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V Dobříšku jako doma…..
Kdyţ se náš mladší syn učil mluvit, zkusili jsme se ho jednou zeptat: „A jak se
jmenuješ?“ – „Šimon.“ – „A kde bydlíš?“ – „V centru.“, zněla jeho naprosto
spontánní, nijak námi neovlivněná odpověď. Tato jeho reakce neznamenala však to,
ţe bychom ţili v centru města, ale to, kde se náš syn cítí zřejmě „jako doma“, tzn.
v centru mateřském. Nejprve mě to zarazilo, jestli mé děti nejsou více v „centru“ neţ
doma, ale kdyţ jsem tuto myšlenku po pečlivém zváţení zahnala, uvědomila jsem si,
jak je dobře, ţe mateřské centrum v našem městě existuje a jak významné je nejen
pro mě (a doufám, ţe i pro další maminky), ale i pro naše děti. A uvědomila jsem si
také, proč tomu tak je. Je nám (a troufám si zde mluvit i za ostatní maminky
navštěvující Dobříšek) tady dobře! Hned po příchodu na nás dýchne ovzduší
naladěné na přátelskou notu, uvítá nás usměvavá a vlídná paní koordinátorka a my
víme, ţe jsme zde skutečně vítáni. To mi hned vylepší náladu zkaţenou naším
ranním shonem a scénami s oblékáním dětí, vše uţ je dávno zapomenuto a my
vcházíme do herny, kde se zdravím s ostatními maminkami, s radostí, ţe je zase
vidím. Velkou radost mám vţdy z toho, kdyţ zahlédnu maminku, která je
v Dobříšku poprvé a vţdy je naší snahou, aby se tady nové návštěvnice cítily vítané
a spokojené. A mé děti? Ty uţ se mezitím dávno ztratily v chumlu ostatních dětí. Uţ
tu mají své kamarády a jsou zvyklé navazovat kontakty se svými vrstevníky, coţ
povaţuji za jednu z mnoha výhod jejich návštěv mateřského centra.
Mám-li to shrnout, za největší přednost MC Dobříšek povaţuji to, ţe tu
maminky s dětmi najdou přátelské prostředí - prostředí, kde jsou vţdy vítány.
Zároveň je jim ponechána svoboda jejich osobnosti či nálady – chtějí-li jen v klidu
posedět a sledovat hraní svého dítěte, nikdo je nebude zahlcovat zbytečným
„klábosením“, ale pokud chtějí vyuţít společnosti, která tu je a chtějí si s někým
popovídat, jsem si jista, ţe se tu nebudou cítit osaměle.
MC Dobříšek je tu přece pro ně a pro jejich děti.
A tak přeji Dobříšku mnoho spokojených maminek a dětí, hodně nápadů a
také těch, kteří budou mít chuť a energii tyto nápady realizovat.
Mgr. Markéta Svobodová
Členka Rady matek
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Co je Mateřské centrum Dobříšek?
Občanské sdruţení, jehoţ zakladatelky (a členky) chtějí přispívat k péči o
specifickou a na dobříšsku velmi početnou skupinu občanů, jakou jsou matky na
mateřské dovolené a jejich děti.
Nabízí programy a uplatnění jak těmto ţenám, tak jejich dětem.
Povzbuzuje ţeny v jejich rolích matek a manţelek, dává jim moţnost
seberealizace a uplatnění svých schopností a dovedností.
Dětem poskytuje příleţitost pohrát si se svými vrstevníky, učit se navazovat
s nimi kontakty, účastnit se didaktických programů.
Je společenstvím zaloţeném na principech dobrovolnosti a svépomoci.
Obohacuje kulturní a společenský ţivot na Dobříši.
Přispívá k rozvoji občanské společnosti.
Směřuje k posílení dobře fungující rodiny.

