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Úvodní slovo
Od samého začátku existence Pastoračního centra sv. Tomáše vnímáme my coby nájemci
Mateřského centra Dobříšek jeho činnost jako příležitost ke vzájemnému obohacení. Za více
než pětiletou dobu jeho působení jsem si uvědomil, jak hodně znamená pro mnoho maminek
s dětmi a jak rády se sem vracejí. Nacházejí tu totiž klidné zázemí, pochopení a podporu, ale i
inspiraci a možnost osobního vyžití a růstu. I pro děti je to dobré místo. Setkávají se zde nejen
s jinými hračkami a novým prostředím, ale především se svými vrstevníky, učí se vzájemné
úctě a toleranci. Pravidelné programy mateřského centra vhodně rozvíjejí přirozenou zvídavost
a tvořivost dětí. Jsem také vděčný za vybudování dětského hřiště „Noemova archa“, které
nejenom citlivě zvelebilo okolí pastoračního centra, ale především napomohlo k oživení
prázdné a málo využívané zahrady. Jsem rád, když vidím, že je na hřišti stále plno, potěší mě,
když sleduji veselé děti na prolézačkách a spokojené maminky i tatínky na okolních lavičkách.
Děkuji Dobříšku za takovéhle optimistické pohledy a přeji mu do budoucna mnoho úspěchů.
Jsem opravdu rád, že tady je.
P. Stanislaw Góra
Téměř po roce snažení jsme mohli jednoho červnového odpoledne s úlevou zvolat: „Noemova
archa vyplouvá!“
Nebylo by tomu tak, nebýt několika věrných a nezdolných dobrovolníků a všech dalších,
kteří přiložili ruku k dílu. Pochopitelně, že nemohu opomenout nadace, instituce, firmy a
jednotlivce, kteří na projekt přispěli celkem asi 300 000 korunami. Určitě i díky modlitbám p.
Stanislawa se po celou dobu výstavby nikomu nic nestalo, nic se neztratilo. Děkujeme opravdu
z celého srdce všem.
Jsme mile překvapeni z obrovské návštěvnosti hřiště „Noemova archa“. Farnost tak
doslova otevřela náruč široké veřejnosti. Od rána do večera jsou zde ty nejmenší děti
v doprovodu rodičů a prarodičů. Většina po sobě uklízí hračky i odpadky a pečlivě přikrývá
pískoviště. Děkujeme všem, kdo takto šetrně hřiště využíváte, jedině tak nám všem bude sloužit
dlouhá léta!
Bohužel jsme už museli ale i kontaktovat policii a několikrát prvky na hřišti opravovat
po řádění starších dětí! Tuto situaci zvládáme jedině díky správci hřiště p. Svojtkovi a
neustálému shánění finančních prostředků, ale věřte, že nás to netěší! Hlavně pozdě odpoledne
se na hřišti scházejí větší děti bez doprovodu a svým způsobem užívání hřiště ničí. Věřím však,
že nikoli úmyslně! V naší přítomnosti se nebrání výpomoci, podílejí se na různých udržovacích
pracích, jako natírání, úklid písku apod. Několik z nich jsme zde vídali celé prázdniny od rána
do večera. Nechci vynášet soudy nad jejich rodiči, nevím z jakých důvodů se o své děti
nemohou lépe postarat, ale napadá mě v této souvislosti myšlenka založení klubu pro tuto
sociálně ohroženou mládež. Rádi bychom na toto téma vyvolali širší diskusi i na půdě
pastoračního centra. Máme dokonce svoji vizi, že naše mateřské centrum postupně přeroste
v komunitní centrum svépomoci pro všechny generace. Ale o tom více někdy příště…
Zbývá uţ jen popřát, aby se hřiště a s ním všichni, kteří sem někdy zavítají, vezli jen na
vlnách radosti. Vždyť proto jsme to všechno dělali.
Petra Štěpová, členka rady MC
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Kdo jsme?
Mateřské centrum je místo pro rodiče s dětmi, kde mohou společně trávit svůj volný
čas, využívat nabízený program nebo jen zázemí, obohacovat své dovednosti nebo se
aktivně podílet na přípravě programů a chodu MC.
Nabízíme alternativu aktivního využití volného času dětí a rodin, upozorňujeme na to,
jak je důležité věnovat dětem svůj čas a trávit ho s nimi smysluplně.
Řešíme otázku sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené.
Jsme tu pro všechny, nevybíráme podle dovedností, profese, movitosti nebo vyznání…
Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a snažíme se být jeho nedílnou
součástí (např. pomoc při výstavbě dětských hřišť, spolupráce se státní správou).
Jako nezisková organizace jsme závislé na aktivní podpoře veřejnosti.

