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Úvodem 

 
 

Rodinné centrum Dobříšek má za sebou rok plný změn. Některé úspěšné, jiné nikoliv.  
Ve všech ohledech ale můžeme konstatovat, že jsme překážkám dokázali čelit a poradili si 
s tím, co život přinesl. 
Jedna z prvních viditelných změn se promítla přímo do samotného názvu našeho centra. 
Nejsme již občanským sdružením, ale zapsaným spolkem, čímž jsme splnili zákonnou 
povinnost transformace právní formy.  
Během roku došlo k několika personálním obměnám, které byly završeny počátkem roku 
2015. Doufáme, že nynější kolektiv Dobříšku vydrží dlouhou dobu. 
Pokusili jsme se rovněž zjednodušit systém přihlašování na naše akce prostřednictvím 
elektronického přihlašovacího systému. Ten ovšem místo zjednodušení v mnoha ohledech 
starosti spíše přidělal, takže jsme ke konci roku 2014 přistoupili k jeho zrušení.  
Budu-li pokračovat ve výčtu změn - od září roku 2014 jsme změnili bankovní ústav i číslo 
bankovního účtu. Rozšířili jsme nabídku o nové programy, potkali jsme několik nových 
„zapálených“ lidí, se kterými jsme navázali spolupráci a obohatili tím náš tým. Potkala nás 
spousta dalších událostí, pro jejichž uvedení zde není dostatek prostoru. 
Podíváme-li se do budoucna, Dobříšek se chystá připravit nový strategický plán na 
krátkodobé až střednědobé období. Vizí tohoto plánu je co možná nejvíce rozšířit paletu 
našich služeb pro potřeby občanů (především rodin) a větší zapojení veřejnosti do našeho 
provozu. K dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí mnohem větší prostory, než které 
v současné době centrum využívá. Proto budeme hledat vhodnou příležitost, jak se 
našemu cíli přiblížit.  
Držte, prosím, nám i sobě palce, ať můžeme společně realizovat náš sen. 

 

 
 

Mgr. Michaela Zídková, koordinátorka RC Dobříšek 

 
 

  I. 
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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 trávení času rodin, je místem seberealizace.  

• Návštěva RC umožňuje rodičům malých dětí vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní 

péčí o dítě dostávají. Činnost RC poskytuje 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. 

 
Nakreslila: Lucie Dieng 

 

  II. 
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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, počítačové 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 pro členy (členský příspěvek činí 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

  III. 
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Historie RC 

 

Roky 2001-2014 

 2001 – založení občanského sdružení MC Dobříšek 

 2002 – člen Sítě MC o.s. (počet členů v roce 2014 - 297 MC) 

 2002 – ocenění Family Friendly Society – Společnost přátelská rodině 

 2003 – 2014 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 – 2014 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 – 2013 realizace projektu Místo pro rodinu ve spolupráci s městem Dobříš 

 2014 – transformace občanského sdružení na zapsaný spolek (z. s.) 

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

 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 města 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.  

 Spolupracovali jsme s Farní charitou Starý Knín. 

 Spolupracujeme s Domovem s pečovatelskou službou – spolupořádáme počítačové 

kurzy a setkání pro seniory.  

 Jsme členem MAS Brdy-Vltava. 

 

 

 

  IV. 
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Vedení a zaměstnanci RC Dobříšek 
 
 
 
Členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové Rady jsou 
statutárními zástupci RC a jsou voleni Členskou schůzí na období jednoho roku. Rada RC je 
volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření RC, schází se 1x 
měsíčně. Od 17. 6. 2014 byly nově zavedeny dva druhy členství. Více viz stanovy RC. 
 

Členové Rady zvolení Členskou schůzí 17. 6. 2014: 
Mgr. Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS., Daniela 
Koubková, Mgr. Michaela Zídková, Lucie Dieng, Martina Bernardová, Lucie Bubancová, 
Kontrolní komise: Bc. Markéta Chytrá, Ing. Jana Kořínková, Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. 
 
