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Rok 2021 byl  náročný vzhledem k
neustále se měnícím opatřením v
rámci pandemie,  přesto jsme si
užíval i  možnosti  konečně se
setkávat a pořádat zaj ímavé akce.
Zvládli  jsme nové projekty,
otevřeli  jsme původní i  nové
kroužky a opět mohli  zorganizovat
Lampionový průvod! 

Leden jsme začali  projektem,
který jsme připravovali  v  prosinci
a přes Vánoce:  do oběhu jsme
pusti l i  příručku pro rodiče:
Koronavirová epidemie a její
dopad na rodinu.  Tuto příručku
jsme připravi l i  spolu s odborníky
a s pomocí sponzora Tiskárny
Dvořák jsme příručku také vytiskl i
a dal i  k dispozici  zcela zdarma.

Příměstské tábory v roce 2021 se
opět těši ly bohaté účasti .  Po
táborech jsme s nadšením spusti l i
nový  semestr s atraktivními
kroužky  v  podobě Tvůrčího psaní,
Talentovek,  adaptačního
programu Semínka,  Kreativní
školičky,  Malého vědce,  malé
kadeřnice,  Malování pro seniory,
Kreslení komiksů,  Keramiky
online,  English Playgroup a
Mladého videotvůrce.

V září  jsme v Dobříšku oslavili  20.
narozeniny  obrovským dortem a
zábavným odpolednem. Těšíme se na
"dospělácká léta" Dobříšku!

K oslavě narozenin jsme nechali
vytvořit  l imitovanou edici
vysokoprocentní mléčné čokolády s
perníkovým kořením s originální
malbou skřítka Dobříška od naší
výtvarné ví ly Lucky.  Je lahodná! K
dispozici  pouze do vyprodání zásob.

Došlo také na opravu dětského
hřiště od společnosti  BIOS s.r .o.  Moc
děkujeme! Archa je jako nová a
připravena zase dělat radost další
generaci  dětí .

Lampionový průvod: Cesta
pohádkovým lesem  s  roční
přestávkou byl  ve velkém stylu,  i
když nás trochu drti l i  v ládní
omezení,  karantény a nemoci.  Ale
zvládli  jsme to a vám se to l íbi lo!
Přišlo vás 2000! V roce 2022 máme
pronajaté i  nádvoří  zámku, moc se
těšíme.

Pro velký zájem jsme opět pro
dobříšské děti  připravi l i  venkovní
vánoční hru o sněhových vločkách,
opět ve spolupráci  s  f irmami z celé
Dobříše.  Bylo to skvěle!



ZNÁTE
DOBŘÍŠEK?

rok 2021
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Rodinné centrum Dobříšek,  z .s .  je
místem pro rodiny i  jednotl ivce,
kde lze trávit  volný čas,  využívat
zázemí centra,  navštěvovat veškeré
programy a aktivity,  vzdělávat se,
rozšiřovat své dovednosti ,  ale také
se i  podílet na přípravě chodu
centra.  

Snažíme se,  aby centrum bylo
aktivně využíváno pro volný čas
dětí  i  dospělých,  smysluplné
trávení času rodin,  aby centrum
bylo místem seberealizace každého
jednotl ivce.  

Zvláště rodičům malých dětí
umožňuje centrum vyj ít  ze sociální
izolace,  kam se celodenní péčí  o
dítě často dostávaj í .  Činnost centra
je v souladu se sociálně-
preventivní  funkcí pro rodiny.  
 Rodiče mohou na rodičovské
dovolené navazovat společenské
kontakty,  vzdělávat se a také
centrum usnadňuje rodičům
zapojení do pracovního procesu.  

Rodinné centrum Dobříšek
poskytuje rodinám v těžkých
situacích podporu a 
 zprostředkovává odbornou pomoc.

Centrum přispívá svou činností
také k rozvoj i  města Dobříše.
Podporuje nejen obyvatele města,
ale také při lehlého okolí .
Dobříšek je místem, kde se l idé
mohou potkávat,  vzdělávat i  bavit
- v bezpečném prostoru pro
všechny.