A co nabízíme?
Programy pro děti a rodiče: tvořivé, vzdělávací, hudební, sportovní.
První návštěvu v MC Dobříšek pro rodiče s dětmi zdarma.
Vstupné: člen 5 Kč, ostatní 20 Kč za dopolední hernu.
Členský příspěvek pro dospělého 100 Kč/pololetí, děti příspěvek neplatí.
Členství ve sdružení není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen užívá slevy vstupného
na akce MC a mnoho dalších výhod.
Půjčovnu hraček, didaktických pomůcek a her.
Možnost bezplatného zapůjčení odborné literatury a časopisů.
Nekuřácké zázemí pro setkávání rodičů a dětí, místo pro přebalení a nakrmení malých
dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).
Možnost občerstvení.
Bezplatnou inzertní službu.
Venkovní hřiště „Noemova archa“, pro veřejnost otevřeno každý den od 9 do 19
hodin, pro děti od 3 do 12 let pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé osoby, která
zodpovídá za svěřené děti. Platí zde zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.
Přednášky na různá témata z oblasti zdraví, psychologie a výchovy dětí.
Divadelní představení pro děti, jarmárky, hudební programy, společné výlety.
Možnost seberealizace, výměnu zkušeností a nápadů pro rodiče na mateřské dovolené.
Poradenství a aktuální informace týkající se problematiky rodičů na MD/RD.
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Historie MC
Rok 2001
26. 9. 2001 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR občanské sdružení MC Dobříšek.
Získané prostory v Pastoračním centru sv. Tomáše jsme vybavily darovanými
hračkami a nábytkem zrenovovaným svépomocí.
13. listopadu 2001 bylo Mateřské centrum Dobříšek slavnostně otevřeno.
Staly jsme se součástí Sítě mateřských center v České republice.
Rok 2002
Díky Občanské poradně v Plzni přešlo MC do systému podvojného účetnictví a čerpalo
2 roky 80 % financí z Programu EU Phare.
Rok 2003
Vytvořily jsme 1 pracovní místo plně placené ÚP Příbram.
Staly jsme se členy miniregionu MC v okrese Příbram (MC Březnice, MC Dobříš, MC
Příbram, MC Rožmitál p. Třemšínem, MC Sedlčany).
Zakladatelka prvního MC v Čechách Rut Kolínská se stala Ţenou Evropy roku 2003.
Radnice deklarovala svoji veřejnou podporu MC Dobříšek i ve svém programovém
prohlášení na volební období 2002–2006. Na konci roku 2003 jsme nově založily tzv.
transparentní účet u eBanky v Praze.
Rok 2004
Začaly jsme se zabývat fundraisingem. Na provoz MC a realizaci hřiště „Noemova
archa“ jsme využily finančních prostředků z krajských, ministerských a evropských
fondů a několika nadací.
Při příležitosti 10. výročí mezinárodního roku rodiny jsme pro MC Dobříšek
převzaly ocenění „Family Friendly Society“ – „Společnost přátelská rodině“.
Zúčastnily jsme se Valné hromady Sítě MC a semináře o podvojném účetnictví NNO.
Rok 2005
Delegace 6 manželek diplomatů z Diplomatic Ladies Association působících v ČR
navštívila naše MC a rozestavěné hřiště. Na výstavbu hřiště přispěla tato delegace
pastoračnímu centru částkou 50 000 Kč, na základě grantové žádosti, kterou jsme
podaly.
Rok 2005 byl pro nás velkou výzvou, v níţ jsme obstály. Výsledkem
našeho úsilí je nové hřiště pro děti a mládež „Noemova archa“. Bylo vybudováno na
pozemku Pastoračního centra sv. Tomáše, je přístupné veřejnosti a představuje
současně i nový prostor pro multikulturní a multigenerační setkávání. Hřiště bylo
projektováno tak, aby splnilo bezpečnostní a hygienické normy EU, jako první v našem
městě je i certifikováno.
V rámci slavnostního otevření zrekonstruovaného kostela navštívil kardinál M. Vlk
naše hřiště. Během slavnostního oběda převzala P. Štěpová pamětní list.
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Projekty roku 2005
Projekt „Noemova archa“, hřiště pro děti a mládeţ
Projekt „Noemova archa“– hřiště pro děti a mládež se stal prvním opravdu velkým
projektem MC. Významně zasáhl do života ve městě jednak ve smyslu zhodnocení
městského majetku, ale také jako nová možnost spolupráce mezi neziskovou organizací
a místní správou a samosprávou a dobrovolníky z různých sfér. Kéž by se stal výzvou
pro další podobné aktivity v našem městě.
Díky umístění hřiště nedaleko dobříšského zámku na něj zavítají i výletníci – mladé
rodiny s malými dětmi. Hřiště zároveň vyřešilo nedostatečnou kapacitu prostor MC.
Zvláště v příjemném počasí se mnohé aktivity Dobříšku mohly přesunout na dříve
nevyužívanou zahradu pastoračního centra. Hřiště citlivě zapadá do okolního prostředí,
(loď – archa Noemova, k ní směřující dvojice zvířat, pískoviště ve tvaru ryby), veškeré
herní prvky jsou z přírodních materiálů, především ze dřeva. Zavazujeme se i do
budoucna zajistit provoz a údržbu hřiště.
Pro MC a jednotlivé členky zapojené do projektu byla práce na něm cennou zkušeností
nad rámec běžných aktivit mateřského centra. Naše zkušenost s úředníky a firmami (až
na jednu výjimku) byla překvapivě dobrá. Setkaly jsme se s velkou podporou a
pochopením. Rovněž i ochota dobrovolníků (tatínků, maminek a dědečků) byla až
ohromující.
Popis realizace projektu „NOEMOVA ARCHA“, HŘIŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŢ
Na začátku projektu byl nápad jedné z maminek k zahájení sbírky na tolik potřebné
nové hřiště pro děti. Sbírku jsme zahájily mezi návštěvníky MC v létě 2004. Také
příslib darování veškerého dřeva na stavbu v hodnotě 50 000 Kč od majitele lesů
Colloreda Mansfelda nás velmi povzbudil. Začaly jsme vymýšlet budoucí podobu
hřiště. Zaujalo nás téma Noemova příběhu. Jedna z maminek vypracovala projekt. Poté