Členové Rady zvolení na mimořádném zasedání Členské schůze dne 27. 11. 2014:  
Eva Šejnová, Daniela Koubková, Mgr. Michaela Zídková, Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS., 
Ing. Petra Simunová, Petra Klusová, Martina Bernardová, Lucie Bubancová 
Kontrolní komise: Ing. Dagmar Smrčinová, Ing. Jana Kořínková, Bc. Markéta Chytrá 
 

V roce 2014 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky Eva Šejnová, Daniela Koubková, 
Lucie Dieng, Mgr. Michaela Zídková, Ing. Petra Simunová.  
   

V rámci DPP spolupracovali: 
Odborní poradci: Mgr. Jiří Štěpo, Bc. Stanislava Bedřichová, Mgr. Kateřina Neubauerová, 
DiS., Mgr. Sylvie Vozábová, DiS., Mgr. Lenka Bartošová, DiS.,  
a Martina Branšovská 
 
Lektoři programů pro děti a dospělé: Mgr. Lenka Bartošová, DiS., Martina Branšovská, 
Marie Kulhavá, MgA. Renata Kubátová, DiS., Ing. Helena Šlechtová, Mgr. Kateřina 
Neubauerová DiS., Jitka Izáková, Miroslava Vtípilová, Bc. Olina Ludačková, Magdaléna 
Pogranová, Miro Pogran, Daniela Koubková, Bc. Stanislava Bedřichová, Mgr. Kateřina 
Šedivá, Lenka Bigoni, Johana Böhmová, Andrea Kilford, Zuzana Hutňanová, Jana 
Tománková, Mgr. Jaroslava Sochorová Ing. Vlasta Pechová, Mgr. Václav Pech, Veronika 
Knesplová, Daniela Doubková, Mgr. Sylvie Vozábová, DiS., Veronika Guttenbergová, Lenka 
Straková a další nejmenovaní externí lektoři. 
 
Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce Příbram a města Dobříš. 
 

Tvorbě letáků, webových a facebookových stránek, vizitek, fotografické práci se věnovaly 
Ing. Vlasta Pechová, Adéla Sauerová, Denisa Hostonská Bařinková, Lucie Dieng. 
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala do 31. 8. 2014 Ing. Marcela 
Láníková, od 1. září 2014 převzala tuto činnost účetní společnost PS2000 s.r.o. 

  V. 
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Projekty roku 2014 

 
Vzdělání, podpora, pomoc aneb chci být ještě lepším rodičem  
(MPSV - dotační titul Rodina a ochrana práv dětí 2014) 
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 326 542 Kč byla použita na částečnou úhradu mzdových nákladů denní 
služby, koordinátora projektu, finančního managera, 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. 
 
Rok na Dobříši, rok ve společnosti  
(Město Dobříš – Fond sportu, kultury a volného času 2014) 
Projekt „Rok na Dobříši, rok ve společnosti “ 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 75  000 Kč byla použita na realizaci 10 mimořádných tradičních 
akcí určených především rodinám s dětmi (Cyklostezka, Putování za dvanácti měsíčky, 
Týdny výtvarných aktivit na téma „Za zdí“, Týden sportovních aktivit, Dobříšek zblízka, 
Archeologický výlet, Pojďme tvořit na hřiště, Lampionový průvod pohádkovým lesem, 
oslava narozenin Dobříšku, Adventní jarmárek). Zúčastnilo se jich celkem 1 627 dětí 
a 2 351  dospělých. 
 
Rodina základ života   
(Město Dobříš – Příspěvek z rozpočtu města na sociální oblast 2014) 
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 
180 000 Kč byly hrazeny: 
- kurzy, vzdělávací aktivity, psychosociální aktivity, konzultační/informační činnost, 

besedy, workshopy, poradenství… 
- rozšíření a zkvalitnění služeb pro rodinu. 

 
 

 
 

  VI. 
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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).  
 
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 
Bylo nám schváleno zřízení dvou pracovních míst na VPP od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014). 
Tyto prostředky byly použity na pracovní pozice „administrativa a asistentka programů a 
služeb“.  
Celkem jsme byli podpořeni částkou 288 000 Kč. 
 