Foto - Cesta za Sněhurkou – soutěţe s odměnou v rámci Svatováclavských slavností.
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Vedení MC – Akční Team
Členem občanského sdruţení MC Dobříšek se můţe stát kaţdý občan, který
souhlasí s jeho stanovami a řídí se jimi. Kaţdý člen má právo podílet se na činnosti
centra a být volen do jeho výkonného orgánu. Člen se můţe vyjadřovat k činnosti
MC na setkání Rady MC, která se koná min. 1x za měsíc, nebo na valné hromadě
MC Dobříšek, která je pořádána minimálně 1x za rok.
Rada MC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a
hospodaření MC. Rada rozhoduje jako celek. Jednotliví členové Rady jsou
oprávněni samostatně jednat s jinými institucemi a občany. Členové Rady MC jsou
voleni valnou hromadou na období jednoho roku.
Statutární zástupci: Mgr. Markéta Svobodová, Petra Štěpová,
Mgr. Jana Zajícová (do 30.6. 2003)
Členové Rady :
Jana Balíková
Vlasta Dragounová
Simona Farářová
Dagmar Hametová
Mgr. Klára Kaiserová

Dita Michalíková
Iva Sakmaryová
Mgr. Markéta Svobodová
Petra Štěpová
Mgr. Jana Zajícová

11. prosince 2003 proběhla valná hromada kde byly nově zvoleny:
Stáňa Bedřichová
Mirka Vtípilová
Dáša Hametová
Veronika Guttenbergová
Mgr.Markéta Svobodová
Petra Štěpová
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Jak to všechno začalo a kudy se ubíráme
V létě 2001 začalo několik matek připravovat vznik občanského sdruţení, které by
provozovalo Mateřské centrum v Dobříši.
26. 9. 2001 bylo zaregistrováno občanské sdruţení Mateřské centrum Dobříšek u
Ministerstva vnitra České republiky.
Na podzim 2001 jsme získaly pro náš záměr prostory v Pastoračním centru sv.
Tomáše, sestávající se z jedné místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení. Dále jsme
formou darů získaly hračky a nezbytný nábytek, který jsme zrenovovaly.
Navázaly jsme dobré vztahy s radnicí města Dobříše.
Dne 13. listopadu 2001 bylo Mateřské centrum Dobříšek slavnostně otevřeno za
přítomnosti zástupců města, místního a regionálního tisku, rádií a televize, zástupkyň Sítě
MC v České republice.
Od té doby nabízí MC Dobříšek kaţdý školní rok nové programy pro maminky,
jejich děti i celé rodiny. Patří mezi ně pravidelné i mimořádné akce.
Staly jsme se součástí Sítě Mateřských center v České republice.
Od roku 2002 účtujeme díky Občanské poradně v Plzni v systému podvojného
účetnictví a čerpáme 80% financí na účetnictví z Programu EU Phare.
Pro rok 2003 vytvořilo mateřské centrum místo koordinátora plně placené Úřadem
práce v Příbrami jako veřejně prospěšnou práci. V konkurzním řízení byla pro tuto pozici
vybrána paní Markéta Korbová, která svými schopnostmi i ochotou významně přispěla
k dobrému fungování MC.
Staly jsme se členy Miniregionu MC v okrese Příbram (MC Březnice, MC Dobříš,
MC Příbram, MC Roţmitál p. Třemšínem, MC Sedlčany). Přínosem jsou vzájemná
setkávání, výměny zkušeností a společná propagace MC v regionálních médiích. Byla také
vytvořena společná kandidátka do Rady Sítě MC v ČR.
Proběhl II. kongres MC v ČR zastřešený významnými osobnostmi. Velmi nás
potěšilo, ţe zakladatelka 1. MC v Čechách (MC YMCA Praha před 11 lety) paní Rut
Kolínská se stala Ţenou Evropy pro rok 2003. Toto významné mezinárodní ocenění
získala v Kodani v květnu 2003 za budování a propagaci mateřských center, jejichţ
existence přispívá velkou měrou k budování občanské společnosti. Rut Kolínská se stala
1. Češkou, které byla tato prestiţní cena udělena. Cena vznikla v roce 1987 v
Bruselu.
V roce 2003 oslavilo MC jiţ své 2. narozeniny.
MC se opět zapojilo do Májových oslav města a Svatováclavských slavností na
Zámku Dobříš konáním soutěţí a tvůrčích dílen.
Pravidelně o naší činnosti informujeme zastupitele našeho města. Radnice
deklarovala svoji veřejnou podporu MC Dobříšek i ve svém programovém prohlášení na
volební období 2002 – 2006.
Na konci roku jsme zrušily účet u Ge CB v Dobříši a nově zaloţily tzv.
Transparentní účet u eBanky v Praze, která občanským sdruţením nabízí internetové
bankovnictví a vedení účtu zdarma.
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Naše plány do roku 2004
- nově vytvořit pracovní místo účetní a znovu zřídit pracovní místo koordinátora MC
Dobříšek ve spolupráci s Úřadem práce v Příbrami a získat na něj finanční
prostředky včetně pojistného z fondu Veřejně prospěšných prací
- uspět s projektem zaměstnanosti v regionu a čerpat finance z ESF
- v rámci projektu rozběhnout rekvalifikační kurzy pro ţeny na MD ( Angličtina,
Účetnictví), včetně hlídání dětí
- rozšířit spolupráci s Městskou knihovnou
- pokračovat ve spolupráci se zahraničím (partnerské město Mierlo v Holandsku)
- dávat o sobě vědět lidem v Dobříši a okolí, především mladým rodinám
- pokračovat v úspěšné spolupráci se Zámkem v Dobříši
- spolupracovat a pravidelně informovat o naší činnosti zastupitelstvo města Dobříš
- opět se zapojit v květnu do výročních oslav města Dobříše a v září do
Svatováclavských slavností na zámku
- pokračovat v tradici velikonočních a vánočních Jarmárků
- pokračovat v pořádání seminářů na různá společenská témata