přišel nápad zkusit získat finance podáním žádosti o podporu u Nadace Divoké husy.
Po vyhlášení výzvy Nadací Via Procter & Gamble pro MC jsme zkusily štěstí i u
této nadace. Obě žádosti byly úspěšné, ale nečekaně se odstěhoval vedoucí
dobrovolníků, který měl původně realizovat celou stavbu zdarma. To nás donutilo
přepracovat rozpočet a žádat znovu, tentokrát Krajský úřad Středočeského kraje,
fond sportu a volného času. Souběžně jsme oslovovaly i jiné dárce a sponzory,
maminky a děti začaly vyrábět dárečky na vánoční jarmárek, jehož výtěžek jsme
věnovaly také na projekt nového hřiště.
Na každé naší akci jsme propagovaly projekt vyhlášením dětské ankety, rozdáváním
dopisů občanům nebo letáků s aktuálními informacemi, informačními panely a
vybíráním mimořádného vstupného ve prospěch hřiště. Na konci roku jsme vstoupily
do intenzivního jednání s místním zastupitelstvem o možnosti finanční podpory
z rozpočtu města, což se nakonec podařilo. Úspěšná byla i naše žádost o příspěvek od
Diplomatic Ladies Association prostřednictvím Pastoračního centra sv. Tomáše.
Průběžně jsme projednávaly každý krok projektu i se stavební komisí a radou
pastoračního centra. První kolo jednání bylo zakončeno prvním vytyčením prvků. Poté
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jsme vzaly v úvahu písemné připomínky rady pastoračního centra i návštěvníků MC a
provedly druhé vytyčení.
Během zimy jsme připravovaly podklady nutné pro certifikaci u Technického a
zkušebního ústavu stavebního, kam jsme žádost začátkem března podaly. Chtěly
jsme hřiště bezpečné, v souladu s normami EU. Na konci dubna jsme začaly
s výkopovými pracemi (vrty na patky a vybagrování jámy na pískoviště provedla
sponzorsky firma Bobcat). Tesaři začali s hrubou stavbou lodi, při opracovávání dřeva
pomáhali dobrovolníci z řad rodičů. Během 14 dnů bylo hotové pískoviště a přírodní
divadlo. Navezení písku sponzorsky provedla firma VHS.
Postupně byly instalovány herní prvky, které jsme objednaly: 2 pružinová houpadla,
houpačka, kolotoč, házecí koš, lavičky s profily zvířat. Dále jsme hřiště obohatily o:
lezeckou síť a stěnu, skluzavku–tobogan, závěsnou houpačku a házecí stěnu. Vzhledem
ke zpoždění přidělování schválených dotací od Středočeského kraje (na b. ú. 30.6.
2005) došlo k posunutí termínu zahájení cca o měsíc, přesto jsme slavnostně předaly
nové hřiště veřejnosti dne 26. 6. 2005. Dodatečně jsme tak oslavily Den dětí. Na
slavnostním zahájení promluvili zástupci dárců, Středočeského kraje, města, Sítě MC.
Připravily jsme bohatý program pro děti i dospělé, včetně občerstvení od sponzorů.
Příchozí se mohli seznámit s Noemovým příběhem a prohlédnout si tematické obrazy
dětí z Výtvarné dílny Zahrada. Každý návštěvník si odnesl vymalované logo
projektu, které je i na vlajce lodi. Všem přítomným jsme poděkovaly a rozdaly pamětní
listy. Dobrovolníkům, kteří odpracovali stovky hodin, věnovala Kavárna Velbloud
dárkové poukázky na konzumaci svých dobrůtek.
Během letních prázdnin hřiště zažilo zatěžkávací zkoušku. Bylo přetěžované,
především se tu scházely starší děti, které ve městě nemají jiné vyžití. Každých 14 dní
jsme musely něco opravovat, několikrát jsme požádaly o pomoc i městskou policii.
V září jsme svolaly velkou brigádu na odstranění škod vzniklých vandalismem a začaly
jsme hřiště připravovat na zimu.
S opravami a údržbou se i nadále obracíme na p. Svojtku – truhláře, který formou DPP
funguje jako správce hřiště a celého pozemku.
Dlouhodobě jsme se zavázaly zajistit a řešit provoz, údržbu a opravy – a to ve
spolupráci s Pastoračním centrem sv. Tomáše a zajištěním finančních prostředků na
prodloužení DPP se současným správcem. Součástí údržby hřiště je také pravidelná
úprava trávníku, výsadba vzrostlého stromu u přírodního divadla a postupné doplnění
herních prvků, dvou házecích stěn, laviček apod. Naprosto nezbytné se ukázalo
dodatečné oplocení celého pozemku kvůli ochraně hřiště před zvířaty. Důležité je
rovněž vytvořit dostatečný rezervní fond na opravy. Při ochraně hřiště spolupracujeme
se sousedy z okolí hřiště a městskou policií.
Projekt Local to local
Mateřské centrum Dobříšek mapovalo celoroční spolupráci s městem Dobříš,
Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty. Podařilo se nám v průběhu
roku získat dostatečné množství finančních prostředků z veřejných (Krajský úřad
Středočeského kraje, město Dobříš ad.) i neveřejných zdrojů na vybudování dětského
hřiště, které jako jediné ve městě splňuje normy EU. Tímto se značně zlepšila pozice
MC ve městě. Osvědčila se naše účast na veřejných zasedáních zastupitelů města, kde
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jsme prezentovaly práci a potřeby MC. MC se i nadále hodlá věnovat fundraisingu a
pokračovat ve spolupráci s městem a krajským úřadem.
Projekt Tesco Charita roku pro MC
Společnost Tesco Stores ČR a. s. se rozhodla stát každý rok partnerem vybrané
neziskové organizace, která působí po celé republice a pomáhá potřebným lidem. Tento
rok si zvolila Síť mateřských center v ČR. Mateřská centra měla možnost získávat
peníze do pokladniček se šnekem, symbolem projektu, ve všech obchodech Tesco.
Představila široké veřejnosti svoji činnost během doprovodných akcí při veřejné sbírce.
P. Štěpová koordinovala celorepublikový projekt Tesco charita roku pro MC. Maminky
z Dobříšku se podílely na zajištění dvou doprovodných akcí projektu.
Projekt Coolhelp
Zapojily jsme se do prodeje silikonových náramků oranžové barvy
podporu Sítě MC v ČR. Výtěžek sbírky bude použit na vydání publikace pro MC.

