti 

ve spolupráci s městem Dobříš. 

 Spolupracujeme s městem na vítání občánků, v rámci kterého nabízíme roční bezplatné 
členství.  

 Spolupracujeme s Farní charitou Starý Knín na 2 projektech – viz dále. 

 Spolupracujeme s Domovem s pečovatelskou službou – spolupořádáme počítačové 

kurzy a setkání pro seniory, pomohli jsme s organizací projektu Senioři komunikují.  

 Jsme členem Komise prevence kriminality města Dobříše a MAS Brdy–Vltava. 
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Projekty roku 2013 
 
Rodina od A do Zet (MPSV – dotační titul Rodina a ochrana práv dětí 2013) 
Finance poskytnuté na tento projekt pokryly částečně náklady jak na preventivní, tak 
i následnou péči pro všechny členy rodiny prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Jednalo se 
především o kurzy, vzdělávací aktivity, psychosociální aktivity, konzultační/informační 
činnost, besedy, workshopy, poradenství. 
Částka ve výši 427 594 Kč byla použita na částečnou úhradu mzdových nákladů denní 
služby, koordinátora projektu, odborných poradců (speciálního pedagoga, psychologa, 
rodinného poradce) a lektorů, odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné 
pronajatých prostor, energie (elektřina, plyn, voda) a provoz telefonů. 
 
Na Dobříši spolu a aktivně (Město Dobříš – Fond sportu, kultury a volného času 2013) 
Projekt „Na Dobříši spolu a aktivně“ byl zaměřen na podporu aktivního a smysluplného 
trávení volného času a pospolitost rodin žijících v našem městě, prostřednictvím 
kulturních, sportovních a jiných volnočasových akcí určených široké veřejnosti a tematicky 
zaměřených na poznávání Dobříše a okolí. 
Poskytnutá dotace ve výši 110 000 Kč byla použita na realizaci 9 mimořádných tradičních 
akcí určených především rodinám s dětmi – zajištění zázemí pro rodiny s dětmi při 
Májových slavnostech 2013, Poznej Dobříš s tátou a mámou, TVA – Dobříš v obrazech, 
Poznej Dobříš a okolí – Putování za rybou, Zahradní slavnost aneb co Dobříšek nabízí, 
Pojďme tvořit na hřiště, Lampionový průvod pohádkovým lesem, divadelní představení 
O perníkové chaloupce divadelní společnosti Buchty a loutky při příležitosti narozenin 
Dobříšku, Adventní jarmárek. Zúčastnilo se jich celkem 1 461 dětí a 2 344 dospělých. 
 
RC Dobříšek – místo pro rodinu (Město Dobříš – Příspěvek z rozpočtu města na sociální 
oblast 2013) 
Poskytnutými financemi byly kofinancovány aktivity obsažené v projektu MPSV, ale i další, 
které MPSV nepokrývá. Kromě položek uvedených výše (MPSV) byly prostředky použity 
na úhradu nákladů spojených s denním provozem rodinného centra. Z příspěvku ve výši 
310 000 Kč byly hrazeny: 
- kurzy, vzdělávací aktivity, psychosociální aktivity, konzultační/informační činnost, 

besedy, workshopy, poradenství, 
- rozšíření a zkvalitnění služeb pro rodinu. 
 
Poradenství RC Dobříšek 
V rámci nabídky služeb poskytujeme poradenství jednotlivým členům rodiny. 
Spolupracujeme s psychologem, sociální pedagožkou, rodinnou a sociální poradkyní, kteří 
dokáží situaci klienta odborně posoudit a poskytnout mu okamžité řešení jeho situace, 
příp. mu doporučí nebo zprostředkují pomoc konkrétního specialisty. Poradenství 
poskytujeme také nastávajícím rodičům (předporodní kurzy, setkávání těhotných) a 
kojícím maminkám (laktační poradna).  
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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. 
 
Zřízení pracovních míst pro rodiče malých dětí – Úřad práce Příbram 
Zřízení pracovního místa VPP od 1. 1. do 28. 2. 2013 (pokračování smlouvy z roku 2012). 
Od 8. 3. do 31. 10. 2013 nová smlouva na jedno pracovní místo a od 17. 6. do 31. 12. 2013 
na druhé pracovní místo. Celkem jsme získali 176 566 Kč. 
Od 1. 12. 2013 nám byly schváleny 2 nové pracovní smlouvy, které pokračují v roce 2014. 
 
Vzdělávání a supervize – Nadace Via 
V průběh let 2012-2013 jsme využili možnost zdarma se zúčastnit cyklu několika seminářů 
pořádaných Nadací Via v rámci projektu PNNS (Průvodce po nástrahách v neziskovém 
sektoru). V návaznosti na tento projekt jsme si požádali o dotaci z Fondu technické 
asistence programů – průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru, kde jsme získali 
peníze na pořádání supervizí našeho týmu RC. 
 
Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě  
Od března 2013 probíhal rekvalifikační kurz od Sítě MC pod názvem Péče o děti od 0 do 10 
let, navazující na vzdělávací seminář Zpět do zaměstnání. 
 
Spolupráce s MAS Brdy – Vltava o.p.s – projekt Cesty venkova 
V rámci projektu zajistilo Rodinné centrum Dobříšek lektorování PC dílen a poskytování 
individuálních počítačových konzultací. Součástí projektu byla i spolupráce na webové 
mapě, do jejíž tvorby se podařilo zapojit místní seniory. Více informací a webovou mapu 
naleznete na www.cestyvenkova.cz. 
 
