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Úvodem 

 
 

Rok 2015 se již druhým rokem nesl ve znamení změn, a to hlavně v personálním obsazení.  Přáli 

jsme si, aby tyto změny byly na dlouhou dobu poslední, naše očekávání se však bohužel 

nenaplnila. Buďme ale optimističtí a doufejme, že rok 2016 bude posledním rokem obměn 

v našem kolektivu a Dobříšek dostane k patnáctým narozeninám stálé zaměstnance.  

Ačkoli maminky s malými dětmi jsou stále naši nejširší cílovou skupinou, daří se nám zapojovat  

i generaci rodičů dospívajících i dospělých dětí jako dobrovolníky při mimořádných akcích. Také 

senioři se stali stálými klienty, kteří si oblíbili počítačové poradenství a kurzy; ty se zaměřují 

přímo na jejich potřeby a požadavky.  Starší generaci jsme se snažili zapojit i do projektu Babi  

a děda na hlídání, nicméně tento projekt neuspěl.  Jiné projekty jako například Rodičovství 

s nadhledem nebo Kdo si hraje, nezlobí, splnily naše očekávání a motivují nás v další práci.  

Vzhledem k nejistým finančním zdrojům prokázali všichni zaměstnanci, kteří v tomto roce 

prošli Dobříškem velikou odvahu, a proto je třeba před nimi smeknout.  

Držte nám prosím palce, ať i v roce 2016 zdoláme všechny překážky.  

 

 

  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. 

 

 
                                                                        Dílnička domácího tvoření 

  II. 
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A co nabízí? 

 
 

 Místo pro setkávání – vybavenou dětskou herničku - denně od 8 do 12:30 hod., 

v pondělí a v úterý i od 14:30 do 16:30 hod.; od září se úterní odpoledne nahradila 

středou, 

 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 formou adaptačního programu vedeného formou empatické 

výchovy, 

o předporodní kurzy a cvičení pro těhotné, 

 poradenství rodinné, psychologické a sociální, speciálního pedagoga a logopeda, 

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 14 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. 

 
 

 
 

  III. 
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Historie RC 

 
 

 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  město Dobříš  cenným partnerem 
pro komunitní plánování .Od roku 2007 participujeme s městem na mnoha 
projektech a 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. ve spolupráci s městem Dobříš. 

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

členství.  

 Spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou – spolupořádáme počítačové kurzy 

a setkání pro seniory.  

 Jsme členem MAS Brdy-Vltava. 

 

 

 

  IV. 

 



... místo pro rodinu 
  

 6 

 
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 stanovy RC. 
 

 

Členky Rady zvolené Členskou schůzí 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. 
 

Členky Rady zvolené Členskou schůzí dne 25. 6. 2015: 

Mgr. Ivana Nalezencová, Eva Šejnová, Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS., Daniela 

Koubková, Mgr. Michaela Zídková, Lucie Bubancová. 

Kontrolní komise: Bc. Markéta Chytrá, Ing. Jana Kořínková, Ing. Dagmar Vokurková. 
 

Personální obsazení v roce 2015. 

Koordinátorka programů a služeb: 

1. 1. 2015 – 31. 3. 2015 – Mgr. Michaela Zídková, 

1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – Mgr. Ivana Nalezencová. 

Denní služba a provozní: 

1. 1. 2015 – 31. 3. 2015 – Eva Šejnová. 

1. 11. 2015 – 31. 12. 2015 – Aneta Szabová 

Pomocné koordinační a úklidové práce (VPP do 31. 10. 2015): 

1. 2. 2015 – 30. 4. 2015 – Lucie Bubancová, 

1. 5. 2015 – 30. 6. 2015 – Barbora Kalianková, 

17. 8. 2015 – 31. 10. 2015 – Aneta Szabová. 

Pomocné administrativní a úklidové práce (VPP do 31. 10. 2015): 

1. 1. 2015 – 30. 4. 2015 – Ing. Petra Simunová, 

1. 5. 2015 – 31. 12. 2015 – Lucie Bubancová. 