Činnost centra je z velké části
dobrovolnickou organizací ,  právě
díky dobrovolné práci  ochotných
lidí  je možné real izovat bohatý
program a aktivity.  Na provoz
centra je využíváno také dotací ,  v
roce 2021 především díky
finanční podpoře dotačního
titulu Rodina od MPSV a
dotačního fondu města Dobříše.
Velkou podporou jsou i  další
organizace,  dárci  a sponzoři .
Všem srdečně děkujeme za to,  že  
můžeme realizovat všechny
plánované programy a aktivity.

Jsme otevřeni novým nápadům a
uvítáme jakoukoliv pomoc či
podporu.  Neváhejte se přidat ke
skvělému týmu RC Dobříšek a
spolu s námi měňte malý kousek
světa ve svém okolí  -  rozzářený
úsměv dětí ,  spokojení dospělí  a
potěšení senioři  atp.  I  to vše
můžete spolu s námi ovl ivnit .  



ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

profil organizace

RODINNÉ CENTRUM DOBŘÍŠEK STRANA 3

PROFIL ORGANIZACE

Rodinné centrum Dobříšek,  z .s .
Sídlo :  Na Nábřeží  1650, Dobříš 26301
IČO:  26542820

Spolek zaregistrován na
Ministerstvu vnitra dne 26.9.2001
pod číslem VS/1-1/48114/01-R.  

Číslo účtu:  210153870/2010 
Fio banka

Web :  www.dobrisek.cz
FB :  www.facebook.com/dobrisek

V organizaci  pracuj í  3 zaměstnanci
na částečné či  plné úvazky,  účetní ,
lektoři  a lektorky formou DPP či
fakturace a dalších cca 20 externích
pracovníků.  V organizaci  pomáhá
dalších cca 50 dobrovolníků.

KONTAKTY

Koordinátor 
608 459 559,
koordinator@dobrisek.cz

Administrativa  
608 199 265,  info@dobrisek.cz

Provozní (registrace,  přihlášky) 
608 906 559,  info@dobrisek.cz

Klíčoví zaměstnanci:

Asistent projektů a
Administrativní pracovník :
Petra Štochlová
Je také členkou Rady.

Koordinátor - 
Mgr.  Veronika Liotard

Provozní - Petra Smíšková

Účetní - Petra Černá
Pozici  účetní vykonává na DPP.

Organizace je stabilní .  Jediným
problémem je závislost na
dotacích,  bez kterých by byl
ohrožen chod centra.



ŘÍZENÍ A
SPRÁVA

profil organizace
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Petra Štochlová,  od 22.9.  2017
Petra Černá,  od 4.6.2018
Michaela Černá,  od 24.2.2020

Organizace je řízena podle Občanského zákoníku a předpisy o spolkové
činnosti  v něm obsažené a dle stanov spolku.

Výkonný orgán

Hlavní výkonný/statutární orgán spolku je Rada.  Je volena členskou schůzí a
v roce 2021 j i  tvoři l i  3 členové,  kteří  mohou organizaci  zastupovat jednotl ivě.
Členové Rady vzájemně spolupracují  a efektivně tak řídí  celou organizaci .
Rada schvaluje veškerá zásadní rozhodnutí  a investice nad 3 000 Kč,  stejně
tak veškerá účetní data.

Dozorčí orgán

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.  Ve funkci Členové stejně jako
Radní působí zdarma a jsou svoláváni 1× ročně.  Členové volí  Radu. Seznam
Členů není veřejný.

Finanční přehledy kontroluje účetní a koordinátor.  Závěrečná data schvaluje
členská schůze.  



PŘEHLED
ČINNOSTI

o našem centru
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Adaptační program Semínka
Angličtina pro dospělé s hl ídáním
English Playgroup
Francouzština pro dospělé
Kreativní  školička
Keramika pro děti
Keramika pro děti  online
Keramika pro dospělé online
Základy práce na PC pro seniory
Kreativní  počítačové tvoření pro
seniory
Předškolák online
Předporodní seminář
Kreslení komiksů
Malování pro seniory
Talentová přípravka
Tvořivá výtvarká
Hravé tvoření
Němčina pro děti
Malý kuti l
Malá kadeřnice
Malý vědec
Mladý videotvůrce
Tvůrčí  psaní online

Základem centra je real izace
kroužků a aktivit  pro děti  a dospělé,
stejně jako podpora všech členů
rodiny v prevenci problémů či
podáním pomocné ruky při  řešení
problémů. V roce 2021 probíhaly i
nadále některé aktivity online.