Spolupráce s Farní charitou Starý Knín 
 

1. Projekt Nové formy 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) 

Projekt byl zaměřen na výměnu a přenos mezinárodních zkušeností s různými formami 
péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou do ČR.  
Účastníci absolvovali zahraniční cesty, workshopy a účastnili se mezinárodních konferencí. 
Podíleli se na medializaci projektu a přípravě manuálů pro pečující osoby v rámci dětské 
skupiny a individuálního hlídání. 
 
V loňském roce se konaly semináře:  
Nové formy péče o děti – 26. 2. 2013 
Nové formy péče o děti – Péče o děti a trh práce – 16. 4. 2013 
Nové formy péče o malé děti – 13. 6. 2013 

http://www.cestyvenkova.cz/
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2. Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách (3. 12. 2012 - září 2014) 

Cílem je vznik tematické sítě (TS), která sdružuje organizace ženami založené, řízené 
a rozvíjené a ženy zaměstnávající. TS shromažďují příklady dobré praxe organizací 
založených na principu uchopení vlastního pracovního osudu do vlastních rukou. Velmi 
cenná je výměna zkušeností, šíření poznatků a prosazení výstupů do praxe. RC Dobříšek je 
partnerem projektu a členem tematické sítě. 

V roce 2013 se v rámci tohoto projektu naše zástupkyně zúčastnily zahraničních cest 
na Slovensko, do Maďarska, Španělska, Belgie a podílely se také na tvorbě sborníku dobré 
praxe. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto RC Dobříšek: Spolupráce s FCHSK



... místo pro rodinu 
  

 10 

 

Zapojení do kampaní Sítě MC o.s 
 
Křídla a kořeny naší rodiny 

 Mezinárodní den rodiny – Regionální setkání Sítě MC ve Středočeském kraji na téma 
Mateřská centra rodinám – rodiny mateřským centrům 
V úterý 14. 5. 2013 se v Rodinném centru Dobříšek uskutečnilo regionální setkání 
zástupkyň mateřských a rodinných center, a to při příležitosti celostátní kampaně ke 
Dni rodin. Náplní setkání bylo sdílení zkušeností s poskytováním služeb pro rodiny 
a diskuze nad tématem „Mateřská centra rodinám – rodiny mateřským centrům“. Sešly 
se zde zástupkyně center venkovských i městských, fungujících léta i teprve vzniklých 
či o vzniku uvažujících. O to pestřejší bylo sdílení zkušeností, jak centra pomáhají 
rodinám, zapojují se do komunitního života obcí a s jakými problémy se potýkají. 
Výsledkem bylo vytvoření společného plakátu s popisem toho, co souvisí s tématem 
diskuze – např. citát Jima Rohna:  „Vaše rodina a vaše láska musí být opečovávány 
stejně jako zahrada. Čas, úsilí a představivost musí být neustále povolávány k tomu, 
aby jakýkoli vztah dále vykvétal a rostl.“ 
Jako další aktivita setkání byl nabídnut tvořivý workshop. Po celou dobu bylo zajištěno 
hlídání dětí. 

 

 Táta dneska frčí – Poznej Dobříš s tátou a mámou 
15. 6. 2013 poznávaly děti Dobříš s tátou a mámou, měly možnost navštívit kostel 
Nejsvětější Trojice, městskou knihovnu, archiv a depozitář města, radnici a zámek. 
Seznámily se s historií i současností kulturního a společenského života na Dobříši. 
Doprovodný program zajistila městská policie a na své si tak přišli společně se svými 
dětmi i tatínkové, kteří slavili svůj svátek. Pro každého bezva tátu byl připraven dárek 
a odměna čekala samozřejmě i na děti. 
Akci se podařilo zorganizovat ve spolupráci s městem Dobříš v rámci Dne otců 
a celorepublikové kampaně Sítě MC Křídla a kořeny naší rodiny. Děkujeme za přípravu 
a komunikaci na stanovištích paní R. Bodorové v městské knihovně, panu O. Průšovi 
v archivu a depozitáři města Dobříše a panu P. Petru Blechovi v kostele Nejsvětější 
Trojice. 

 
Město pro děti 

 Den Země 
Každoroční zapojení do úklidové akce města Dobříš – ve spolupráci se žáky ZŠ Dobříš – 
Lidická 384 
 

 Místo pro rodinu 
V rámci Májových slavností (18. 5. 2013) byl starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou 
a koordinátorkou RC Dobříšek Mgr. Markétou Svobodovou slavnostně zahájen projekt 
Místo pro rodinu.  
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Jedná se o navigační systém, který by měl pomoci rodinám, které do našeho města 
zavítají, najít cestu do místa, kde si mohou odpočinout, přebalit či nakrmit své děti, ale 
také získat důležité informace z oblasti života rodin. Ze stěžejních míst v našem městě 
(radnice, infocentrum, zámek, poliklinika, …) vedou trasy označené samolepkami 
s logem a základními informacemi, které návštěvníky dovedou až do Rodinného centra 
Dobříšek. 

 

 Pojďme tvořit na hřiště 
RC Dobříšek se ve středu 2. 10. 2013 zúčastnilo 6. ročníku Pojďme tvořit na hřiště. 
Kromě informačního stánku byla pro děti připravena výtvarná dílnička.  