 

Mgr. M. Zídková zastávala funkci koordinátorky jako dobrovolník a nepobírala žádnou 

mzdu.  

Z důvodu nepřidělené dotace od města Dobříš v předpokládané výši se financování mzdy 

paní Šejnové změnilo z ½ na cca 73%. Od dubna 2015 zastávaly funkci postupně  

  V. 
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L. Bubancová, B. Kalianková, Mgr. I. Nalezencová, které ji vykonávaly dobrovolně  

a simultánně se svou pozicí. Paní Nalezencová navíc působila jako koordinátorka projektu 

Rodičovství s nadhledem a z tohoto důvodu jsme požádali, aby dotace, která byla 

poskytnuta na mzdu E. Šejnové, mohla být přesunuta na mzdu Mgr. I. Nalzencové v období 

od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015.  

Od 1. 11. 2015 byla mzda A. Sazbové financována z projektu Rodičovství s nadhledem  

a mzda L. Bubancové byla financována z finanční rezervy RC. 
   

 

Odborní poradci a konzultanti:  

Poradenství, psycholog/psychoterapeut – PhDr. Vladimír Zikmund. 

Poradenství, rodinná poradkyně a sociální pedagog – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. 

Poradenství těhotenské a laktační – Martina Branšovská a Mgr. Lenka Bartošová DiS. 

Poradenství speciální pedagožky a logopedky – PaedDr. Ivana Fialová.  

Počítačové poradenství – Ing. Vlasta Pechová. 

Finanční řízení – Daniela Koubková. 

 

Lektoři programů pro děti a dospělé: Lenka Bartošová, Martina Branšovská, Marie 

Kulhavá, Renata Kubátová, Helena Šlechtová, Kateřina Neubauerová, Jitka Izáková, 

Miroslava Vtípilová, Anna Vtípilová, Eva Fenclová, Olina Ludačková, Dagmar Ludačková, 

Magdaléna Pogranová, Miro Pogran, Kateřina Šedivá, Blanka Marvanová, Andrea Kilford, 

Zuzana Hutňanová, Jana Tománková, Jaroslava Sochorová, Michaela Poláčková, Vlasta 

Pechová, Václav Pech, Veronika Guttenbergová, a další externí lektoři. 

 

Mzdové náklady byly hrazeny z prostředků získaných od Ministerstva práce a sociálních 

věcí, Úřadu práce v Příbrami a města Dobříš. 
 

Tvorbě letáků, webových a facebookových stránek, vizitek, fotografické práci se věnovaly 

Ing. Vlasta Pechová, Lucie Dieng, Lucie Bubancová, Mgr. Ivana Nalezencová, Lucie 

Laudádiová. 

 

Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala účetní společnost PS2000 s.r.o. 
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Projekty roku 2015 

 

Rodičovství s nadhledem 

(MPSV - dotační titul Rodina a ochrana práv dětí 2015) 

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 253 928 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. 

 

Kdo si hraje, nezlobí 

(Město Dobříš – Fond sportu, kultury a volného času 2015) 

Projekt „Kdo si hraje, nezlobí “ 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 byla použita na realizaci některých mimořádných akcí určených 

především rodinám s dětmi a dále na celoroční aktivity: Dance mix a taneční skupina 

Recais(t) a provoz a správu hřiště “Noemova archa“.  

V roce 2015 jsme pro celé rodiny připravili tyto akce: Putování za dvanácti měsíčky, 

Cyklostezka, Den rodin, Mezinárodní den dětí, Týdny výtvarných aktivit na téma „Kolotoč“, 

Týden sportovních aktivit, Týden pro dívky na téma Barvy, Orient aneb prázdninami  

to nekončí, Dobříšek zblízka, Světový den dětí, Lampionový průvod pohádkovým lesem, 

oslava narozenin Dobříšku, Adventní jarmárek.  