Spolupráce s Farní charitou Starý Knín 
 

Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách (3. 12. 2012 – říjen 2014) 

Reg. Číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00464 

Cílem tohoto projektu byl vznik tematické sítě (TS), která sdružovala organizace ženami 
založené, řízené a rozvíjené a ženy zaměstnávající. TS shromažďovala příklady dobré praxe 
organizací založených na principu uchopení vlastního pracovního osudu do vlastních 
rukou. Velmi cenná byla výměna zkušeností, šíření poznatků a prosazení výstupů do praxe. 
RC Dobříšek bylo 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. 
V roce 2014 jsme se s partnery projektu podíleli na prezentaci a šíření vlastních zkušeností 
a praxi (natočili jsme společně dokument, vysílání televize Noe apod.) Sdíleli jsme ji na 
setkáních se zahraničními partnery. Projekt byl slavnostně ukončen setkáním na zámku 
Dobříš. 

Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Zapojení do kampaní Sítě MC o.s. 

 
Celoroční kampaň - Křídla a kořeny naší rodiny  

 Mezinárodní den rodiny – byla vyhlášena soutěž 
„Namaluj svoji rodinu“  
Původně jsme k příležitosti oslavy dne rodiny plánovali zábavný program na dětském 
hřišti, ale protože nám počasí nepřálo, byli jsme nuceni venkovní akci zrušit a nahradili 
ji vyhlášením soutěže „Namaluj svoji rodinu“. Soutěž byla vyhlášena pro dvě věkové 
kategorie. Z každé byli vybráni výherci a odměněni věcnými cenami. 

 Mezinárodní den dětské knihy – oslovili jsme návštěvníky, aby přispěli k obohacení naší 
„knihovny“ a donesli nám do centra knihy, které již neupotřebí. 

 Mezinárodní den Země – připojili jsme se s městem Dobříš k oslavě tohoto dne a to 
úklidem veřejného prostranství v okolí Dobříšku.  

 Mezinárodní den otců – pro tatínky jsme k jejich svátku přichystali možnost  
se zúčastnit se svými dětmi „Cyklostezky“. Rodiče s dětmi měli za úkol zdolat lesní trasu 
 a splnit několik úkolů. 

 
 

Spolupráce RC Dobříšek a města Dobříš  
 
 Den Země 

Každoroční zapojení do úklidové akce města Dobříš – zaměstnanci Dobříšku uklízeli 
v okolí našeho centra.  

 

 Májové slavnosti 
RC Dobříšek přispělo vystoupeními kroužků Moderních tanců a Hudební školy Yamaha 
k programu tradičních Májových slavností. 

 

 Pojďme tvořit na hřiště 
RC Dobříšek se 2. 10. 2014 zúčastnilo 7. ročníku prezentační akce města Pojďme tvořit 
na hřiště. Kromě informačního stánku byla pro děti připravena výtvarná dílnička.  
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Pravidelné programy v roce 2014  

 
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, 
L. Bigoni, K. Neubauerovou, J. Izákovou 
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  
Rozmarýnek – pravidelný páteční program v herně s L. Dieng  
Jóga pro děti – zábavné cvičení jógy pro nejmenší se Š. Jonákovou  
Výtvarný kroužek pro školní děti – s dobříšskou výtvarnicí Z. Hutňanovou 
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 
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 – pod vedením J. Tománkové a J. Sochorové 

 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 10 do 15 let s lektorem V. Pechem 

 

 
 

  VII. 
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Pravidelné programy v číslech 

 
Název programu Počet 

realizovaných lekcí 
Počet návštěv 

dospělých 
Počet návštěv 

dětí 

Cvičení pro těhotné 27 165 0 
Předporodní kurzy 21 69 0 

AJ dospělí A.Kilford + 
hlídání dětí 

20 86 25 

Mistr Paleta 12 12 89 

Výtvarníci 2 2 2 
Dílnička domácího 
tvoření 

26 26 116 

Hrajeme si bez maminky 48 71 220 

Programátorská 
přípravka 

21 21 106 

Moderní tance 5-8 let 35 35 192 

Moderní tance 12-15 let 34 34 280 

Moderní tance - Taneční 
skupina 

34 34 250 

AJ pro děti - mírně 
pokročilí 13:55 

29 29 110 

AJ pro děti - mírně 
pokročilí 14:45 

29 29 134 

AJ pro děti – začátečníci 5 5 20 

Hrajeme si společně 31 156 159 

YAMAHA KKK1 30 209 179 

YAMAHA KKK2 51 308 257 

YAMAHA KKK3 27 129 102 

YAMAHA Robátka 28 176 148 
Zpíváme si pro radost 15 66 86 

Miňonky 19 63 68 
Jóga pro děti 9 9 27 

Rozmarýnek 4 12 10 

Výtvarka se Zuzkou  0 22 184 

Herna  335 428 

Celkem  2103 3192 
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Mimořádné akce 2014 