na

Projekt Role rovných příleţitostí pro ţeny a muţe v prosperitě společnosti - EQUAL
Členky našeho MC se jako ohrožená cílová skupina na trhu práce zúčastnily
výzkumného dotazníkového šetření. Výsledkem je závěrečná zpráva mapující zájmy a
potřeby matek na MD/ RD a projekty připravované Sítí MC v ČR pro jednotlivá MC.

Foto: Narozeninový dort na oslavu nově vybudovaného hřiště pro děti „Noemova archa“
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Naše plány do roku 2006
Rozšířit provoz Dobříšku do odpoledních hodin.
Nadále provozovat a udržovat hřiště pro děti „Noemova archa“ a zajistit jeho oplocení.
Pokračovat ve „fundraisingu“ pro MC Dobříšek a sledovat výzvy jednotlivých institucí
k předkládání žádostí o dotace.
Nově vytvářet pracovní místa v MC – tzv. zkrácené úvazky, vhodné pro maminky
s malými dětmi nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP.
V rámci podaného projektu rozběhnout vzdělávací kurzy práce na PC pro ženy na MD
nebo po jejím ukončení, včetně hlídání dětí, pohovorů s psychologem a využívání
internetu v MC zdarma.
Pokračovat v pořádání seminářů na různá témata a zahájit cyklus vzdělávacích
seminářů pro širokou veřejnost.
Pokračovat v úspěšné spolupráci se zámkem v Dobříši a městskou knihovnou.
Spolupracovat i s dalšími MC v kraji a Sítí MC v ČR.
Spolupracovat a pravidelně informovat o naší činnosti zastupitelstvo našeho města a
Středočeského kraje.
Zapojit se do komunitního plánu sociálních služeb na Dobříši.