 

Rodina základ života   

(Město Dobříš – Příspěvek z rozpočtu města na sociální oblast 2015) 

Poskytnutými prostředky 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 

byly hrazeny: 

  VI. 
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- kurzy, vzdělávací aktivity, psychosociální aktivity, konzultační/informační činnost, 

besedy, workshopy, poradenství, mzdy a další. 

- rozšíření a zkvalitnění služeb pro rodinu. 

 

Jdeme na od lesa 

(Středočeský kraj – příspěvek z programu 2015 na Enviromentální výchovu, vzdělávání  

a osvětu). 

Poskytnutými prostředky byl financován Myslivecký kroužek. Projekt bude pokračovat  

i v roce 2016. 

 

 

Poradenství RC Dobříšek, z. s. 

Poradenské služby jsme mohli poskytovat díky projektům financovaných z MPSV a městem 

Dobříš. 

V rámci nabídky služeb jsme poskytli poradenství jednotlivým členům rodiny ve spolupráci 

s psychologem, sociální pedagožkou, rodinnou a sociální poradkyní, speciální pedagožkou 

a logopedkou a částečně s PC konzultantku. Jejich náplní práce bylo odborně posoudit  

a poskytnout mu okamžité řešení jeho situace, příp. mu doporučit nebo zprostředkovat 

pomoc konkrétního specialisty. Poradenství bylo také poskytnuto nastávajícím rodičům 

(předporodní kurzy, setkávání těhotných), kojícím maminkám (laktační poradna)  

a seniorům, kteří se měli chuť vzdělávat v počítačových dovednostech.  

 

RC Dobříšek, z. s. disponuje 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 osoby znevýhodněné na trhu práce – Úřad práce Příbram 

Bylo nám schváleno zřízení dvou pracovních míst na VPP. Tyto prostředky byly použity  

na pracovní pozice Pomocné administrativní a úklidové práce a Pomocné koordinační  

a úklidové práce. 

Celkem jsme byli podpořeni částkou 209806 Kč. 
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Zapojení do kampaní Sítě MC o.s. 

 

Celoroční kampaň - Křídla a kořeny naší rodiny  

  Než vypukne požár aneb primární prevence v mateřských centrech – den otevřených 

dveří s možností seznámit se s činností RC, spojený se zábavným odpolednem pro děti 

se skákacím hradem. 

 K mezinárodnímu dni rodin  byla vyhlášena literární soutěž „Nejlepší zážitek s mojí 

rodinou“. 

 
 
 

Spolupráce RC Dobříšek a města Dobříš  
 
 Den Země 

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

 

 Dobříšské májové slavnosti 
K programu tradičních Májových slavností Dobříšek přispěl vystoupeními kroužků 
Moderních tanců a zábavného programu na hřišti (výtvarná dílnička, skákací hrad). 
 

 
Dobříšské májové slavnosti 
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                           Pravidelné programy v roce 2015  

 

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 K. Neubauerovou, J. 
Izákovou. 
Dílnička domácího tvoření – pro děti od 3 let, experimentování s barvičkami, s přírodním 
recyklovaným materiálem s lektorkou K. Neubauerovou. 
Výtvarka se Zuzkou - 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. 
Setkávání těhotných a laktační poradenství – sdílení zkušeností nastávajích maminek  
a těhotenské cvičení s porodní asistentkou - L. Bartošovou. 
Předporodní kurzy včetně individuálního poradenství – příprava k porodu pro oba rodiče 
s prohlídkou porodnice v ON Příbram s porodní  asistentkou M. Branšovskou. 
Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí – s lektorkou A. Kilford. 
Angličtina pro předškoláky a mladší školáky – s lektorkami K. Šedivou, B. Marvanovou  
a K. Fišerovou. 
Moderní tance – taneční skupina Reçais(t) s lektorkou R. Kubátovou. 
Moderní tance – průprava pro holky i kluky ve věku od 4 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 – 3 – program pro děti od 18 měsíců do 6 let nabízí 
jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hru  
na rytmické nástroje. 