 
 
1) Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora – na téma „Za zdí“  

I v tomto roce jsme připravili pro děti ve věku 6-12 let 4 týdny zábavného programu. Část 
prázdnin s námi prožilo 66 dětí. Týdny výtvarných aktivit se velmi vydařily. Věříme, že 
dětem zůstaly na památku nejen krásné výtvarné výrobky, ale i nezapomenutelné 
vzpomínky. 
Poprvé jsme v tomto roce pořádali i Týden sportovních aktivit, který byl zaměřen 
především na děti, které se rády pohybují. I tento týden byl velmi vydařený. 
 

 
           TVA 1. týden 
 
 

  VIII. 
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2)  Puberta, bouřlivé období vývoje 
S velkým úspěchem se setkala přednáška na téma „puberta“, kterou nám přijela přednést 
Ing. Mgr. Marie Nováková. Rodiče s velkým zájmem naslouchali a po skončení přednášky 
dostali prostor pro své dotazy. V budoucnu plánujeme zopakování tohoto tématu. 
 
3)  Putování za dvanácti měsíčky 
V roce 2014 se uskutečnil první ročník akce Putování za dvanácti měsíčky. Děti přicházely  
s rodiči na dobříškovské hřiště putovat za dvanácti měsíčky. Při cestě za poznáváním 
měsíců musely děti plnit různé úkoly, sbírat razítka do knížečky a na konci putování se 
setkaly s měsíčkem, který je obdaroval sladkou i věcnou odměnou. Smyslem celé akce bylo 
hravým způsobem dětem předat informace o ročním cyklu, pranostikách a tradičních 
zvycích. 
 
4)  Cyklostezka aneb táto, mámo, vezmi mě na kolo 
Krásné odpoledne prožili rodiče s dětmi při zdolávání zábavné cyklostezky na Vlašce. Pro 
děti bylo připraveno několik stanovišť, kde po splnění úkolu obdržely razítko na své 
závodní kartičky. Po úspěšném zvládnutí trasy (dlouhé téměř 2 km) a dojetí do cíle děti 
získaly diplomy a zaslouženě si mohly vybrat drobné odměny. 

 

 
         Cyklostezka aneb Táto, mámo, vezmi mě na kolo 
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5) Archeologický výlet na Plešivec 
Akce výlet na Plešivec se vydařila. Měli jsme krásné slunečné počasí. Sešli jsme se v počtu 
25 lidí. Vyrazili jsme ze sedla Klínek (na silnici z Hostomic do Jinců) a začali stoupat. Po 
pravé straně jsme minuli Eliščinu studánku. Cestou jsme si mohli prohlédnout ještě 
částečně patrné valy jednoho z největších prehistorických sídlišť  v ČR.  
Po závěrečném výstupu jsme se dostali na vrchol brdského Olympu, pověstmi opředenou 
horu Plešivec (654 m n. m.). Tady se ze známé Čertovy kazatelny otevírají jedny 
z nejkrásnějších rozhledů v Brdech. Chvíli jsme si zde odpočinuli a pan Polišenský nám 
povyprávěl, proč je tato hora vnímána jako mystické a tajuplné místo. Zmínil celou řadu 
pověstí, které se k místu pojí – o „ohnivci“, o sletišti čarodějnic a místě, kam zalétal drak 
z jineckého Koníčku nebo o Fabiánově zahrádce, kde pán Brd, duch Fabián, pěstuje léčivé 
byliny. Na blízkých Krkavčích skalách má pak své sídlo i nebezpečná Hadí královna. Celou 
vycházku jsme zakončili opékáním vuřtů. 
 
6) Dobříšek zblízka  
Poprvé jste mohli navštívit naši prezentační akci Dobříšek zblízka, v minulosti známou pod 
názvem Zahradní slavnost. Cílem bylo pozvat širokou veřejnost a představit jí naši nabídku 
programů a služeb od nového školního roku. Bylo možné se setkat osobně s lektory či se 
rovnou přihlásit na daný kroužek. Aby si toto nedělní odpoledne užili děti i dospělí, byl pro 
ně připraven bohatý program – výtvarné dílny, vystoupení taneční skupiny Reçais(t), 
hudební a zábavný program agentury Rhytmic a nechybělo dokonalé občerstvení 
Upekla.cz.  