 

 Foto RC Dobříšek:  

 Lampionový průvod 2013 

 

  

 

 

 

 

 

           Foto RC Dobříšek: 

           Poznej Dobříš a okolí 2013 

 Lampionový průvod 
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Mimořádné akce 2013 
 

1) Jiřina Prekopová – Aby láska v rodinách proudila 
V úterý 19. 3. 2013 zavítala do Dobříše světově 
uznávaná psycholožka PhDr. Jiřina Prekopová 
(terapie pevným objetím, knihy Malý tyran, 
Prvorozené dítě, …) a ve vyprodaném sále Kulturního 
domu Dobříš pohovořila na téma "Aby láska 
v rodinách proudila". 
„Výchova láskou“ je koncept, který vychází z jejích 
celoživotních zkušeností a pomáhá řešit různé 
situace a konflikty v rodině. Ukazuje směry, které 
vedou k budování šťastných a pevných rodin. 
S principy "výchovy láskou" se můžete v Dobříšku 
i nadále setkávat díky Mgr. Kateřině Neubauerové, 
Dis., certifikované lektorce Školy lásky v rodině 
a terapeutce pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny 
Prekopové. 
 
2) Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora – na téma Dobříš v obrazech 

Jen co začaly dětem letní prázdniny, rozběhly se v Rodinném centru Dobříšek již tradiční 
Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora, tentokráte na téma Dobříš 
v obrazech. V průběhu čtyř týdnů měly čtyři skupiny dětí pod vedením zkušených lektorů 
možnost seznámit se lépe s městem, kde žijí. Staly se také fotografy a reportéry, kteří 
zaznamenávají místa a život na Dobříši, učily se orientovat v mapě, vyhledávaly zajímavé 
a důležité informace, vyráběly obrazy a výrobky různými výtvarnými technikami, nechyběly 
soutěže a hry. Těší nás, že jsme umožnili 68 dětem prožít aktivně část prázdnin, pomohli 
jim najít nové kamarády a rozšířili jejich povědomí o životě v našem městě. 
 
3) Poznej Dobříš a okolí – Putování za rybou 

Putování s tématem ryb, vod a rybníků nás zavedlo na spoustu zajímavých míst v Dobříši 
a okolí. Na dobříšském zámku jsme luštili záhadu sochy ryb – delfínů, v zámecké zahradě  
hledali sochu ondatry a seznámili se s historií vysazení ondater v Evropě. Pátrali jsme 
po bývalém rybníku Permánku a vydali se k rybníčku Bzdinka.  
 

Putování za rybou nás přivedlo i do Rožmitálu pod Třemšínem, kde jsme navštívili 
Podbrdské muzeum s částí věnovanou autorovi známé vánoční mše Jakubu Janu Rybovi. 
Pro děti byla také velmi zajímavá prohlídka záchranné stanice Ochrany fauny 
ČR v Hrachově u Sedlčan, kde se nachází i expozice sladkovodních ryb. Přestože prohlídka 
stanice trvala téměř 90 minut, zvládli ji bez problému i dvouletí caparti a to především díky 
poutavému vyprávění naší průvodkyně.  
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Velice děkujeme panu Martinu Formanovi z LRS Zbiroh za uskutečnění exkurze na sádky 
Dobříš (6. 8. 2013). Sádky na Dobříši byly založeny již v roce 1909 a pod jejich správu dnes 
spadá 18 rybníků. Pan Forman se svými spolupracovníky pro členy RC Dobříšek připravil 
krásnou a názornou ukázku vypuštění ryb z haltýřů a jejich cesty podzemní stokou 
do podzemní nádrže, automatizované vážení ryb a přepravu výtahem přímo do nádrže 
transportního auta. 
 
4) Zahradní slavnost aneb co Dobříšek nabízí 
Prosluněné nedělní odpoledne 8. 9. 2013 jakoby zvalo k návštěvě hřiště Noemova archa, 
na kterém se konala Zahradní slavnost Rodinného centra Dobříšek. V průběhu odpoledne 
se na tuto akci vypravilo asi 80 dospělých a 60 dětí. Rodiče zde měli možnost získat 
potřebné informace o programech a službách, přihlásit své děti na kurzy a kroužky a 
především osobně poznat naše lektory. Děti využily výtvarné dílničky, skládání tangramů a 
házení míčky na terč a odnesly si malé odměny.  Návštěvníci také mohli zhlédnout 
vystoupení skupiny Moderních tanců pod vedením lektorky Renaty Kubátové a několika 
skupinek kurzů Hudební školy YAMAHA vedených Janou Tománkovou. Pohodovou 
atmosféru doladila živá hudba v podání kapely Cantores. 

 
5) Lampionový průvod pohádkovým lesem 

V sobotu 21. 10. 2013  se anglický park dobříšského zámku rozzářil světly lampionů, a  to 
při  příležitosti  již  10.  ročníku Lampionového průvodu pohádkovým lesem, který 
uspořádalo RC Dobříšek o.s. ve spolupráci se zámkem Dobříš a realitní  kanceláří Energon 
reality s.r.o. Krásný podzimní podvečer přilákal  rekordní počet více než 1 000 dětí 
v doprovodu rodičů i prarodičů. Cesta vedla od brány anglického parku  až  na  nádvoří 
zámku. Na  trase  bylo připraveno  26 stanovišť,  kde bylo  možné  potkat  celkem 
65 pohádkových bytostí  z řad dospělých  i  dětských dobrovolníků. Na nádvoří zámku 
přivítal děti pan král se svým doprovodem a předal jim  originální  pexeso  s fotografiemi 
 z loňského průvodu. Nechybělo ani  občerstvení od  známého  lštěňského  krčmáře  a  již 
tradiční vystoupení taneční skupiny Proměny z Řevnic. Děkujeme  Pekařství  a  cukrářství 
 Jarolímek za  milou pozornost všem pohádkovým  bytostem  a  Rybárně Kapřík za darování 
 živých  ryb pro naše vodníky. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a 
realizaci této akce, především pak hlavní organizátorce paní Lee Hampejsové. 
 