Programátorská přípravka – pro děti od 10 do 15 let s lektorem V. Pechem. 
Jdeme na to od lesa – myslivecký kroužek – pro děti od ukončené 1. třídy.  

 
 

 

  VII. 
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Mimořádné akce 2015 

 
1) Putování za dvanácti měsíčky 
V roce 2015 se uskutečnil druhý 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. Koordinátorkou akce byla K. Neubauerová. 
 
2) Den otevřených dveří 
Akce pořádaná Sítí mateřských center o. s.  
 
3) Den rodin  
Ke dni rodin jsme si připravili uměleckou soutěž Nejlepší zážitek s mojí rodinou  
a také ve spolupráci s MK Dobříš výtvarnou dílničku. 
 
4) Cyklostezka aneb táto, mámo, 
vezmi mě na kolo 
I v letošním roce nám počasí přálo  
a na Vlašce se na trasu dlouhou necelé 
tři kilometry vydaly celé rodiny  
od nejmenších dětí až po babičky  
a dědečky. Na děti v cíli čekaly drobné 
odměny. Akce se konala ve spolupráci 
s SK Vlaška o.s. a s organizací BESIP. 
Akci zajistila L. Bubancová. 
 
5) Mezinárodní den dětí 
Den byl jako malovaný a tak jsme 
mohli nafouknout skákací hrad  
a připravit různé soutěže pro všechny 
oslavence. Některé děti navíc musely 
v Dobříšku splnit jeden z úkolů městské 
hry, kterou uspořádala MK Dobříš. 
 
 
 

 
Cyklostezka aneb Táto, mámo, vezmi mě na kolo 

  VIII. 
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14)  Týdny v duchu 
příměstských táborů  
I v tomto roce jsme 

připravili pro děti ve věku 

6-12 let čtyři Týdny 

výtvarných aktivit  

na téma Kolotoč. Věříme, 

že dětem zůstaly  

na památku nejen krásné 

výrobky, ale i nezapome- 

nutelné vzpomínky. 

Již podruhé jsme pořádali  
i Týden tanečně-
sportovních aktivit,  
který byl zaměřen pře-
devším na děti, které se 
rády pohybují. I tento 
týden proběhl k všeobecné 
spokojenosti. 
Nově jsme pořádali Týden 
plný barev pro dívky  
ve věku 10-14 let  
s lektorkou Evou Fenclo-
vou. 
 

 
Týden tanečně – sportovních 
aktivit 

 
 
7) Rozloučení s prázdninami s atmosférou Orientu 
Francouzský park zámku Dobříš se proměnil v Orient. Hemžilo se to tam sultány, 
orientálními princeznami, břišními tanečnicemi... Rodinné centrum Dobříšek připravilo  
pro rodiny zábavné rozloučení s prázdninami, při kterém děti prošly různými zkouškami, 
vyráběly šperky, tkaly koberec, musely uniknout z tureckého zajetí a dobýt sultánův 
skákací hrad. Akci koordinovala I. Nalezencová. 
 

8) Dobříšek zblízka  
Naše prezentační akce, v minulosti známá pod názvem Zahradní slavnost. Cílem bylo 
pozvat širokou veřejnost a představit jí naši nabídku programů a služeb od nového 
školního roku. Pro návštěvníky byl připraven program – výtvarná dílna, loutkové divadélko 
a nechybělo dokonalé domácí občerstvení.  
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9) Světový den dětí   

Tento den můžeme také znát pod úředně vypadajícím názvem Výročí Úmluvy o právech 

dítěte. Je to den, kdy si máme připomenout, že i děti mají svá práva. K této příležitosti 

jsme vyhlásili soutěž Těšíme se na Vánoce, jejíž výsledky byly oznámeny na Adventním 

jarmárku. 

 

10) 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, Křemílka  

a Vochomůrku, Rumcajse, Manku a Cipíska a mnoho dalších. Na nádvoří zámku pak dostaly 

malou pozornost jako odměnu za statečnost z rukou pana krále a jeho dvorních dam. Akci 

koordinovala L. Bubancová. 