Foto – Duben „Velikonoční Jarmárek“- děti si samy mohly vyrobit kraslici v herně MC.
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Pravidelný program, statistika návštěvnosti
Leden – červen 2003
Pondělí
Úterý

14.30 – 15.30 Angličtina hrou I – pro předškolní děti
15.30 – 16.30 Angličtina hrou II – pro předškolní děti
9.00 – 11.30
15.00 – 17.00

Středa

9.00 – 11.30

Čtvrtek

9.00 - 11.30

Pátek

Dopolední herna - pro rodiče s dětmi,
na jedno dopoledne průměrně 7 maminek a 8 dětí.
Kouzelná školka – pro děti od 3 let
průměrně 22 dětí za měsíc.

Kouzelné jesličky – pro děti od 1 roku s rodičem
průměrně 17 dětí za měsíc.
9.00 – 10.00 Výtvarná dílna – pro předškolní děti ve spolupráci
s výtvarnou dílnou Zahrada, zapsáno 16 dětí, průměrná účast 10 dětí.

18.00 – 20.00

Dopolední herna – pro rodiče s dětmi
Na jedno dopoledne průměrně 7 maminek a 8 dětí.
Výtvarná dílna pro maminky
Ve spolupráci s výtvarnou dílnou Zahrada.
Jednou za 14 dní pro 10 maminek.
Plavání v příbramském bazénu jednou za 14 dní. Dle volných termínů
na bazénu.

Během letních prázdnin červenec –srpen 2003 bylo Mateřské centrum Dobříšek zavřeno, probíhal úklid a
reorganizace. Připravovaly jsme nové programy a kurzy.
Září - prosinec 2003
Pondělí

9.00 – 12.00
17.30 –18.30

Úterý

9.00 – 11.00
14.00 – 16.00

Středa

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00

Čtvrtek

Pátek

Dopolední herna – otevřeno pro maminky s dětmi.
Průměrně 16 dětí za měsíc.
Zdravotní cvičení pro maminky- problémy zad a další „maminkovské“ neduhy.
Školička - pro děti od 3 do 5 let, bez maminek
Průměrně 10 dětí za měsíc.
Kouzelné odpoledne pro děti od 2 do 4 let
I. Výtvarná dílna
II. Výtvarná dílna – pro děti od 4 do 6 let
Broučci – hudebně - výtvarný program pro děti od 1 do 3 let.
Průměrně 30 dětí za měsíc.
Herna pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let