6) Narozeniny Dobříšku 

Rodinné centrum Dobříšek slavilo v sobotu 9. 11. 2013 své 12. narozeniny, a to k radosti 
všech přítomných dětí pohádkou O perníkové chaloupce, kterou k nám přivezl divadelní 
soubor Buchty a loutky. Každý dětský návštěvník dostal na přivítanou perníček a pak už 
mohl nerušeně sledovat pohádku. Po jejím skončení  děti společně sfoukly svíčky na 
narozeninovém dortu a s nadšením se do něj pustily. Akci navštívilo přibližně 50 dětí a 80 
dospělých. 
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7) Adventní jarmárek 
Rodinné centrum Dobříšek uspořádalo ve spolupráci s Pastoračním centrem sv. Tomáše 
dne 30. 11.  2013 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, korálků, drátků a dalších materiálů. Některé techniky 
si mohli návštěvníci i sami vyzkoušet, například vyfouknout skleněnou vánoční ozdobu. 
 Své výrobky zde nabízel i Domov seniorů Dobříš, Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, 
občanské sdružení Stéblo Borotice a Diakonie Stodůlky – sociálně-terapeutická dílna. 
Pro děti byla připravena výtvarná dílnička, Fimohrátky a maňáskové divadlo.  

Jarmárek láká návštěvníky nejen nabídkou rukodělných výrobků, ale také svou příjemnou 
atmosférou, přátelským prostředím a možností vzájemného setkání. V letošním roce se 
této akce zúčastnilo cca 90 dětí a 150 dospělých. Těšíme se na další setkání v příštím roce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakreslila: Lucie Dieng



... místo pro rodinu 
  

 15 

 

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, 
schází se 1x měsíčně. Více viz stanovy RC. 
 

Členové rady zvolení valnou hromadou 26. 11. 2013: 
Dagmar Hametová, Mgr. Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Mgr. Kateřina Neubauerová, 
DiS., Daniela Koubková, Mgr. Michaela Zídková, Lucie Dieng 
Kontrolní komise: Bc. Markéta Chytrá, Ing. Jana Kořínková, Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. 
 

V roce 2013 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky Eva Šejnová, Daniela Koubková, 
Mgr. Markéta Svobodová a od 1. 12. 2013 Lucie Dieng. 
   

V rámci DPP spolupracovaly Mgr. Michaela Zídková, Bc. Stanislava Bedřichová, Dagmar 
Hametová, Ing. Vlasta Pechová a Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. 
Společně s ostatními zajišťovali každodenní provoz a úklid, koordinaci a řízení RC, 
přípravu a realizaci projektů, psaní grantových žádostí, správu a údržbu hřiště a věnovali 
se propagaci. 
Odborní poradci: Mgr. Jiří Štěpo, Bc. Stanislava Bedřichová, Mgr. Kateřina Neubauerová, 
DiS., Mgr. Sylvie Vozábová, DiS., Mgr. Lenka Bartošová, DiS. a Martina Branšovská. 
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce Příbram a města Dobříše. 
 

Dobrovolníci a lektoři programů pro děti a dospělé: Lenka Bartošová, Martina 
Branšovská, Marie Kulhavá, Renata Kubátová, Lucie Chottová, Helena Šlechtová, Kateřina 
Neubauerová, Miroslava Vtípilová, Vlasta Pechová, Marie Universalová, Noemi Trojanová, 
Olina Ludačková, Michaela Prunerová, Magdaléna Pogranová, Daniela Koubková, 
Stanislava Bedřichová, Katka Šedivá, Lenka Bigoni a Johana Böhmová, John Barker, Andrea 
Kilford, Eva Fenclová, Zuzana Hutňanová, Miro Pogran, Jana Tománková, Václav Pech, 
Veronika Knesplová, Michaela Zídková, Lukáš Zídek, Hana Ošťádalová, Lucie Bubancová, 
Jana Universalová,  Ladislav Svoboda, Markéta Svobodová, Jana a Miroslav Salcmanovi, 
Dagmar Hametová, Lea Hampejsová, Tereza Maiwaldová, Milan Mochán, Naďa 
Kramplová, tým dobrovolníků na Květinový den, akci Poznej Dobříš s tátou a mámou, 
Lampiónový průvod pohádkovým lesem, Adventní jarmárek, dětské burzy a další. 
 

Tvorbě a tisku letáků, webových a faceboových stránek, vizitek, grafické práci, foto- 
a videodokumentaci se věnovaly Dagmar Hametová, Ing. Vlasta Pechová, Veronika 
Zikánová, Adéla Sauerová a Denisa Hostonská Bařinková. 
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Marcela Láníková. 
Údržbu a opravy zajišťovali Jiří Bedřich a Václav Koubek. 
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Pravidelné programy v roce 2013 
 