 

11) Narozeniny Dobříšku – divadelní představení Ovčí pohádka 
Letošní 14. narozeniny jsme oslavili vesele. Naši malí návštěvníci dostali drobný dárek  
a byla pro ně připravena Ovčí pohádka. Ve slavnostně vyzdobeném sálu jsme si zazpívali  
a společně sfoukli svíčky na narozeninovém dortu. A co jsme si při tom přáli?  
To neprozradíme, aby se nám to splnilo 

 
 

12) Charitativní kabelkový bazar  
Děkujeme všem dárcům různých kabelek, tašek  
a brašen. Polovinu výdělku z této akce dostala 
nadace Women for women na projekt Obědy 
 pro děti. Dobříšek finanční prostředky použil  
na provoz RC. Bazar se uskutečnil společně 
s oslavou narozenin Dobříšku. Koordinátorkou 
akce byla Hana Šolcová.  
 
13) Adventní jarmárek  
Příjemná atmosféra, krásné výrobky, výtvarné 
dílny nejen pro děti - výroba vánočních 
perníčků, možnost vyfouknout si vlastní 
ozdobu, hudební vystoupení, divadélko, lahodné 
občerstvení - tak je možné ve stručnosti shrnout 
Adventní jarmárek. Akci zajistila M. Zídková. 
 

Nakreslila Lucie Dieng 
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14) 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. 
 
 
 
 
 
 

 
Nakreslil Štěpán Lidmila 
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Rok 2015  v číslech 
 
 

 V roce 2015 proběhlo celkem 512 lekcí v rámci 21 nabízených pravidelných programů. 

Ty navštívilo 2798 dětí, 1416 dospělých, celkem 4214 osob. 

 

 Mimořádných akcí se zúčastnilo 2266 dětí a 1448 dospělých, celkem 3714 osob.  

 

 V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 203,5 hodiny konzultací speciálního pedagoga 

psychoterapeuta a sociálního pedagoga. Podpořeno tak bylo 109 osob v obtížné situaci. 

 

 Hernu navštívilo v průběhu roku 254 dospělých s 334 dětmi. Celkem 588 osob. 

 

 Bezplatných služeb výpůjčky odborných knih využilo 31 návštěvníků, didaktických her 24 

osob. 

 

STATISTIKA 2015 
Počet rodin - pravidelných členů 76 

Počet návštěv klientů pravidelných programů celkem 4214 

Počet lekcí pravidelných programů 512 

Návštěvnost pravidelných programů – dospělí 1416 

Návštěvnost pravidelných programů – děti 2798 

Počet návštěvníků herny 588 

Počet návštěvníků herny –dospělí 254 

Počet návštěvníků herny – děti 334 

Počet mimořádných akcí 59 

Návštěvnost osob na mimořádných akcích celkem 3714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IX. 
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NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ 
POČET 

NÁVŠTĚV 
DĚTÍ 

POČET 
NÁVŠTĚV 

DOSPĚLÝCH 
AJ dospělí A.Kilford + hlídání dětí 25 53 122 
AJ pro děti – doučování 3 6 3 
AJ pro děti – pokročilí 49 175 49 
AJ pro děti – začátečníci 26 134 26 
Dílnička domácího tvoření 27 144  27 
Hrajeme si bez maminky 41 189 52 
Hrajeme si společně 29 113 133 
Hudební škola Yamaha - první krůčky 
k hudbě 1 18 102 120 
Hudební škola Yamaha - první krůčky 
k hudbě 2 35 257 276 
Hudební škola Yamaha - první krůčky 
k hudbě 3 3 12 15 
Jdeme na to od lesa  4 8 4 
Miňonky 4 18 19 
Moderní tance - dance mix 32 206 32 
Moderní tance - Taneční skupina 22 128 22 
Moderní tance- taneční průprava 32 273 32 
Programátorská přípravka 28 164 56 
Předporodní kurzy 15 0 42 
Setkávání těhotných a laktační 
poradenství 13 0 55 
Výtvarka se Zuzkou 58 548 29 
YAMAHA Robátka 32 213 232 
Zpíváme si pro radost 16 55 70 
Volná herna   334 254 