Vedení MC
Členem o. s. MC se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové rady
jsou statutárními zástupci MC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku.
Rada MC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření MC a
schází se 1x měsíčně.
Členové MC zvolení valnou hromadou 8. prosince 2004, byli znovu jmenováni valnou
hromadou 10. března 2005.
Stáňa Bedřichová, Markéta Dvořáková, DiS, Veronika Guttenbergová Hájková,
Dáša Hametová, Lea Hampejsová, Božena Řeháková, Mgr. Markéta Svobodová,
Petra Štěpová, Karin Zemenová.
Člen kontrolní komise - Markéta Dvořáková, DiS
V roce 2005 byla jediným placeným zaměstnancem MC Eva Šejnová, mzda byla hrazená
z finančních prostředků získaných od Úřadu práce v Příbrami.
Mzdové i podvojné účetnictví, včetně daňového přiznání zpracovávala Božena Trčková.
Údrţbu, provoz a opravy nového hřiště v rámci dohody o provedení práce vykonával
pan Josef Svojtka.
V roce 2005 mělo MC Dobříšek 63 stálých členů, tzn. 63 rodin, další desítky rodin
navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce.
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Pravidelné programy v roce 2005
PRO DĚTI
Dopolední herny: pro maminky s dětmi od 0 do 6 let každé pondělí – pátek
od 9 do 12 hodin. V rámci herny vždy krátký program – viz dále.
Cvičeníčko: pro maminky s dětmi od 2 do 4 let. Každé pondělí od 9 do 12 hodin od ledna
do června. Pohybové hry se zpěvem a tanečky, cvičení s využitím míčků, rytmické cvičení
za doprovodu bubínku. Lektorka – Karin Zemenová.
Pojďte si hrát: pro maminky s dětmi od 1 do 4 let. Každé úterý od 9 do 12 hodin. Po
krátkém divadélku následují písničky, říkanky, pohybové hry a na závěr malá výtvarná
činnost. Lektorky – Lea Hampejsová a Stáňa Bedřichová.
Broučci: pro maminky s dětmi od 2 do 4 let. Každou středu od 9 do 12 hodin. Program
zahajuje krátké divadélko, společně tancujeme a zpíváme, také se učíme nové básničky a
malé výtvarné činnosti. Lektorka – Mirka Vtípilová.
Kouzelná školka: všestranný program pro děti od 4 do 6 let, zaměřený především na
přípravu předškoláků pro jejich budoucí úspěšný vstup do školy, neuzavírá se však ani
dětem mladším. Každou středu od 15,30 do 17 hodin. Lektorka – Olina Ludačková.
Klíček: hudební kroužek pro děti od 4 let. Každý čtvrtek od 14 do 16 hodin od ledna do
května. Děti rozvíjejí svou muzikálnost písničkami, básničkami i říkankami, hrají hudebněpohybové hry a poslouchají hudbu různých žánrů. Lektorka – Jarka Kurzová.
Kouzelné jesličky: všestranný program pro děti od 2 let. Každý čtvrtek od 9 do 12 hodin
od září do prosince. Lektorka - Olina Ludačková.
Sluníčko: tanečky a tvořeníčko pro děti od 1 roku. Každých 14 dní v pátek od 9 do 12
hodin. Lektorka - Slávka Bláhová.
Hrajeme si s přírodou: pozorování přírody a tvoření pro děti od 4 do 6 let. Každé úterý od
14,30 do 16 hodin. Lektorky - Stáňa Bedřichová a Mirka Vtípilová.
Barevné tvoření: pro děti od 4 let, od prosince každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Hry a
tvoření z papíru, textilu, hlíny. Lektorka - Noemi Trojanová.
Divadélko pejska a kočičky: pro děti od 1 roku. Každou středu od 9 do 12 hodin od září
do prosince. Maňáskové divadlo a výtvarná činnost. Lektorka - Jana Kylarová.
PRO RODIČE
Angličtina: Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin od ledna do června. Konverzace a lehká
cvičení v angličtině, pro osvěžení kdysi získaných znalostí, jejich rozšíření a upevnění.
Dětem se po dobu programu věnuje naše zaměstnankyně. Lektorka – V. Albrechtová.
Výtvarná dílna: tvoření a relaxace zároveň, keramika a jiné výtvarné techniky. Každý
pátek se schází skupina 12 maminek, střídají se dvě skupiny po 14 dnech. Lektorka –
Zuzana Hutňanová - „Výtvarná dílna Zahrada“.
Plavání s Dobříškem v příbramském aquaparku pro rodiny s dětmi. (1x za 14 dní).
Velký dík patří všem lektorkám programů, které v roce 2005 v Dobříšku zdarma
pracovaly, a tím našim dětem zprostředkovaly nezapomenutelné zážitky.
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Mimořádné akce
Leden
Kouzelné odpoledne s pohádkou s L. Hampejsovou – Šáša Váša si s dětmi povídal,
zpíval a hrál pohádky. 20 dětí v doprovodu rodičů.
Seminář o koţním dětském onemocnění s MUDr. Prusíkovou – 11 dospělých.
Únor
Masopustní průvod městem a karneval v Sokolovně ve spolupráci s TJ Sokol,
alegorický vůz (kočárek jako archa Noemova, děti v maskách zvířátek), propagace
projektu hřiště pro děti Noemova archa, rozdáno 250 ks letáků.
Vzdělávací seminář metody Leadership - Support – Process o metodách týmového
vedení a spolupráce, nejen pro vedoucí pracovníky NNO. Pod vedením Rut Kolínské
se zúčastnilo 7 maminek z rady MC a 4 vedoucí pracovníci z veřejnosti, přítomni
2 zastupitelé. Došlo na představení našich projektů a navázaní spolupráce, začátek lepší
informovanosti a větší podpory městem Dobříš.
Africký den - promítání filmu o školách v Ghaně, projekt podpory vzdělávání a
adopce dětí na dálku, výtvarná dílna pro malé i velké – potisk látek technikou adinkara,
ochutnávka afrického pokrmu a spousta zajímavostí o Africe. Společné bubnování na
závěr. 60 dospělých a 45 dětí.
Březen
Kouzelné odpoledne s pohádkou s L. Hampejsovou – 35 dětí v doprovodu rodičů.
Velikonoční aranţování květin – různé varianty velikonočního aranžmá květin,
které předvedl florista Pavel Houska, zhlédlo 35 dospělých, včetně několika dětí.
Přednáška Poruchy komunikace dětí a dospělých – specifika řečových diagnóz,
specifické poruchy učení a chování a možnosti jejich náprav s logopedkou Mgr. J.
Kopalovou navštívilo 12 maminek s dětmi.
Valná hromada MC Dobříšek – účast 13 maminek.
Duben
Jarní mávání v pohádkovém lese – procházka pohádkovým lesem, s několika
jednoduchými úkoly a vlastnoručně vyrobenými mávátky. Přivítání jara. 140 rodin.
Doprovodná akce – Tesco charita roku pro MC – 5 maminek z Dobříšku připravilo
výtvarné programy a v rámci v projektu propagovaly MC v obchodním domě Tesco na
Národní třídě v Praze.
Návštěva dětského dopravního hřiště v Příbrami. Děti v prostorách hřiště absolvují
výuku a praktický výcvik pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásad
bezpečné chůze a jízdy spolu s instruktorem. 7 rodin s 13 dětmi.