Dopolední a odpolední herny – místo pro setkávání rodičů (prarodičů) s dětmi, společná 
hra, komunikace v bezpečném prostoru  
Hrajeme si společně - všestranný program pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let 
s lektorkou M. Kulhavou 
Miňonky - tvořivé hrátky s barvičkami a různým materiálem pro děti do 3 let v doprovodu 
rodičů s lektorkou K. Neubauerovou  
Hrajeme si bez maminky – program v duchu miniškoličky, příprava na pobyt v MŠ, 
vytváření a posilování sociálních vztahů, s kvalifikovanými lektorkami J. Böhmovou a 
L. Bigoni Škatulata, hejbejme se – pohybové hry a tanec pro děti od 2 let s lektorkou 
L. Chottovou 
Dílnička domácího tvoření – pro děti od 3 let, experimentování s barvičkami, s přírodním 
recyklovaným materiálem s lektorkou K. Neubauerovou 
Mistr Paleta – výtvarný kroužek pro děti od 6 do 8 let, nové výtvarné techniky s akad. 
malířem M. Pogranem  
Výtvarný kroužek Garáž – pro děti ve věku od 6 do 9 let, poznávání různých výtvarných 
technik pod vedením lektorky M. Universalové 
Výtvarný kroužek pro školní děti – s dobříšskou výtvarnicí Z. Hutňanovou 
Dovedné ručičky – výtvarně–tvořivý kroužek pro děti od 5 let s lektorkou D. Koubkovou 
Zpíváme si pro radost – hudební průprava nejmenších dětí, osvědčené dětské říkanky, 
lidové písničky s lektorkou H. Šlechtovou 
Cvičení pro těhotné, těhotenské a laktační poradenství – s por. asistentkou L. Bartošovou  
Předporodní kurzy včetně individuálního poradenství – s por. asistentkou M. Branšovskou 
Německá koverzace – setkávání maminek, V. Pechová 
Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí – s lektorkou A. Kilford 
Angličtina pro děti – s rodilým mluvčím J. Barkerem 
Angličtina pro předškoláky a mladší školáky – s lektorkou  K. Šedivou 
Moderní tance – taneční skupina Reçais(t) s lektorkou R. Kubátovou 
Moderní tance – průprava pro holky i kluky ve věku od 5 do 15 let s R. Kubátovou 
Hudební škola YAMAHA – několik skupinek pod vedením J. Tománkové 

 Hrátky s Robátky – od 4 do 18 měsíců, společný zpěv, poslech hudby a pohybové 
 hry 

 První krůčky k hudbě 1 – 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 
Programátorská přípravka – pro děti od 9 do 12 let s lektorem V. Pechem 
Počítačová setkání pro seniory – s lektorkou V. Pechovou 
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Pravidelné programy RC Dobříšek  
 

Název programu 
Počet 

realizovaných 
lekcí 

Počet návštěv 
dospělých 

Počet 
návštěv dětí 

Cvičení pro těhotné 34 89 0 

Předporodní kurzy 27 59 0 
AJ pro dospělé + hlídání dětí 23 168 64 

Mistr Paleta 18 18 47 

Výtvarný kroužek Garáž 20 20 148 

Dílnička domácího tvoření 62 139 126 

Hrajeme si bez maminky 26 26 86 

Německá konverzace 6 13 13 
Programátorská přípravka 23 23 72 

Moderní tance - - - 

Moderní tance 5-8 let 41 41 194 

Moderní tance 12-15 let 44 44 316 

Moderní tance - taneční skupina 35 35 242 

AJ - předškoláci 1 19 96 109 

AJ - předškoláci 2 19 88 113 

AJ - mladší školáci 14 14 82 
Hrajeme si společně 26 144 144 

Škatulata, hejbejme se 22 102 101 

Výtvarka Z. Hutňanové 18 18 161 

Hudební škola YAMAHA - - - 

YAMAHA KKK1 27 183 156 

YAMAHA KKK2 54 400 346 

YAMAHA KKK3 10 55 45 

YAMAHA Robátka 54 374 320 

YAMAHA WUM 11 44 33 

Zpíváme si pro radost 7 40 45 
Dovedné ručičky 16 16 55 

Miňonky 16 81 84 

Počítačová setkání pro seniory 23 144 0 

Celkem 27 pravidelných programů 695 2474 3101 
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Mimořádné akce v roce 2013 
 

 Název akce Datum Děti Dospělí 

LE
D

EN
 

Tabáková epidemie -  MUDr. Ježková 24.1. 0 6 

Barvohrátky – Modré -  E. Fenclová 25.1. 6 6 

Ú
N

O
R

 

Fimohrátky – Květy – V. Guttenbergová 5.2. 0 5 

Barvohrátky – Zelené -  E. Fenclová 15.2. 6 6 

Fimohrátky – Květy – V. Guttenbergová 19.2. 0 3 

Fimohrátky – Květy – V. Guttenbergová 20.2. 3 1 

Barvohrátky – Žluté - E. Fenclová 22.2. 6 6 
Nové formy péče o děti – L. Tomko 26.2. 7 25 

Otisky do kameniny – V. Guttenbergová 27.2. 2 3 

B
Ř

EZ
EN

 

Barvohrátky – Oranžové E. Fenclová 1.3. 6 6 

Fimohrátky – Jaro – V. Guttenbergová 6.3. 5 5 

Tvorba webových stránek – V. Pechová 7.3. 0 10 

Barvohrátky – Červené E. Fenclová 8.3. 4 5 

Aby láska v rodinách proudila  - PhDr. J. Prekopová 19.3. 0 150 

Fimohrátky – Jaro – V. Guttenbergová 20.3. 9 9 

D
U

B
EN

 

Fimohrátky - Louka plná motýlů – V. Guttenbergová 10.4. 7 7 
Barvohrátky – Fialové E. Fenclová 5.4. 4 4 