9.00 – 12. 00 v rámci dopolední herny:
10.00 – 11.00
Maňáskové divadlo (1. a 3. týden) – divadélko pro děti
Hrátky pro kaţdého (2. a 4. týden) – program pro děti od 1 do 3 let
15.00- 16.00 Klíček – hudební program pro děti od 4 let
Průměrně 22 dětí měsíčně.
11.45 – 12.45 Plavání s Dobříškem v příbramském bazénu-jednou za 14 dní
18.00 - 20.00 Výtvarná dílna pro maminky -1.a 3. týden – skupina maminek z Dobříše a okolí
2. a 4. týden – skupina maminek z Mníšku pod Brdy
Pořádáno ve spolupráci s výtvarnou dílnou Zahrada Zuzky Hutňanové pro 2x10 maminek.
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Mimořádné akce:
Leden

Pyţámkový mejdánek – s Olinou Ludačkovou
Zúčastnilo se 12 dětí.

Únor

Výběrové řízení na zaměstnance MC. 4–členná komise vybírala z 15 uchazeček.

Březen

Asanaci a desinfekci v MC provedla sponzorsky firma Konzea a malování jsme
zvládli svépomocí díky našim manţelům.

Duben

Velikonoční Jarmárek – Ukázka tradičních řemesel, výroba a prodej dárků, květinových
aranţí, pomlázek….pro děti výtvarný program v herně i v dílně Zuzky Hutňanové.
Loutkové divadlo. Pořádáno ve spolupráci s Pastoračním centrem sv. Tomáše a čajovnou
Carpe Diem. Jarmárek navštívilo 260 lidí.
Knihovna pro kaţdého – s knihovnicí p. Švehlovou se nad knihami pro nejmenší sešlo
9 maminek a 15 dětí.
Účast na II. Kongresu Sítě mateřských center v ČR v Praze – hlavní téma : Stala se
rodina společenským problémem? Na kongresu naše MC zastupovaly 3 maminky.
Jednání se správcem zámku p. Krejcárkem o budoucí spolupráci.

Květen

Jak krtek ke kalhotkám přišel – na výlet s programem ekologické výchovy pro nejmenší
do o.s. Tereza v Praze jelo 8 maminek s dětmi.
Tajemné komnaty dětské duše – záţitkový seminář o komunikaci v rodině s Mgr. J.
Štěpo ve spolupráci s Čajovnou Carpe diem, 22 zájemců.
Hastrmanský mejdánek v kouzelné školce – o dort se podělilo 11 vodníčků
s maminkami.
Návštěva z Holandska v MC – přátelské posezení se skupinou přátel z Mierla, kteří se
zajímali o vznik MC, naše akce a programy. Darovali nám velké mnoţství hraček a
koberce do herny. Skupinu 10 holanďanů přivítalo 8 maminek s dětmi.
Dětský koutek na májových slavnostech – na Komenského náměstí jsme pořádaly
v rámci oslav města Dobříše hry, soutěţe a kreativní dílny pro děti s výhrou pro kaţdého.
Zúčastnilo se 120 dětí.