11

Květen
Květinoví skřítci – doprovodný program pro děti v rámci „Květinového dne“
M. Krátké na zámku v Dobříši připravily S. Bedřichová a M. Vtípilová. Soutěží
pro děti se zúčastnilo 59 rodin.
Kurz vázání baby šátků – s J. Kubaňovou, navštívily 3 maminky i s miminky.
Červen
Návštěva dětského dopravního hřiště
Záţitkový seminář – Gestalt terapie pro ţivot aneb "ochutnávka" z bohatého menu
psychoterapeutických technik pomáhajících při hledání cesty k sobě a druhým lidem.
S psychologem Mgr. Jiřím Štěpo. Účast 15 dospělých.
Doprovodná akce – Tesco charita roku pro MC, 2 maminky z Dobříšku připravily
společně s dalšími 5 MC cestu pohádkovým lesem spojenou s plněním úkolů a v rámci
veřejné sbírky v projektu propagovaly MC v obchodním domě Tesco Zličín v Praze.
Archa vyplouvá - Slavnostní otevření dětského hřiště „ Noemova archa“ - hudební,
divadelní a výtvarný program pro veřejnost včetně občerstvení. Cca 300 hostů.
Červenec
Rozlučkový táborák – předprázdninové posezení u ohýnku spojené se soutěžemi a
tombolou pro děti, poděkováním dobrovolníkům stavějícím hřiště a lektorkám
programů v MC. Rozloučit se přišlo 26 rodin.
Návštěva dětského dopravního hřiště – 5 rodin
Srpen
Každoroční výlet vlakem do Mokrovrat na dětské hřiště a dále pěšky do cukrárny
v Malé Hraštici. Pro sladkou odměnu došly 4 rodiny.
Jako kaţdoročně proběhlo třídění, opravy a dezinfekce hraček. Došlo i na
malování herny a všech ostatních prostor, následoval velký úklid. MC bylo zavřeno,
ale probíhala intenzivní příprava programů na nový rok a reorganizace. Připravovaly
jsme nové programy. Začaly jsme zpracovávat žádosti o dotace.
Září
Soutěţíme se zvířátky – soutěže s odměnami v rámci Svatováclavských slavností na
zámku v Dobříši připravily S. Bedřichová a M. Vtípilová. Odměnu si odneslo 60 dětí.
Návštěva dětského dopravního hřiště
Říjen
Kurz korálkování – s M. Egemovou, hrátek s korálky si užilo 14 zájemkyň.
Návštěva dětského dopravního hřiště
Listopad
Lampionový průvod pohádkovým lesem připravila opět Lea Hampejsová s týmem
nadšených dobrovolníků. Za strašidýlky, čerty a jinými pohádkovými bytostmi se
vypravilo na cestu anglickým parkem 250 dětí v doprovodu rodičů.
Divadelní představení pro děti „ Babka chňapka“ - už tradičně bylo naším dárkem
dětem i dospělým na oslavu 4. narozenin Dobříšku představení divadelního souboru
Švandova divadla Buchty a loutky. Slavnostní zakrojení narozeninového dortu ve tvaru
12

lodi vezoucí zvířátka, na počest letos nově vybudovaného hřiště pro děti „Noemova
archa“. Zúčastnilo se 72 dětí.
Vánoční aranţování, adventní věnec nebo vánoční aranžmá si s pomocí Noemi
Trojanové vyrobilo 12 dospělých a 10 dětí.
Regionální setkání Sítě MC Středočeského kraje na téma Víme o sobě? aneb
Dohromady se to lépe táhne! za účasti Henriette Heimgaertner z Nadace Bernad van
Leer a vedení Sítě MC. Zúčastnilo se 17 maminek s 10 dětmi zastupujících 10 MC a 6 hostů.
Prosinec
Vánoční benefiční jarmárek – ukázka tradičních řemesel, výroba a prodej vánočních
dárečků, výrobky našich maminek a dětí, divadlo a výtvarný program pro děti,
občerstvení, koncert skotské a irské hudby kapela Naholou 25. Finanční výtěžek
jarmárku zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Jarmárek navštívilo cca 300 lidí.
MC v roce 2005 připravilo 30 mimořádných akcí.

Foto: Vánoční benefiční jarmárek – 3. listopadu 2005
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Přehled návštěvnosti MC a počet realizovaných
pravidelných programů v letech 2003 až 2005

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet dospělých
s jedním a více dětmi
v roce 2003
75
60
70
100
66
81
44
103
98
73

Počet dospělých
s jedním a více
dětmi v roce 2004
76
78
80
100
108
110
90
147
144
93

Celkem

770

1 026
Počet lekcí v roce
2003
13
12
22
22
13
0
11
0
0
24
11
37
19
0
0
0
0
0

Měsíc

Název programu
Zdravotní cvičení pro maminky
Školička - Kouzelná školka
Kouzelné odpoledne
Kouzelné jesličky
Broučci
Hrátky pro každého
Klíček
Cvičeníčko
Angličtina pro maminky
Výtvarná dílna pro maminky
Plavání
Angličtina pro děti
Výtvarná dílna pro děti
Barevné tvoření
Divadélko pejska a kočičky
Sluníčko
Pojď si hrát
Hrajeme si s přírodou
Celkem

184

Počet dospělých
s jedním a více
dětmi v roce 2005
123
76
116
164
138
94
56
123
135
46
1071
Počet lekcí Počet lekcí
v roce 2004 v roce 2005
8
0
19
21
31
0
0
3
34
22
30
0
32
13
9
9
9
19
30
35
12
20
0
0
0
0
5
0
12
0
5
0
34
0
7
0
214

205

Navzdory omezené kapacitě našich stávajících prostor i letos stoupla celková
návštěvnost našich pravidelných programů.
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Zpráva o hospodaření za rok 2005
Příjmy
Příjmy z prodeje služeb
Z toho provoz:
Ostatní střediska:
Příjmy z prodaného zboží
Z toho provoz:
Ostatní střediska:
Úroky
Přijaté příspěvky a dary
Z toho na provoz:
Ostatní střediska:
z toho finanční:
věcné v hodnotě:
Přijaté členské příspěvky
Příjmy celkem:

65912
34547
31365
6927
600
6327
88,44
383861
7596
376265
338043
45818
8600
465 388,44

Náklady
Spotřeba materiálu
148960,5
Z toho: na provoz
24371,5
Ostatní střediska:
124589
Cestovné
9762
Z toho: na provoz
3894
Ostatní střediska:
5868
Ostatní služby
99125
Z toho: provoz, nájemné
14245
Ostatní střediska:
84880
Mzdové náklady
123959
Zákonné sociální pojištění
27680
Jiné ostatní náklady na provoz
1968
Odpisy dlouhodobého nehmotného
80520
a hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky jiným
1000
organizacím
Náklady celkem:
492 974,50