Květinový den na zámku Dobříš - výtvarné dílny 13.4. 30 45 

Nové formy péče o děti II. – L. Tomko, M. Oujezdská 16.4. 0 9 

Jarní tance aneb jaro v životě ženy – E. Fenclová 20.4. 0 8 

Kurz první pomoci -  R. Svoboda 24.4. 0 11 

Fimohrátky - Louka plná motýlů – V. Guttenbergová 24.4. 8 7 

Bazárek dětského oblečení, hraček,… 27.4. 25 50 

O výchově láskou – K. Neubauerová 29.4. 7 5 

K
V

ĚT
EN

 

Fimohrátky - Inkousty a pudry – V. Guttenbergová 8.5. 0 5 

Regionální setkání Sítě MC - Mateřská centra rodinám - 
rodiny mateřským centrům 

14.5. 6 14 

Sobě i tobě  14.5. 3 14 

Májové slavnosti - vystoupení dětí  18.5. 20 43 

Májové slavnosti -zahájení akce Místo pro rodinu, 
výtvarné dílny 

18.5. 80 150 

Fimohrátky - Inkousty a pudry – V. Guttenbergová 22.5. 0 8 

Č
ER

V
EN

 

Beseda o bydlení – E. Viktorinová 5.6. 7 4 

Fimohrátky s ornamenty – V. Guttenbergová 5.6. 5 8 

Fimohrátky s ornamenty – V. Guttenbergová 19.6. 3 6 

Poznej Dobříš s tátou a mámou 15.6. 21 30 

Puberta – M. Nováková 19.6. 0 11 
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Č

ER
V

EN
EC

 
1. Týden výtvarných aktivit 1.-5.7. 17 3 

2. Týden výtvarných aktivit  8.-12.7. 16 3 

3. Týden výtvarných aktivit  15.-19.7. 19 3 

4. Týden výtvarných aktivit  22.-26.7.      16 3 

Fimohrátky indiánské – peříčkové – V. Guttenbergová 19.7. 7 4 

Putování za rybou 29.7.-6.8. 32 32 

SR
P

EN
 

Fimohrátky - Léto plné motýlů – V. Guttenbergová 2.8. 6 1 

Fimohrátky - Léto plné motýlů - V. Guttenbergová 16.8. 8 1 

Barevné tvořeníčko Miňonky – K. Neubauerová 20.8. 4 4 

Dílnička domácího tvoření – K. Neubauerová 27.8. 6 4 

Kurz šátkování – K. Neubauerová 27.8. 1 3 

Kruhové tance – E. Fenclová 31.8. 0 5 

ZÁ
Ř

Í 
 Zahradní slavnost 8.9. 60 80 

Hranice ve výchově – K. Neubauerová 23.9. 1 4 

Ř
ÍJ

EN
 

Pojďme tvořit na hřiště 2.10. 60 110 

Poznáváme počítač – V. Pechová 7.10. 0 7 

Nahlédněme do zákulisí Linky důvěry – S. Vozábová 10.10. 0 11 
Bazárek dětského oblečení 12.10. 0 40 

Fimohrátky – Kaleidoskop – V. Guttenbergová 16.10. 0 10 

Lampionový průvod pohádkovým lesem 19.10. 1000 1700 

Stále zkouší, co já na to - K. Neubauerová 21.10. 9 11 

Tvořit, hrát si, poznávat – S. Vozábová, D. Doubková 22.10. 0 10 

Děti a virtuální realita – J. Štěpo, P. Blatná 23.10. 0 16 

LI
ST

O
P

A
D

 

Poznáváme počítač II. – V. Pechová 4.11. 0 8 

Fimohrátky – Textury – V. Guttenbergová 6.11. 0 7 

Narozeniny RC Dobříšek – divadlo 9.11. 50 80 

Otisky do kameniny – V. Guttenbergová 12.11. 0 5 

Kruhové tance – E. Fenclová 16.11. 0 12 

Fimohrátky – Textury – V. Guttenbergová 20.11. 0 9 

Rodopis - koníček na celý život – H. Voldánová 20.11. 0 21 

Pozvat čerta? - K. Neubauerová 22.11. 4 5 

Otisky do kameniny – V. Guttenbergová 22.11. 3 4 

Poznáváme počítač III. – V. Pechová 25.11. 0 6 
Valná hromada RC Dobříšek 26.11. 2 12 

Adventní aranžování – N. Trojanová 28.11. 0 8 

Adventní jarmárek 30.11. 90 150 

P
R

O
SI

N
EC

 Mikulášská PC poradna pro seniory – V. Pechová 6.12. 0 7 

Tvořit, hrát si, poznávat – S. Vozábová, D. Doubková 10.12. 0 5 

Předvánoční moderní tance – R. Kubátová 17.12. 7 20 

Vánoční tradice v našich rodinách  17.12. 5 12 

- Součet - 1 703 3 121 
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Rok 2013 v číslech 
 

 V roce 2013 proběhlo celkem 695 lekcí v rámci 27 nabízených pravidelných programů. 
Ty navštívilo 3 101 dětí v doprovodu 2 474 dospělých, celkem 5 575 osob. 

 Celkem 75 mimořádných akcí se zúčastnilo 1 703 dětí a 3 121 dospělých, celkem 4 824 
osob.  

 V roce 2013 došlo k velkému nárůstu poskytnutých odborných konzultací, zejména 
těch psychoterapeutických. Proběhlo celkem 283 hodin konzultací speciálního 
pedagoga a psychoterapeuta. Podpořeno tak bylo 64 klientů (rodin) v obtížné situaci. 

 Hernu navštívilo v průběhu roku 838 dospělých s 947 dětmi. Celkem 1 785 osob. 