Realizované pravidelné kurzy:  

Skřítek Dobříšek:  Patál ie s domečkem
Velikonoční hra:  Zlatý poklad
Procházka s Dobříškem
Osení zdarma
Srdečný první máj
Pohádková stezka:  Hon na
čarodějnice
Deníček maminky
Den dětí
Dětská olympiáda
Den otců
Vítání prázdnin
Piknik s Katkou
Exkurze do Techaku
20 let - narozeniny Dobříšku
Plstění z vlny:  podzimní ví ly a andělé
Workshop: Grafika a copywriting pro
začátečníky
Lampionový průvod: Cesta
pohádkovým lesem
Vánoční mini focení s  Míšou Bayovou
Mikulášská návštěva v Dobříšku
Sněhová adventní hra

Cesta za dobrodružstvím  s  Danielou
Koubkovou
Na laně  s  Klárou Sudovou
Kouzelný svět  s  Johanou Pogranovou
Malý velký kutil  s Vojtou Mujgošem
Letem světem s mistrem Paletou  s
Mirem Pogranem
Vesmírné putování  s  Malým princem
s Klárou Sudovou

Jednorázové akce:

Léto a příměstské tábory:  6 turnusů



PŘEDNÁŠKY A
PORADENSTVÍ

vzdělávání a prevence
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Rodinné poradenství  - Mgr.  Neubauerová,  Dis.
Výchovné poradenství  - Mgr.  Neubauerová,  Dis.
Sociálně-právní poradenství  - Mgr.  Koubková a Mgr.  Tesárková
Prevence závislostí  -  Mgr.  Přibylová
Psychomotorický vývoj  dětí  -  Špačková Krasanovská
Pro nastávaj ící  rodiče s porodní asistentkou - porod. asist .  Branšovská

Přednášky v roce 2021

18.01.2021 Mezigenerační komunikace aneb jak se domluvit s prarodiči -
Mgr. Bc.  Neubauerová,  Dis.
08.02.2021 Bydlení s rodiči  jako první volba  – Mgr.  Bc.  Neubauerová,  Dis.
22.02.2021 Jak se po dítěti  úspěšně prezentovat na pracovním trhu -
neuskutečněno
08.03.2021 Jak napsat životopis -  přednáška s workshopem v Canvě - 
Mgr.  Liotard
22.03.2021 Příprava jídla pro děti  ve věku 6-12 měsíců  -  Mujgošová
12.04.2021 Příprava jídla pro děti  ve věku 1-3 roky  -  Mujgošová
26.04.2021 Příprava jídla pro děti  ve věku 3-6 let  - Mujgošová
10.05.2021 Nákup, výběr a zpracování zdravých potravin  -  Mujgošová
24.05.2021 Laktační poradenství formou přednášky  – porod. asist .
Branšovská
07.06.2021 Jak připravit dítě na staršího sourozence  – Mgr.  Bc.
Neubauerová,  Dis.
13.09.2021 Stanovení hranic ve výchově  – Mgr.  Bc.  Neubauerová,  Dis.
29.09.2021 Podpora psychomotorického vývoje  – Špačková Krasanovská
04.10.2021 Kyberbezpečnost  dětí  a dopad rizik pro rodinu - Mgr.  Přibylová
18.10.2021 Vliv moderních technologií  na vztahy v rodině - Mgr.  Černý
18.11 .2021 Sociální  sítě,  je j ich rizika a vl iv na děti  -  Mgr.  Černý

Odborné individuální poradenství v rámci preventivního
programu:



FOTKY

střípky z našich

aktivit
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Zažít město jinak
Dětská olympiáda

Sportovní výzva:
Medvědi nelení

Příměstský tábor

Lampionový průvod: 
Cesta pohádkovým lesem

Lampionový průvod: 
Cesta pohádkovým lesem

Narozeniny Dobříšku 20 let Mikuláš

Online keramika

Malý kutil - konec semestru



ROK 2021 V
ČÍSLECH

návštěvnost
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Návštěvnost programů citelně ovl ivnila koronavirová epidemie a
především vládní opatření,  která uzavřela naše rodinné centrum.
Některé aktivity bylo možné přesunout do online světa,  ale šlo o
nižší  množství .  