CELKEM 517 2988 1675 
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MIMOŘÁDNÉ AKCE ROKU 2015 
Měsíc Název akce Datum Děti Dospělí 

LE
D

EN
 

Je mé dítě připraveno na vstup do školy 8. 1. 2015 7 5 

Šálování 14. 1. 2015 2 4 

Fimohrátky 21. 1. 2015 0 7 

PC setkání pro seniory  20. 1. 2015 0 10 

PC setkání pro seniory  27. 1. 2015 0 9 

Ú
N

O
R

 

PC setkání pro seniory  17. 2. 2015 0 7 

Fimohrátky 18. 2. 2015 0 5 

B
Ř

EZ
EN

 

Velikonoční dekorace z filcu 11. 3. 2015 4 5 

Agresivita a neklid u malých dětí 24. 3. 2015 0 4 

PC setkání pro seniory  24. 3. 2015 0 6 

Fimohrátky 18. 3. 2015 0 4 

PC setkání pro seniory  17. 3. 2015 0 7 

Úprava fotografií na PC 11. 3. 2015 0 10 

D
U

B
EN

 

Jarní burza dětského zboží 11. 4. 2015 19 47 

PUBERTA - Rozcestí dětství a dospělosti 23. 4. 2015 0 2 

Den Země 24. 4. 2015 0 2 

Putování za dvanácti měsíčky 25. 4.2015 31 29 

Jarní hlínování 29. 4. 2015 0 3 

K
V

ĚT
EN

 

Rodiče o očkování 3. 6. 2015 0 6 

Jarní hlínování 6. 5.2015 0 3 

Setkání s vizážistkou 11. 5. 2015 0 1 

Jarní hlínování 13. 5. 2015 0 3 

Den otevřených dveří 15. 5. 2015 8 4 

Den rodin - Nejlepší zážitek s mojí rodinou 16. 5. 2015 2 0 

První pomoc 21. 5. 2015 0 8 

Jarní hlínování 27. 5. 2015 0 2 
Cyklostezka aneb mámo, táto vem mě  
na kolo 30. 5. 2015 75 124 

Č
ER

V
EN

 

Den dětí  1. 6. 2015 48 63 

Jarní hlínování 2. 6. 2015 0 2 

Členská schůze 25. 6. 2015 0 9 
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MIMOŘÁDNÉ AKCE ROKU 2015 
Měsíc Název akce Datum Děti Dospělí 

Č
ER

V
EN

EC
 Týden výtvarných aktivit 6. 7. - 10. 7. 2015 17 2 

Týden výtvarných aktivit 13. 7. - 17. 7. 2015 15 2 

Týden výtvarných aktivit 20. 7. - 24. 7. 2015 14 2 

Týden výtvarných aktivit 27. 7. - 31. 7. 2015 12 2 

SR
P

EN
 Týden tanečně sportovních aktivit 10. 8. - 14. 8. 2015 17 2 

Barvy pro dívky 24. 8. - 28. 8. 2015 10 1 

Orient 29. 8. 2015 36 52 

ZÁ
Ř

Í 

Dobříšek zblízka 6. 9. 2015 25 36 

PC setkání pro seniory  15. 9. 2015 0 5 

Den rodin - Ať žije rodina v MKD 19. 9. 2015 25 15 

PC setkání pro seniory  22. 9. 2015 0 5 

Sourozenecké konstelace 24. 9. 2015 0 8 

PC setkání pro seniory  29. 9. 2015 0 5 

Ř
ÍJ

EN
 

PC setkání pro seniory  6. 10. 2015 0 8 

PC setkání pro seniory  13. 10. 2015 0 5 

Podzimní burza dětského zboží 10. 10. 2015 42 98 
Lampiónový průvod pohádkovým 
lesem  17. 10. 2015 925 1400 