 
7) Lampionový průvod pohádkovým lesem 

Dlouhá fronta dětí a dospělých u brány anglického parku v Dobříši - takto vypadala situace 
před zahájením tradičního Lampionového průvodu pohádkovým lesem, který pořádalo 
Rodinné centrum Dobříšek, z. s., ve spolupráci se zámkem Dobříš a realitní kanceláří 
ENERGON reality s.r.o. 

Na cestě anglickým parkem děti potkaly celou řadu pohádkových bytostí - dobrého ducha 
Brd Fabiána a jeho družinu, čarodějnice, vodníky, princezny, Křemílka a Vochomůrku, 
netradiční mimozemšťany z daleké vesmírné planety a mnoho dalších. Na nádvoří zámku 
pak dostaly malou pozornost jako odměnu za statečnost z rukou pana krále a jeho 
dvorních dam. 

Návštěvníci si mohli zakoupit výborné občerstvení, krásné keramické výrobky i ručně 
vyráběné šperky. Pozornosti se těšila i vystoupení dobříškovské taneční skupiny Reçais(t) 
na nádvoří zámku.  
Letošního průvodu se zúčastnilo cca 1 000 dětí s doprovodem.  
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8) Narozeniny Dobříšku – divadelní představení Trpasličí pohádka 
Letošní třinácté narozeniny jsme oslavili vskutku originálně. Naši malí návštěvníci dostali 
dárek v podobě Trpasličí pohádky a sladké odměny. Pro dobrou náladu jsme si zazpívali a 
společně sfoukli svíčky na narozeninovém dortu. A co jsme si při tom přáli? To 
neprozradíme, aby se nám to splnilo. 
 

9) Adventní jarmárek  

Příjemná atmosféra, krásné výrobky, výtvarné dílny nejen pro děti - výroba vánočních 
dekorací a slaměných ozdob, možnost vyfouknout si vlastní ozdobu; ukázka paličkování, 
hudební vystoupení, loutkové divadélko, lahodné občerstvení - tak je možné ve stručnosti 
shrnout Adventní jarmárek. 

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, a Pastoračnímu centru sv. 
Tomáše za poskytnutí prostor. 
 
10) Počítačová setkání pro seniory – s lektorkou V. Pechovou 
Během setkávání se podařilo vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro zvýšení 
sebejistoty seniorů a překonání případných obav při používání PC. Upevnění a rozšíření 
dosavadních počítačových znalostí a dovedností senioři oceňují nejen při kontaktu 
s rodinou a známými, ale i firmami, úřady aj. Sdílení obav i radostí z úspěchu upevňuje 
vztahy mezi zúčastněnými seniory. Navázali jsme spolupráci s účastníky i v jiných oblastech 
provozu RC. 
 

 
            Počítačová setkání pro seniory 
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Mimořádné akce v číslech 

 
LE

D
EN

 

Název akce Datum Děti Dospělí 

FIMOHRÁTKY Koláž z mikroobrázků 15.1. 0 6 

Jak se lze domluvit s rodiči v lásce a přijetí 27.1. 0 7 

Digitální scrapbook 21.1. 0 5 

FIMOHRÁTKY Inkousty Náramek + Donuty 29.1. 0 8 

FIMOHRÁTKY Inkousty (děti) 29.1. 2 1 

Stříhání dětí 17.1. 2 3 

Ú
N

O
R

 

FIMOHRÁTKY pro nejmenší  5.2. 7 6 

FIMOHRÁTKY Inkousty 12.2. 0 8 

PC setkání pro seniory 14.2. 0 8 

E-mailová etiketa 18.2. 0 8 

Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé 25.2. 0 6 

FIMOHRÁTKY Pletení z polymeru - dospělí 26.2. 0 6 

B
Ř

EZ
EN

 

Kruhové tance v předjaří 8.3. 0 9 

Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé 11.3. 0 8 

FIMOHRÁTKY Květinky - děti + dospělí 12.3. 5 7 

FIMOHRÁTKY Korálky  26.3. 0 9 

Puberta - bouřlivé období vývoje 25.3. 0 33 

Stříhání dětí 21.3. 6 7 

D
U

B
EN

 