Rozdělení příjmů a nákladů podle jednotlivých středisek
Stř.
Název střediska
1 Provoz
2 Dotace Úřadu práce
3 Město Dobříš provoz
4 Město Dobříš - hřiště
5 KÚ Středočeského kraje humanitární fond
6 KÚ Středočeského kraje fond kultury
7 KÚ Středočeského kraje fond sportu - hřiště
8 Regionální setkání – Síť MC v ČR
9 Local to local – Síť MC v ČR
10 Benefiční jarmárek - NDH
11 Nadace VIA Procter&Gamble - hřiště
12 Nadace Divoké husy sbírka na hřiště
13 Hřiště – Noemova archa
14 Materiál dřevo na hřiště
Celkem:

Podíl
11,05%
22,64%
6,19%
14,4%
2,16%
4,19%
15,04%
2,25%
3,22%
3,23%

Příjmy
51431,44
105 390
28800
67000
10000
19500
70000
10489
15000
15045

1,39%
6479
4,81%
22326
9,43%
43928
100% 465 388,44

Náklady Zisk/Ztráta
45478,50
5952,94
106 759
-1369
28928,50
-128,50
67004,5
- 4,50
10000
0,00
19505
-5
70473
- 473
10489
0,00
15000
0,00
0,00
15045
53206
- 53206
6479
0,00
15724
6602
43928
0,00
492 974,50 - 27 586,06

Výsledek hospodaření za účetní období je -27 586,06 Kč.
Zůstatky peněžních prostředků
Pokladna
Bankovní účet
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K 1.1. 2005 K 31.12. 2005
2 700,00
5 153,00
64 405,49
36 242,93

Hlavními zdroji příjmů MC Dobříšek byly získané přípěvky z grantů a dotací
především od Městského úřadu Dobříš a KÚ Středočeského kraje, finanční dary
soukromých dárců, nadací a firem. Ty převážily nad vlastními příjmy za poskytované
služby – vstupné na programy a akce pořádané MC a členské příspěvky.
Do výdajů nebyly zahrnuty poplatky za telefon a další náklady, které hradili členové
sdružení ze svých rodinných rozpočtů, a mnohahodinová dobrovolná práce všech
radních a lektorů při provozu centra.
Hlavní část výdajů MC v roce 2005 byla použita na výstavbu hřiště pro děti „Noemova
archa“: částka 256 814,50 Kč. Ostatní výdaje plynuly na mzdu a odvody 1 zaměstnance,
úhradu nájemného, provozní náklady, údržbu a vybavení prostor, nákup materiálu na
programy a cestovné. Náklady na materiál zahrnují i zásoby k 31.12. 2005.
Na www.ebanka.cz můžete sledovat transakce rok zpětně na našem
transparentním účtu č. 1461013001/2400.

Poděkování
Za podporu
a pochopení našim drahým manţelům a dětem
a požehnání O. Stanislawu Górovi a Pastoračnímu centru sv. Tomáše
Městu Dobříši, zastupitelce Jitce Šedivé a Michalu Dudlovi
Krajskému úřadu Středočeského kraje, jmenovitě Mgr. Josefu Vackovi a
MUDr. Filipovi Prusíkovi
Síti mateřských center v ČR, především Rut Kolínské a Lucii Slaukové
Za přípravu programů pro děti: V. Albrechtové, Stáně Bedřichové, Jarce Kurzové,
Olině Ludačkové, Janě Kylarové, Lee Hampejsové, Noemi Trojanové, Mirce
Vtípilové, Karin Zemenové
Zpracování projektů, grantové žádosti, fundraising a firemní dárcovství – Markétě
Dvořákové a Petře Štěpové
Za agendu zaměstnance, kontrolu účetnictví, legislativu a přípravu jarmárku – Petře
Štěpové
Výrobu a tisk letáků, vizitek, grafické práce, webové stránky, foto a videodokumentace
Dáše a Martinu Hametovým
Za tiskové zprávy a motivaci lektorů – Markétě Svobodové
Za mediální propagaci
Dobříšským listům a Infocentru Dobříš, Městské knihovně Dobříš, Periskopu, Příbramskému
deníku – Deníky Bohemia, Příbramskému zpravodaji, MF Dnes, Občasníku Tomáš, Blesku
pro ženy, časopisu Děti a my, Rádiu Blaník, Rádiu Regina Praha, Rádiu ČR Region.
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Za spolupráci
Zaměstnankyni Evě Šejnové a panu Svojtkovi, správci hřiště
pí Suché a p. Bartůňkovi z ÚP Příbram
Zuzce Hutňanové za inspiraci a vedení výtvarných dílen
Pastorační asistence Lídě Musilové, Boţence Trčkové za vedení účetnictví
Veronice Guttenbergové Hájkové za prvotní impuls k realizaci Noemovy archy
Ditě a Ondřejovi Horákovým za nepostradatelnou pomoc při projektu hřiště „Noemova
Archa“
Jiřímu Tománkovi z Dobříš NETwork za sponzorský webhosting
Redaktorům Haně Hofmanové, Karlu Součkovi a panu Jerie
Jindře Kastnerové z KD Dobříš a všem z Computer Design
Čajovně Carpe Diem za spoluúčast na našich akcích
Floristce Martině Krátké z firmy Letizia
p. Krejcárkovi, správci zámku Dobříš, TJ Sokolu Dobříš
Mudr. Prusíkové, Mgr. J. Kopalové, J. Kubalové, Mgr. J. Štěpovi
Stáně a Jirkovi Bedřichovým za pomoc s materiálním zajištěním soutěží
Dáše Švehlové a Janě Vokurkové za každoroční pomoc s přípravou vánočního
jarmárku
Jance Vokurkové a Lucii Procházkové za hlídání dětí při programech
Zaměstnancům Aquaparku a Dopravního hřiště Příbram
Za slevu při nákupu
K. Froňkovi – hudební nástroje Příbram, Hračkám Špína a synové s.r.o.,
firmě Granna - didaktické hry.
Za finanční podporu, kterou nám na naši činnost v roce 2005 poskytli
Město Dobříš
28 800 Kč
Středočeský kraj
29 500 Kč
Úřad práce Příbram
105 390 Kč
Síti MC v ČR
28 489 Kč
MUDr. Veselá
4 000 Kč
ŘK Farnost
2 706 Kč
Letizia pí M. Krátká
1 000 Kč
Knihy pí H. Stoulilová
643 Kč
Klára Kaiserová
200 Kč
Materiální podporu poskytli
Tiskárna Prima Příbram, Obchodní středisko Bedřich, Klára Kaiserová
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k provozu Mateřského centra Dobříšek.
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REALIZACE HŘIŠTĚ NOEMOVA ARCHA SE USKUTEČNILA DÍKY
LASKAVÉ FINANČNÍ PODPOŘE TĚCHTO DÁRCŮ:
Městský úřad Dobříš
Dary návštěvníků MC a prodej našich výrobků
Farní charita Dobříš
Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld - Lesní a rybniční správa Zbiroh
- darování dřeva v hodnotě
Společnost SNARK s.r.o. pan Radek Vystyd
Firma Letizia paní Martina Krátká
Nadace Via Procter&Gamble pro MC
paní Jana Šigutová
Diplomatic Ladies Association příspěvek na certifikaci Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Pastoračnímu centru sv. Tomáše
Krajský úřad Středočeského kraje - fond sportu a volného času
Vodohospodářská společnost Dobříš, spol.s.r.o
Výtěžek veřejné sbírky Nadace Divoké husy
Celkem získáno