 Bezplatných služeb výpůjčky odborných knih využilo 34 návštěvníků, didaktických her 
46 osob. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet rodin - pravidelných 
členů 76 75 76 84 86 96 85 

Počet návštěv klientů 
pravidelných programů 
celkem 4177 8108 9712 7108 6136 5006 5523 

Počet lekcí pravidelných 
programů 503 701 955 843 725 581 681 

Návštěvnost pravidelných 
programů – dospělí 2455 3647 4192 2779 2704 2082 2474 

Návštěvnost pravidelných 
programů – děti 1722 4461 5520 4329 3432 2924 3101 

Počet návštěvníků herny 569 578 995 1411 1922 1339 1785 
Počet návštěvníků herny –
dospělí 280 280 448 699 909 624 838 

Počet návštěvníků herny – 
děti 289 298 547 712 1013 715 947 

Počet mimořádných akcí 62 66 59 77 83 73 75 

Návštěvnost osob na 
mimořádných akcích celkem 3108 4964 5377 6353 5420 4248 4824 

 Bezplatné výpůjčky v roce 2013 
Knihy: 34 výpůjček 
Hry: 46 výpůjček 
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Kontaktní a identifikační údaje 
 
Rodinné centrum Dobříšek o.s. 

Sídlo: 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 účtu: 1461013001/5500 u Raiffeisenbank a.s. 
Web: www.dobrisek.cz 
FB: www.facebook.com/dobrisek 
 
Statutární zástupce - Rada RC 

Koordinátorka - Mgr. Markéta Svobodová (do 31. 12. 2013) 
K 1. 1. 2014 předala Mgr. Markéta Svobodová vedení a řízení provozu a programů 
Mgr. Michaele Zídkové. 
Tel.: 608 459 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 

Denní provoz, registrace členů, přihlášky na kurzy – Eva Šejnová 
Tel.: 608 906 559, e-mail: eva.sejnova@seznam.cz 
 

Poradenství, speciální pedagog – Bc. Stanislava Bedřichová (do 31. 12. 2013) 
Tel.: 732 249 015, e-mail: bedřichova.st@seznam.cz 
 

Poradenství, psycholog/psychoterapeut – Mgr. Jiří Štěpo 
Tel.: 604 113 125, e-mail: thedrvostep@gmail.com 
 

Poradenství, sociální poradkyně – Mgr. Sylvie Vozábová, Dis. 
Tel.: 721 836 899, e-mail: sylva.voz@centrum.cz 
 

Poradenství, rodinná poradkyně a sociální pedagog – Mgr. Kateřina Neubauerová, Dis. 
Tel.: 775 387 989, e-mail: katkaen@email.cz 
 

Poradenství těhotenské a laktační – Martina Branšovská, Tel.: 604 137 408, Mgr. Lenka 
Bartošová, Dis., Tel.: 603 770 670       
 

Administrativa, finanční řízení, správa hřiště – Daniela Koubková 
Tel.: 603 199 265, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 

Asistentka projektů – Mgr. Michaela Zídková 
Tel: 606 651 018, e-mail: michaelazidkova@email.cz 
 

Webmaster, počítačové poradenství – Ing. Vlasta Pechová 
Tel: 721 370 720, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 

http://www.dobrisek.cz/
http://www.facebook.com/dobrisek
mailto:rcdobrisek@gmail.com
mailto:thedrvostep@gmail.com
mailto:katkaen@email.cz
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Finanční zpráva za rok 2013 
 

Přehled peněžních výdajů (v Kč) 
 
 

 Celkem 

Kancelářské potřeby 30 645,00 
Čisticí a hygienické potřeby 3 333,00 
Učební a výtvarné pomůcky 22 043,00 
Ostatní spotřebovaný materiál 73 101,55 
Materiál na občerstvení 13 377,00 

Materiál celkem: 142 499,55 
    
Energie 20 400,00 

Energie 20 400,00 
  
Cestovné 6 164,00 

Cestovné 6 164,00 
  
Opravy a udržování 14 525,00 

Opravy a udržování celkem: 14 525,00 
  
Ostatní služby 53 287,00 
Telefonní poplatky a internet 24 430,48 
Poštovné 2 511,00 
Nájemné 70 695,00 
Vzdělávání 250 569,00 

Ostatní služby celkem: 401 492,48 
  
Bankovní poplatky 2 983,00 
Pojištění 4 713,00 
Ostatní náklady  1 740,02 

Ostatní náklady celkem: 9 436,02 

Odpisy 63 641,98 

Odpisy celkem 63 641,98 

Provozní náklady celkem: 658 159,03 
  
Hrubé mzdy - pracovní smlouva 408 714,00 
Dohody o provedení práce 405 575,00 
Zákonné pojištění Kooperativa 2 039,00 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 138 967,00 

Mzdové náklady celkem: 955 295,00 
  

Náklady roku 2013 celkem: 1 613 454,03 

  

Výsledek hospodaření roku 2013: zisk - 161 212,07 

 

V roce 2013 jsme vytvořili finanční rezervu odpovídající výši zůstatku k 31. 12. 2013 na 
transparentním účtu RC Dobříšek, která pokrývá náklady na kroužky dobíhající do konce ledna 
2014 (1. pololetí školního roku 2013/2014) a další nezbytné provozní výdaje.  Tato rezerva nám 
umožní překlenout těžké období počátku roku z důvodu neplynulého toku příjmů z dotací. 
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Přehled příjmů v členění podle zdrojů 2013 (v Kč) 
  