Putování za dvanácti měsíčky 5.4. 34 26 

FIMOHRÁTKY Velikonoční vejce 9.4. 5 4 

Řešení konfliktů na základě vzájemného 
porozumění 

14.5. 0 5 

Jarní bazárek dětského oblečení a sportovních 
potřeb 

12.4. 48 69 

Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé 15.4. 0 8 

FIMOHRÁTKY  23.4. 0 4 

První pomoc 29.4. 1 10 

Harmonizace pracovního a rodinného života 29.4. 0 3 

     

K
V

ĚT
EN

 

Seznamte se s GOJI 6.5. 4 8 

Korálkování ke Dni matek 6.5. 3 2 

Finanční gramotnost 6.5. 0 4 

Květinový den na zámku 17.5. 20 11 

FIMOHRÁTKY 21.5. 0 5 

Stříhání dětí 30.5 4 4 

Harmonizace pracovního a rodinného života 2. 29.5 0 6 

Č
ER

V
EN

 

Jeden jogurt denně 2.6. 5 24 

Fimohrátky 4.6. 5 7 

Cyklostezka 14.6. 74 75 

Členská schůze 17.6. 3 10 

Harmonizace pracovního a rodinného života 3. 18.6. 0 5 

Stříhání dětí 20.6. 5 3 
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Č
ER

V
EN

EC
 

1. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského 
tábora  

30.6.-4.7. 16 3 

2. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského 
tábora  

7.- 11.7. 18 2 

3. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského 
tábora  

14.-18.7. 17 2 

4. Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského 
tábora  

21.-25.7. 15 3 

SR
P

EN
 

5. Týden sportovních aktivit v duchu příměstského 
tábora 

4.- 8.8. 10 2 

Korálkování  12.8. 11 4 

Hokus pokus 25.8. 11 2 

Hokus pokus  26.8. 11 2 

ZÁ
Ř

Í Dobříšek zblízka 7.9. 35 25 

Archeologický výlet na Plešivec 20.9. 13 12 

Ř
ÍJ

EN
 

PC setkání pro seniory  14.10. 0 4 

PC setkání pro seniory  21.10. 0 7 

Pojďme tvořit na hřiště 1.10. 80 50 

Burza dětského oblečení 11.10 25 55 

Lampionový průvod 18.10. 1000 1550 

LI
ST

O
P

A
D

 

Otisky do kameniny 8.11. 4 5 

Dekorativní drátování  24.11. 6 8 

13. narozeniny RC Dobříšek 8.11. 59 33 

PC setkání pro seniory  4.11. 0 11 

PC setkání pro seniory  11.11. 0 3 

PC setkání pro seniory  25.11 0 4 

Adventní jarmárek 29.11 60 100 

Mimořádná členská schůze 27.11 0 9 

Terapie pevným objetím 18.11. 0 5 

P
R

O
SI

N
EC

 Vánoční tvořivé dílničky 8.,12.,16.,19.12.  3 4 

Vánoční tradice v našich rodinách  18.12. 0 8 

 CELKEM  1627 2351 
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Rok 2014  v číslech 

   

Počet rodin - pravidelných členů 61 

Počet návštěv klientů pravidelných programů 
celkem 

4532 

Počet lekcí pravidelných programů 765 

Návštěvnost pravidelných programů – dospělí 1768 

Návštěvnost pravidelných programů – děti 2764 

Počet návštěvníků herny 763 

Počet návštěvníků herny – dospělí 335 

Počet návštěvníků herny – děti 428 

Počet mimořádných akcí 65 

Návštěvnost na mimořádných akcích celkem 3978 

 
 

 V roce 2014 proběhlo celkem 765 lekcí v rámci 26 nabízených pravidelných 
programů. Ty navštívilo 2 764 dětí, 1 768 dospělých, celkem 4 532 osob. 
 

 Celkem 65 mimořádných akcí se zúčastnilo 1627 dětí a 2351 dospělých, celkem 3978 
osob.  

 

 V roce 2014 bylo poskytnuto celkem 277 hodin konzultací speciálního pedagoga 
a psychoterapeuta. Podpořeno tak bylo 105 klientů (rodin) v obtížné situaci. 