Celkově se v roce 2021 účastnilo všech aktivit 3406 účastníků.
Nejde o unikátní účastníky,  mnoho účastníků navštěvuje více akcí
v rámci jednoho roku.

běžné kurzy
264

online kurzy
149

tábory
114

přednášky
79

workshopy
50



FINANCE 
vyúčtování
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FINANCE - POKRAČOVÁNÍ
vyúčtování
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FINANCE - POKRAČOVÁNÍ
vyúčtování
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Chcete být součástí  Dobříšku? Neustále hledáme kvalitní  lektory,  přednášej ící ,
konzultanty a dobrovolníky.  Kontaktujte,  prosím, koordinátorku,  která
společně s vámi projde možnosti ,  jak se zapojit .  Kontakty na konci výroční
zprávy.

Šíření informací o aktivitách Dobříšku je také velká pomoc! Využít  lze FB,  ale
také v případě zájmu poskytneme letáky na akce a kurzy,  které chcete
prezentovat.  Za výlep budeme rádi!

Pomáhat můžete i  pasivně.  Pomocí nákupů přes givt .cz.  Tento pomocník bude
z každého vašeho nákupu na spřátelených eshopech posí lat určité procento na
náš účet.  Nic vás to nestoj í  a nám pomáhá! Jak to funguje? 

JAK SE PŘIDAT
chcete pomoct?
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NOVÉ
KROUŽKY
2021

propagační materiály



RODINNÉ CENTRUM DOBŘÍŠEK STRANA 14
 

PLÁKÁTY
AKCÍ
2021

propagační materiály
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HARMONOGRAM 2021
rozvrh: podzimní semestr



PODĚKOVÁNÍ
bez vás by to nešlo

Rodinné centrum Dobříšek je nezisková
organizace,  pro kterou je spolupráce s
dalšími společnostmi a dobrovolníky
zásadní.  Děkujeme za spolupráci  a
podporu v roce 2021 a těšíme se na rok
2022!

Pastoračnímu centru sv. Tomáše
městu Dobříš
organizaci Síť pro rodinu, z.s.
MPSV 
MAS Brdy Vltava
společnosti BIOS s.r.o.
společnosti ELDOR
tiskárně Petr Dvořák
Ministerstvu dopravy
společnosti SIKO
Českému rybářskému svazu
společnosti ALBI
Někomu Cizímu
VHS Dobříš
Creperii a restauraci U Tří statkářů
časopisu Dráček
Městské knihovně Dobříš
VK balónky
Robbie Bubble
jednotlivcům a všem dobrovolníkům

Děkujeme
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Děkujeme za spolupráci všem zaměstnancům. lektorům,
poradcům, přednášejícím a dobrovolníkům, bez kterých
by Dobříšek nemohl pořádat akce pro děti i dospělé. V

roce 2021 jsme navázali na spolupráci s velkým množstvím
společností, organizací a firem, kterým bychom chtěli

poděkovat za vstřícnost, aktivitu a podporu. 
 

Děkujeme také za propagaci Dobříšským listům,
Příbram.cz, Dobrisskoaktualne.cz a dalším dobříšským
podnikatelům a institucím, které pomáhají propagovat

naše aktivity.
 

Velké díky patří také všem, kteří chodí na akce či kurzy
Dobříšku a svou účastí podporují činnost Dobříšku.

Rodinné centrum Dobříšek je tu pro vás, ale jsme také
moc rádi, že vy jste tu s námi, vážíme si toho a děkujeme.



Rodinné  centrum  Dobříšek ,  z .s .

Na  Nábřeží  1650

263  01  Dobříš

IČO :  26542820

 

tel .  608  459  559

e-mail :  info@dobrisek .cz

web :  www .dobrisek .cz

RODINNÉ CENTRUM DOBŘÍŠEK

Zpracovala:  Mgr .  Veronika  Liotard

Tisk:  Petr  Dvořák  - Tiskárna  Dobříš

Vydáno  v  červnu  2022  v  omezeném  nákladu .