Červen

Na cestě do Evropské unie - průvodce nejen pro ţeny - diskuzní seminář o podmínkách
ţivota v EU.Ve spolupráci s Gender Studies. Diskutovalo 9 žen.
Dopravní hřiště Besip – Na výlet do Příbrami s výukou pravidel a bezpečné jízdy v praxi
vyjelo na svých kolech a tříkolkách 29 dětí a maminek.
Sen jako poselství – sebepoznávací seminář s psychologem Mgr. J.Štěpo proţilo
13 zájemců.
Malá vernisáţ velkých umělců – výstava absolventů výtvarné dílny Zuzky Hutňanové.
Se Zuzkou si připíjelo 9 dětí a jejich rodiče.
Slavnostní završení kouzelné školky – s pohádkou, opravdovým vysvědčením
absolventům a výrobou pamětního sluníčka přátelství. Vysvědčení si odneslo 13 dětí.
Táborák – předprázdninové posezení u ohně. Rozloučit se přišlo 56 dětí a dospělých.
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Foto - představení divadla „Buchty a loutky“ k 2. výročí zaloţení MC.
Červenec – Srpen

MC bylo zavřeno, ale probíhala intenzivní příprava programů na nový
rok, úklid a reorganizace.

Září

Cesta za Sněhurkou – soutěţe s odměnou v rámci Svatováclavských slavností.Ve
spolupráci se Správou zámku Dobříš. Za Sněhurkou přišlo 210 dětí s rodiči.

Říjen

Kurz ubrouskové techniky. Účast 24 zájemců.

Listopad

2. narozeniny – Ţabák Valentýn – představení divadla Buchty a loutky k 2. výročí
zaloţení MC. Posezení s promítáním videozáznamů z našich akcí, občerstvení. Divadlo
shlédlo 36 dětí s doprovodem dospělých.
Vánoční jarmárek – Ukázka tradičních řemesel , výroba a prodej vánočních
dárečků, divadlo a výtvarný program pro děti v herně. Občerstvení Čajovna Carpe Diem.
Během dne jarmárek navštívilo asi 400 lidí, včetně dětí.
Papírování – ekologický pořad v sídle o.s.Tereza v Praze

Prosinec

Kurz tkaní náramků z korálků . Účast 20 zájemců.
Proběhla Valná hromada MC Dobříšek
Vánoční zpívání – nejznámější české koledy zazněly v sále Pastoračního centra
sv. Tomáše. Účast 78 lidí různého věku.

Mateřské centrum Dobříšek dále nabízí:
- moţnost občerstvení
- knihovničku s literaturou pro rodiče i pro děti
- venkovní hřiště
- inzertní sluţbu
- aktuální informace týkající se problematiky maminek na MD
- nově půjčovnu hraček a didaktických pomůcek a her
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Statistika návštěvnosti v MC – tabulka
Počet dospělých

Průměr dětí na akci

s jedním a více dětmi
Leden

75

7

Únor

60

5

Březen

70

7

Duben

100

8

Květen

66

7

Červen

81

9

Září

44

8

Říjen

103

12

Listopad

98

11

Prosinec

73

7

Celkem

770

8

Počet realizovaných pravidelných akcí za rok 2003
Název programu

Počet lekcí

Lekcí v Příbramském Aquaparku

11

Kouzelné jesličky

22

Kouzelné jesličky

22

Angličtina pro děti

37

Výtvarná dílna pro děti

19

Výtvarná dílna pro maminky

24

Zdravotní cvičení pro maminky

13

Školička pro děti od 3 do 5 let

12

Broučci

13

Klíček

11

Celkem

184

Celkem se konalo 22 mimořádných akcí v roce 2003.
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Jak hospodaříme ?
Účetní podklady připravila naše koordinátorka Markéta Korbová a účetnictví zpracovala Občanská
poradna v Plzni a z větší části bylo financováno z programu EU – Phare
(80% = 12 000,–Kč z celkových 15 000,–Kč)
Stav pokladny k 31.12.2003: 1 780,– Kč
Stav účtu u eBanky Praha k 31.12.2003: 8 493,40 Kč
Na našem tzv. Transparentním účtu je moţné na www.ebanka.cz
sledovat naše transakce půl roku zpětně.

Rozdělení výnosů a nákladů podle jednotlivých činností
Nasev stř.