67 000 Kč
6 474 Kč
12 600 Kč
43 928 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
60 000 Kč
700 Kč
12 000 Kč
70 000 Kč
10 000 Kč
6 479 Kč
297 181 Kč

Sponzorsky nám pomohli
Bobcat, Cukrárna Stáni Kortánové, Městská policie Dobříš, Dokas, Michal Semančík,
Obchodní středisko Bedřich, Příbramský deník – Deníky Bohemia, Ráj vitamínů,
Strž – památník Karla Čapka, VHS Dobříš, Zahradnictví Jirmář Černošice
Slevu nám poskytli
AIX Andrej Chrastina, Barvy Color – Speciál paní Moletzová, Barvy Framar s.r.o., J.
K. Obchod, Kavárna Velbloud, Lesy ČR, Navika
V neposlední řadě děkujeme především všem rodinám, které pomáhaly hřiště stavět.
Jejich nasazení bylo neuvěřitelné a pomoc nevyčíslitelná. Byli to tito dobrovolníci:
Stáňa a Jirka Bedřichovi, Slávka Bláhová, p. Dragoun, Markéta a Roman Dvořákovi,
Dáša a Martin Hametovi, Lea a David Hampejsovi, Dita a Ondřej Horákovi, Adéla
Hončíková, Zuzka Hutňanová, Klára a Michal Kaiserovi, Miloš Kořínek, Jakub Kylar,
Pavel Mácha, Milan Mochán a spol., Mirek Pecka, Láďa Svoboda, Josef Svojtka, Eva
Šejnová, Pavel Štěpo, Petra a Jíra Štěpovi, Bohdan Urban, Janka Vokurková a Mirka a
Slávek Vtípilovi.
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Slovo závěrem…
Dobříšek má za sebou náročný, ale velmi úspěšný rok 2005.
S radostí můžeme konstatovat celoroční velký zájem maminek o aktivity našeho centra.
Doufáme, že i v dalších letech bude Dobříšek místem, kde se maminky i jejich děti budou
cítit dobře, že budeme nadále vytvářet takové programy, které pomohou k co
nejkrásnějšímu strávení mateřské (otcovské) dovolené všem našim návštěvnicím a
návštěvníkům.
Děkujeme především všem, kteří s námi dobrovolně stavěli nové hřiště pro děti. Díky
tomu nám většinu jara a léta vyplnila tvrdá práce, starosti, organizování, ale i uspokojení a
radost, že se nám Noemova archa moc povedla. Hřiště je důkazem, že jsme jej dělali rádi,
s láskou a obrovským nasazením.
Dobříšek i Noemova archa jsou tu i pro Vás a Vaše děti, tak přijďte mezi nás, třeba se jen
podívat…
Za MC Dobříšek členka rady Petra Štěpová

19

"Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější."
Podpořte Síť mateřských center v ČR
odesláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS MC na číslo 87777
Cena DMS: 30 Kč, MC obdrží 27 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.
Děkujeme!

Zpracovala: Petra Štěpová
Korektor: Mgr. Klára Kaiserová
Graficky upravila: Dagmar Hametová
Foto: Archiv MC Dobříšek
Vytiskli: 5Pcomputers a Petr Dvořák - Tiskárna Dobříš
Mateřské centrum Dobříšek
občanské sdružení
Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
Tel.: 732 249 015, 608 459 559
IČO: 265 42 820
Číslo účtu: 1461013001/2400 eBanka Praha
www.mc.dobris.net, www.materska-centra.cz
mc.dobrisek@tiscali.cz
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