LI
ST

O
P

A
D

 

Rodopis  5. 11. 2015 0 38 

Narozeniny Dobříšku 7. 11. 2015 33 30 

Charitativní kabelkový bazar 7. 11. 2015 0 42 

Světový den dětí - těšíme se  
na Vánoce 28. 11.2015 

26 
0 

PC setkání pro seniory  10. 11. 2015 0 5 

Aby bylo doma dobře  26. 11. 2015 0 2 

PC setkání pro seniory  24. 11. 2015 0 4 

Adventní jarmárek 28. 11. 2015 46 90 

P
R

O
SI

N
EC

 

PC setkání pro seniory  4. 12. 2015 0 6 

Goji - zdravá potravina  8. 12. 2015 1 5 

Vánoční tvořivá dílna 14. 12. 2015 8 5 

 
 
 



... místo pro rodinu 
  

 20 

 
Finanční zpráva za rok 2015 

 
Přehled finančních výdajů (v Kč) 

 

 
Celkem 

Kancelářské potřeby 12 537,00 

Čisticí a hygienické potřeby 2 259,00 

Učební a výtvarné pomůcky 40 516,00 

DHM 35 527,00 

Ostatní spotřebovaný materiál 47 266,50 

Materiál na občerstvení 6 863,00 

Materiál celkem: 144 968,50 

  Energie 30 661,00 

Energie 30 661,00 

  Cestovné 542,00 

Cestovné 542,00 

  Opravy a udržování 7 682,00 

Opravy a udržování celkem: 7 682,00 

  Ostatní služby 260 724,35 

Telefonní poplatky a internet 22 353,61 

Poštovné 2 476,00 

Nájemné 55 012,00 

Vzdělávání 9 654,00 

Ostatní služby celkem: 350 219,96 

  Bankovní poplatky 1 749,00 

Pojištění 4 203,99 

Ostatní náklady 910,00 

Ostatní náklady celkem: 6 862,99 

Odpisy 0,00 

Odpisy celkem 0,00 

Provozní náklady celkem: 540 936,45 

  Hrubé mzdy - pracovní smlouva 358 236,00 

Dohody o provedení práce 184 460,00 

Zákonné pojištění Kooperativa 1 156,00 

Odvody na zdravotní a sociální pojištění 121 802,00 

Mzdové náklady celkem: 665 654,00 

    

Náklady roku 2015 celkem: 1 206 590,45 

    

Výsledek hospodaření roku 2015: -36 756,42 

  X. 
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Přehled příjmů v členění podle zdrojů (v Kč) 
 

Tržby za vlastní výrobky 0,00 

Tržby - semináře, kurzy 442 111,00 

Tržby za ostatní služby 0,00 

Tržby celkem: 462 586,00 

  Tržby za občerstvení 2 383,00 

Tržby za zboží celkem: 2 383,00 

  Úroky 3185,7 

Úroky celkem: 3185,7 

  Příjmy z reklamy 0,00 

Jiné příjmy celkem: 0,00 

  Dary fyzických a právnických osob 25 475,00 

Dary celkem: 25 475,00 

  Přijaté členské příspěvky 19 380,00 

Přijaté příspěvky celkem: 19 380,00 

  Dotace – MPSV 253 928,00 

Dotace - město Dobříš 210 000,00 

Dotace - úřad práce 209 806,00 

Dotace - Středočeský kraj 3 565,33 

Dotace celkem: 677 299,33 

  
Příjmy za rok 2015 celkem: 1 169 299,33 

 
 

 

 
Bankovní pohyby probíhaly na 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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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 – Členky Rady RC 

Koordinátorka  

Tel.: 608 459 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 

 

Denní provoz, registrace členů, přihlášky na kurzy  

Tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com  
 
Administrativa, správa hřiště 
Tel.:603 199 265, e-mail: rcdobrisek@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  XI. 