Stř.
1

Provoz

Popis
úrok
dary

Výnosy
Výnosy
nepodléhající
osvobozené
10,49
5 770,00

či. přisp.
Přednáška

Výnosy
podléhající

4 550,00

hlavní činnost

1 200,00

pronájem

Náklady

Náklady
neuznané

10,49

0

5 770,00

0

4 550,00

0

1 180,00

20,00

180,00

režijní náklady společné

180,00
11 107,11

15

Celkem
2

Pískoviště

3

Herna

hlavni činnost

4 840,20

10 146,20

-5 306,00

2 264,00

1 974,00

290,00
290,00

40 259,20

-259,20

2 360,00

600,00

1 760,00

hl.činnost
Celkem

8 390,00

2 673,20

5716,80
5716,80

hl.činnost

2 725,00

1 668,00

1 057,00
0

-5 306,00

Plavání
Celkem

5

Finanční příspěvek od

-11 122,11
-10 922,11

Celkem
4

Zisk/Ztráta

Fin. při. Dobříš

40 000, 00

města Dobříš
Celkem
6

Zdravotní cvičení

-259,20

hl.činnost

maminky
Celkem
7

Angličtina

8

Karneval

9

Vánoční jarmárek

1 760,00

hl

dary

490

490,00

Celkem

1 547,00

10

Občerstvení k akcím

hl.činnost
Celkem

822,50

820,00

2,50
2,50

11

Velikonoční jarmárek

hl.činnost

2 836,00

1 074,20

1 761,80

Celkem

1 761,80

12

Kouzelná školka

hl.činnost
Celkem

1 167,00

2 424,00

-1 257,00
-1 257,00

13

Klíček

hl.činnost

2 210,00

843,5

1 366,50

Celkem

1 366,50

14

Půjčovna hraček

hl. činnost
Celkem

965

15

Oslava narozenin

hl.činnost

1 780,00

979,5

980

185,5

794,50
794,50

75615

-15,00

965,00
965,00
800,50

Celkem
16

Školička

hl.činnost
Celkem

17

Dotace Úřadu práce

dotace

800,50

75 600,00

Celkem
SUMA

-15,00
121 870,49

12

4 550,00

32 719,70

161 879,90

15

-2 754,71

Poděkování za rok 2003 patří především všem dobrovolníkům:
Dopolední herna - v technickém zajištění se střídaly tyto maminky: Markéta Svobodová,
Petra Štěpová, Hanka Petáková, Jitka Kubíčková, Jana Balíková a Veronika
Guttenbergová, poté koordinátorka MC Markéta Korbová
Kouzelná školka a Kouzelné jesličky – program připravovala Olina Ludačková.
Výtvarná dílna pro maminky a předškoláky - program vedla ve své výtvarné dílně
Zahrada Zuzka Hutňanová
Angličtina hrou I. - II. – vyučovala Jana Zajícová, poté Helena Wachtlová
Školička – program připravovala Marcela Kvapilová
Broučci- program připravovala Mirka Vtípilová
Hrátky pro kaţdého- program připravovala Stáňa Bedřichová
Maňáskové divadlo – program připravovala Jana Kylarová
Zdravotní cvičení vedla fyzioterapeutka Dáša Mášová.
Dopravní hřiště – zajistila Jana Balíková
Cesta za Sněhurkou a Májové oslavy – připravila Markéta Svobodová
Velikonoční a Vánoční Jarmárek– organizovala Petra Štěpová
Partnerství s Holaňďany – prohlubovaly p.Coufalová a J.Zajícová
Agenda zaměstnance, kontrola účetnictví a legislativa – Petra Štěpová
Výroba a tisk letáků, vizitek, grafické práce– Dáša Hametová
Internetové stránky – Martin Hamet