Tržby za vlastní výrobky 2 700,00 
Tržby - semináře, kurzy 627 928,00 
Tržby za ostatní služby 0,00 

Tržby celkem: 630 628,00 
  Tržby za občerstvení 1 396,00 
Tržby za zboží celkem: 1 396,00 
  Úroky 52,10 

Úroky celkem: 52,10 
  
Příjmy z reklamy 15 000,00 
Jiné příjmy celkem: 15 000,00 
  Dary fyzických a právnických osob 64 130,00 

Dary celkem: 64 130,00 
  Přijaté členské příspěvky 24 300,00 

Přijaté příspěvky celkem: 24 300,00 
  Dotace - MPSV 427 594,00 
Dotace - město Dobříš 420 000,00 
Dotace - úřad práce 191 566,00 

Dotace celkem: 1 039 160,00 
  

Příjmy za rok 2013 celkem: 1 774 666,10 

 
 

 

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,  

 Pastoračnímu centru sv. Tomáše a ŘKF Dobříš, 

 starostovi města Dobříš Mgr. Jaroslavu Melšovi, místostarostce Evě Marvanové, 

radním a zastupitelům města, 

 Síti MC o.s., 

 MPSV – dotační program: Rodina a ochrana práv dětí 2013,  

 ÚP Příbram, 

 Nadaci Via 

 

Poděkování Markétě Svobodové 
Celý kolektiv zaměstnanců a spolupracovníků Rodinného centra Dobříšek děkuje 
Mgr. Markétě Svobodové za dosavadní zastupování a vedení centra. Vynasnažíme se dále 
co nejlépe pokračovat v díle, které nám ona i další zakladatelky přenechaly. Přejeme 
mnoho úspěchů pracovních i osobních. 
 
Za spolupráci 
Především všem zaměstnancům, lektorům, poradcům a dobrovolníkům RC, Ing. Ludmile 
Musilové a Marii Šochové z Pastoračního centra sv. Tomáše, Kulturnímu středisku Dobříš, 
Městské knihovně Dobříš a Informačnímu centru Dobříš,  Computer Design, floristce 
Martině Krátké z firmy Letizia, řediteli Zámku Dobříš Pavlu Krejcárkovi a jeho asistentce 
Renatě Semové, ředitelce MěK Dobříš Katce Pechové, Základní škole Dobříš – Lidická 384, 
Kláře Jandové z Aerobic studia Orel Dobříš, Dagmar Smrčinové, Petře Štěpové, Jirkovi 
Bedřichovi, Radkovi Studenému a Jednotce sboru dobrovolných hasičů Dobříš, Městské 
policii Dobříš, Marii Tuláčkové z Café Velbloud, Zdeňce Žádníkové-Volencové a jejímu 
nadačnímu fondu, Naděždě Matějkové z Domova s pečovatelskou službou, Farní charitě 
Starý Knín, o.s. Stéblo, Radku Vystydovi z Energon reality s.r.o., Markétě Dvořákové 
z MAS Brdy - Vltava o.p.s., Andree Kilford z Jazykové školy Stonožka, Janě Tománkové 
z HŠ YAMAHA. 

Za propagaci 

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

 dobříšským podnikatelům a institucím, které přenechávají své plochy ke zveřejnění 

našich programů a akcí. 
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Za finanční a hmotné dary v roce 2013 
 
Nadace Zdeňky Žádníkové, MAS Brdy – Vltava o.p.s., CD Studiu, ŘKF Dobříš, Doosan Bobcat 
Manufacturing, s.r.o., Ambremetall a.s., Tiskárně Petr Dvořák Dobříš, Martině Krátké – 
Letizia, Cukrárně Jarolímek, Milanu Mochánovi a Lesům ČR, manželům Vlkovým – Cizop,  
Eldor,  Nadace Via, Ing. Martinu Musilovi, Ing. Iloně Malé, Energon reality, s.r.o. 
 
Velmi si vážíme vaší podpory a zapojení dobrovolníků při zajištění akcí pro rodiny 
s dětmi a všem srdečně děkujeme! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nakreslila: Lucie Dieng 
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Rozloučení na závěr 
 
Když před dvěma lety odcházela z pozice koordinátorky Dobříšku Petra Štěpová, nebylo 
jednoduché za ni najít náhradu. Její desetileté postupně získávané zkušenosti byly takřka 
nedosažitelné, zvláště v kombinaci 
s její pracovitostí, obětavostí a 
elánem. Bylo jasné, že centrum bude 
po jejím odchodu muset fungovat 
trochu jinak – přerozdělit 
kompetence a rychle se zorientovat, 
snažit se pokračovat v tom, co ona 
úspěšně započala. Jen chyběl někdo, 
kdo by to celé koordinoval…, a tak 
jsem nabídla, že se o to pokusím, 
ovšem jen na přechodnou dobu… 
Myslím, že dva roky jsou dost dlouhá 
„přechodná doba“ a jsem ráda, 
že Dobříšek získal novou nadšenou a 
obětavou koordinátorku v osobě Mgr. Michaely Zídkové. Ona sama sbírala zkušenosti 
s provozem rodinného centra už v posledním roce a věřím, že s jejím vedením a oporou 
kvalitního týmu bude Dobříšek i nadále fungovat ke spokojenosti dětí i dospělých! A já se 
mohu s klidným srdcem rozloučit a vrátit se ke své původní profesi. Přeji Dobříšku i vám 
všem hodně radosti ze života a především dobré a pevné vztahy v našich rodinách! 

 

Mgr. Markéta Svobodová 
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