 

 Hernu navštívilo v průběhu roku 335 dospělých s 428 dětmi. Celkem 763 osob. 
 

 Bezplatných služeb výpůjčky odborných knih využilo 27 návštěvníků, didaktických 
her 28 osob. 

 

 Výpůjčka zahradních stanů: 2 
 
 
 

 

  IX. 
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Finanční zpráva za rok 2014 

Přehled finančních výdajů (v Kč) 
 
 

Kancelářské potřeby  24 995,00 

Čisticí a hygienické potřeby 3 875,00 

Učební a výtvarné pomůcky 28 426,00 

DHM 58 990,00 

Ostatní spotřebovaný materiál 19 945,00 

Materiál na občerstvení 7 119,00 

Materiál celkem: 143 350,00 

  

  

Energie 25 500,00 

Energie 25 500,00 

  

Cestovné 1 500,00 

Cestovné 1 500,00 

  

Opravy a udržování 11 288,00 

Opravy a udržování  11 288,00 

  

Ostatní služby 54 909,03 

Telefonní poplatky a internet 24 612,91 

Poštovné 1 807,00 

Nájemné 62 461,00 

Vzdělávání 196 645,20 

Ostatní služby celkem: 340 435,14 

  

Bankovní poplatky 2 163,00 

Pojištění 4 638,00 

Ostatní náklady 2 960,00 

Ostatní náklady celkem: 9 761,00 

Odpisy 0,00 

Odpisy celkem 0,00 

Provozní náklady celkem: 531 834,14 

  

Hrubé mzdy - pracovní smlouva 476 099,00 

Dohody o provedení práce 213 690,00 

Zákonné pojištění Kooperativa 2 000,00 

Odvody na zdravotní a sociální 
pojištění 

161 880,00 

Mzdové náklady celkem: 853 669,00 

    

Náklady roku 2014 celkem: 1 385 503,14 

    

Výsledek hospodaření roku 2014: 100 491,29 

  

  X. 
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V roce 2014 jsme vytvořili finanční rezervu odpovídající výši zůstatku k 31. 12. 2014 na 
transparentním účtu RC Dobříšek, která pokrývá náklady na kroužky dobíhající do konce ledna 
2015 (1. pololetí školního roku 2014/2015) a další nezbytné provozní výdaje.  Tato rezerva nám 
umožní překlenout těžké období počátku roku z důvodu neplynulého toku příjmů z dotací. 

Přehled příjmů v členění podle zdrojů (v Kč) 
 

Tržby za vlastní výrobky 7 419,00 
Tržby - semináře, kurzy 536 469,00 
Tržby za ostatní služby 0 

Tržby celkem: 543 888,00 

  
Tržby za občerstvení 2 995,00 

Tržby za zboží celkem: 2 995,00 

  
Úroky 19,43 

Úroky celkem: 19,43 

  
Příjmy z reklamy 15 000,00 

Jiné příjmy celkem: 15 000,00 

  
Dary fyzických a právnických osob 46 250,00 

Dary celkem: 46 250,00 

  
Přijaté členské příspěvky 18 300,00 

Přijaté příspěvky celkem: 18 300,00 

  
Dotace – MPSV 326 542,00 
Dotace - město Dobříš 255 000,00 
Dotace - úřad práce 278 000,00 

Dotace celkem: 859 542,00 

  
Příjmy za rok 2014 celkem: 1 485 994,43 

 

 
Bankovní pohyby probíhaly na účtu č. 1461013001/5500 u Raiffeisenbank a.s. Praha  
(do 31. 8. 2014) a v současnosti na bankovním účtu č. 107-7733010267/0100 u KB, a.s. 
 
Pohyby na tomto transparentním účtu můžete sledovat na:  
http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/292348497-
rodinne-centrum-dobrisek-z-s/detail-uctu-1077733010267.shtml 

http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/292348497-rodinne-centrum-dobrisek-z-s/detail-uctu-1077733010267.shtml
http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/292348497-rodinne-centrum-dobrisek-z-s/detail-uctu-1077733010267.shtml
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Aktuální kontaktní a identifikační údaje 

 
Rodinné centrum Dobříšek, z. s. 