MC Dobříšek děkuje všem dobrovolníkům, kteří v roce 2003 pracovali naprosto
nezištně a obětavě a vytvořili tak pro naše děti nezapomenutelné chvilky.
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Za podporu:
a pochopení našim drahým manţelům
O.Stanislawu Górovi a Pastoračnímu centru sv. Tomáše
panu starostovi, místostarostům J.Melšovi, J.Hájkovi a městské radě
Síti mateřských center v ČR především Rut Kolínské a Lucii Slaukové
MC Pampeliška v Březnici
Finanční podporu poskytli:
Město Dobříš 40 000,–Kč
Úřad práce Příbram 75 600,– Kč
Vladimír Zajíc 5000,– Kč
Materiální podporu poskytli:
Klára Kaiserová
Ladislav Svoboda
Jindra Klímová
Jakubův Kašper
Firma Konzea
Za propagaci:
Dobříšským Listům a Infocentru Dobříš, Městské knihovně Dobříš
Periskopu, Příbramskému deníku, Příbramskému zpravodaji
MF Dnes
Radiu Blaník, Rádiu Regina Praha
Za spolupráci:
Zaměstnankyni Markétě Korbové
p.Machalíčkovi a p.Ţeníškové z Občanské poradny v Plzni
p.Suché a p.Bartůňkovi z ÚP Příbram
Zuzce Hutňanové za inspiraci a vedení výtvarných dílen
Dáše a Martinovi Hametovým a 5P Computers za fotodokumentaci, sponzorskou realizaci www stránek,
výrobu a tisk letáků
Webmasterovi města Dobříše Danielu Flígrovi
Redaktorce Haně Hofmanové z Periskopu
Jindře Kastnerové z KD Dobříš a všem z Computers Design
pastorační asistence Lídě Musilové

Čajovně Carpe Diem za spoluúčast na našich akcích
Floristce Martině Krátké z f. Letizia
p. Krejcárkovi, správci Zámku Dobříš
p.Švehlové za program v knihovně
Janě Hametové za mzdové účetnictví
Stáně a Jirkovi Bedřichovým za pomoc při zařizování herny
Truhláři V. Albrechtovi za instalaci zámků a opravy nábytku
Jiřímu Štěpovi za pomoc při výběrovém řízení
Jance Vokurkové a Lucii Procházkové za hlídání dětí při programech
P.Balíkovi, J.Guttenbergovi, p.Korbovi a J.Štěpovi za vymalování MC
p.Lukešové z Aquaparku Pb
Za slevu při nákupu:
K.Froňkovi – hudební nástroje Příbram, Hračkám Špína a synové s.r.o., Thomasyové z obchodu Caolina, Berušce
Příbram, J. Selicharovi – SETRANS zdrav. Pomůcky, p.Moletzové z Fy Color speciál, p. I. Vopičkové Hračky,
OZ Černý

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k provozu Mateřského centra Dobříšek.
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Co dodat…
S úlevou mohu ujistit všechny, kteří právě čtou tuto Výroční zprávu, ţe
navzdory moři nejistot, kterým proplouváme, jsme ustály další rok naší existence.
Podařilo se nám získat dotaci Úřadu práce Příbram na úhradu mezd a pojištění
našemu zaměstnanci. Díky auditu našeho podvojného účetnictví financovaného
z programu EU Phare Občanskou poradnou v Plzni máme jistotu, ţe máme
v pořádku všechny úřední záleţitosti, platby a poplatky a podaly jsme včas všechna
daňová přiznání, protoţe bez toho všeho se prosté fungování Dobříšku ani jiného
občanského sdruţení neobejde.
A tak se tato „neviditelná“ a nezajímavá práce stává součástí naší práce s dětmi,
která je jinak tím nejdůleţitějším a nejkrásnějším, co snad v ţivotě můţeme dělat. A
pokud snad ještě někdo pochybuje a povaţuje nás za nudící se maminy na mateřské
dovolené, které se snaţí ukrátit svoji dlouhou chvíli, věřte, ţe tomu tak skutečně
není, my se jen snaţíme naše poslání plnit tak, ţe se nějakým způsobem přičiníme o
kvalitnější výchovu našich dětí, kterou tímto přebíráme do vlastních rukou.
Proto chci především poděkovat všem, kteří s námi jakýmkoli způsobem
sympatizují a drţí nám palce.
Za Radu MC Dobříšek
„neviditelná“ Petra Štěpová
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