 

http://www.dobrisek.cz/
http://www.facebook.com/dobrisek
mailto:rcdobrisek@gmail.com
mailto:e-mail


... místo pro rodinu 
  

 23 

 
Poděkování 

 
 
Za podporu 

 a pochopení našim skvělým manželům a dětem,  

 Pastoračnímu centru sv. Tomáše a ŘKF Dobříš, 

 starostovi města Dobříš Mgr. Stanislavu Vackovi, místostarostům, radním  

a zastupitelům města, 

 Síti MC o.s., 

 MPSV – dotační program Rodina a ochrana práv dětí 2015,  

 Středočeskému kraji, 

 ÚP Příbram. 

 
Za spolupráci 
všem zaměstnancům, lektorům, poradcům a dobrovolníkům, bez kterých by Dobříšek 
nemohl realizovat své akce. Dále děkujeme Kulturnímu středisku Dobříš, Městské knihovně 
Dobříš a Informačnímu centru Dobříš, Aerobik studiu Dobříš, Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů, Městské policii Dobříš, Pavlu Krejcárkovi, Renatě Semové, Tereze Vyhlasové  
ze společnosti Colloredo – Mannsfeld spol. s.r.o Marie Tuláčkové z Café Velbloud, Radku 
Vystydovi z Energon reality s.r.o., Markétě Dvořákové z MAS Brdy-Vltava o.p.s. 

Je těžké všechny vyjmenovat a na nikoho nezapomenout a proto ještě jednou děkujeme 
všem za vaši podporu ať už slovní, hmotnou nebo finanční. 

Za propagaci 
Dobříšským listům, Příbramskému deníku, Dobříšsko aktuálně, Transitmédiím a dalším, 
dobříšským podnikatelům a institucím, které přenechávají své plochy ke zveřejnění našich 
programů a akcí. 

 

Za finanční a hmotné dary v roce 2015:  
Anbremetall, a. s., PECU Stáňa, ENERGON reality, s. r. o., Josef Bedřich s.r.o., Křesťanské 
společenství víry, Michal Dudla, Petra Eisová – Upekla.cz, Tiskárna Petr Dvořák. 
 
Velmi si vážíme vaší podpory a zapojení dobrovolníků při zajištění akcí pro rodiny a všem 
srdečně děkujeme. 

 
 

 

 

 

 

 

  XII. 
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Podporují nás: 
 

                                                                                      
 
 

                                     
   

                                                                            
                                           

                                                          
 
 
 
 

Partneři: 
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 Rozloučení závěrem 
 
 
 

Závěr roku přináší bilancování a mě napadají tři slova: radost, únava, vděčnost. Radost  
z akcí Dobříšku, na kterých jste se dobře bavili, něco si vyrobili nebo se vzdělávali. Únava  
z překážek a obtíží, které koloběh roku v rodinném centru přinesl. Vděčnost za příležitost 
se učit a posunout dál. 
  
Má krátká cesta v Dobříšku na pozici koordinátorky se závěrem roku 
končí. S některými jsem měla možnost se rozloučit osobně,  
s některými ne. Proto mi dovolte využít této oficiální cesty  
k poděkování. Můj velký dík za nasazení, trpělivost a ochotu přispět  
k dobré věci patří lektorům kroužků, zaměstnancům Dobříšku  
a dobrovolníkům, kteří se v roce 2015 podíleli  
jak na pravidelném provozu, tak na zajištění mimořádných 
akcí.  
  
Za dobrou spolupráci děkuji zástupcům města Dobříš, 
Pastoračnímu centru sv. Tomáše, společnosti Colloredo-
Mannsfeld, spol. s r.o. i ostatním partnerům. 
  
Budoucí nové koordinátorce bych ráda 
popřála velmi mnoho 
trpělivosti, dobrých nápadů  
a správných lidí kolem sebe.  
  
Mgr. Ivana Nalezencová 
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