Sídlo: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 
IČO: 265 42 820 
Spolek zaregistrován 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., změna stanov 17. 6. 2014. 
 
Číslo účtu: 107-7733010267/0100 u KB, a.s. 
Web: www.dobrisek.cz  FB: www.facebook.com/dobrisek 
 
Statutární zástupce - Rada RC 

Koordinátorka  
Tel.: 608 459 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 
Administrativa, finanční řízení, správa hřiště  
Tel.: 603 199 265, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 
Denní provoz, registrace členů, přihlášky na kurzy  
Tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 
Webmaster, počítačové poradenství – Ing. Vlasta Pechová 
Tel: 721 370 720, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 
Poradenství, psycholog/psychoterapeut  
Mgr. Jiří Štěpo (do 31. 12. 2014) 
PhDr. Vladimír Zikmund (od 1. 1. 2015), Tel.: 602 127 354,  
e-mail: VladimirZikmund@seznam.cz 

 
Poradenství, sociální poradkyně – Mgr. Sylvie Vozábová, DiS. (do 31. 12. 2014) 
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 
 
Poradenství předškolní – PaedDr. Ivana Fialová, Tel.: 608 906 559,  
e-mail: rcdobrisek@gmail.com  
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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, kteří byli ve funkcích do 11. 10. 2014, a jejich 

nástupcům zvoleným do úřadu místní samosprávy na podzim 2014, 

 Síti MC o.s., 

 MPSV – dotační program Rodina a ochrana práv dětí 2014,  

 ÚP Příbram. 

 
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 Renatě Semové, 
ředitelce MěK Dobříš Katce Pechové, Základní škole Dobříš – Lidická 384, Kláře Jandové 
z Aerobic studia Orel Dobříš, Dagmar Smrčinové, Radkovi Studenému a Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů Dobříš, Městské policii Dobříš, Marii Tuláčkové z Café Velbloud, 
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 a Jarině Sochorové 
z HŠ YAMAHA.  

Za propagaci 

 Dobříšským listům, Periskopu, Příbramskému deníku, Příbramskému zpravodaji, 
Transitmédiím a dalším, 

 dobříšským podnikatelům a institucím, které přenechávají své plochy ke zveřejnění 

našich programů a akcí. 

Dobrovolníkům: 
Eliška Korbová, Adam Fišer, Milan Šejna, Václav Koubek,  Magdaléna Wyrobová, 
Magdaléna Vtípilová, Denisa Bařinková, Dagmar Hametová, Adéla Sauerová, Lucie 
Bubancová, Vlasta Pechová, Václav Pech, Jaromír Gruber, Lucie Dieng, Lucie Laudádiová, 
Vtípilová Magdaléna, Kurešovi, Folprechtovi, Alfred Simuna, David Simuna, Iveta 
Simunová, Anežka Bubancová, pan Štamberg, paní Kadlecová, Jakub Bedřich, Alena 
Hermanová, Oldřich Lhotský, Olina Ludačková, Drahomíra Motáková, Markéta Svobodová, 
Stáňa Bedřichová, Renata Kubátová + Recais(t), Adam Fišer, Lucie Dieng, Karolína Šejnová, 
Martina Bernardová, Kateřina Neubauerová, Lea Hampejsová, Ester Bláhová, Veronika 

  XII. 
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Pecková, Andrea Žádníková, Julie Nentvichová, Katka Stibotrová, Katka Šindelářová, 
Viktorie Malíková, Lucie Kršková, Jan Kršek, Šimon Svoboda, Petra Klusová, Lucie 
Tenglerová, Hana Ošťádalová, Olga Kopelentová a dalším 
 
Za finanční a hmotné dary v roce 2014  
VDC kancelářská technika, s.r.o., CD Studio, ŘKF Dobříš, Tiskárna Petr Dvořák Dobříš, 
Martina Krátká – Letizia,  Eldor,  Nadace Via, Energon reality, s.r.o., Libor Froněk, 
Upekla.cz, Colloredo- Mannsfeld spol. s.r.o, Stavebniny Dobříš, Truhlářství M. Vandas, 
Petra Klusová 
 
Velmi si vážíme vaší podpory a zapojení dobrovolníků při zajištění akcí pro rodiny a všem 
srdečně děkujeme. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nakreslila: Lucie Dieng 
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