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Úvodní slovo
Dlouho jsem přemýšlela, jak začít… Jakým způsobem se s vámi podělit o radost ze
spolupráce s Mateřským centrem Dobříšek, o potěšení z jeho poznání. Dovolte mi tedy,
abych úvodem zmínila pár slov…
Je tomu jiţ několik let ode dne, kdy jsem se usídlila v Dobříši. Z mého rodiště
v Náchodě jsem skrze studium v Praze urazila kus cesty, ale příjemného dobříšského
prostředí, jehoţ mohu být nyní součástí, si velmi cením! A právě Mateřské centrum
Dobříšek je jednou z organizací, jíţ jsem v průběhu svého 1,5 ročního působení na radnici
měla moţnost blíţe poznat, a která mi dodala optimismu a víry, ţe stále existuje mnoho
těch, kteří mají velkou snahu budovat pro ostatní, měnit k lepšímu a vytvářet kvalitní
zázemí pro místní obyvatele, a to vše se značnou dávkou energie a pozitivního přístupu.
Nasazení zástupců, zejména koordinátorky MC Petry Štěpové a Markéty
Dvořákové, do projektu „Cesta ke komunitnímu plánu sociálních sluţeb na Dobříšsku“
bylo opravdu nevídané. Během tohoto procesu se podařilo společnými silami definovat
vizi a priority v sociální sféře a oblastech s tím souvisejících. Otevřela se moţnost
spolupráce a vzájemné pomoci, přidanou hodnotou bylo příjemné pracovní prostředí a
pravidelná komunikace. Projekt zaznamenal velký úspěch na mezinárodní úrovni
oceněním v soutěţi „O lidech s lidmi“ a vyvolal celou řadu aktivit a pozitivních změn,
jichţ by nebylo dosáhnuto bez velkého zájmu neziskových organizací jako je MC
Dobříšek.
Děkuji Mateřskému centru Dobříšek za jeho energii, kterou vkládá do všech aktivit,
za rozvoj kvalitního zázemí pro rodiny s dětmi, za spolupráci s městem Dobříš a přátelský
přístup!
S úctou Mgr. Lenka Mazochová, projektový manaţer města Dobříše
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Znáte Dobříšek?
Mateřské centrum je místo pro rodiče s dětmi, kde mohou společně trávit svůj volný
čas, vyuţívat nabízené programy nebo jen zázemí, obohacovat své dovednosti nebo se
aktivně podílet na přípravě programů a chodu MC.
MC nabízejí alternativu aktivního vyuţití volného času dětí a rodin, jsou dobrým
příkladem smysluplného vyuţití času s dětmi.
Návštěva MC umoţňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí
o dítě dostávají.
MC posilují mateřskou roli ţeny ve společnosti.
Pomáháme začleňovat matky na mateřské a rodičovské dovolené do společnosti
a následně usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu.
Jsme otevřenou skupinou, rádi mezi sebou přivítáme další členy s novými nápady,
uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu.
Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a snaţíme se být jeho nedílnou
součástí (např. pomoc při výstavbě dětských hřišť, zapojení do KPSS atd.).
Fungujeme na principu rodinné výpomoci, na základě dobrovolné práce ochotných lidí
a díky podpoře dárců a sponzorů.

A co nabízí?
Hernu plnou zajímavých hraček. Tvořivé, vzdělávací, hudební a sportovní programy
pro děti od batolecího věku po mladší školní věk. Vzdělávací kurzy s hlídáním dětí
pro rodiče. Předporodní kurzy pro rodiče a cvičení pro těhotné včetně laktačního
poradenství. Dále divadelní představení pro nejmenší, společné výlety, přednášky a
besedy s odborníky, mnoho jednorázových akcí pro celé rodiny, setkání s novými
přáteli, smysluplnou náplň volného času, nové zkušenosti, poznatky, moţnost
seberealizace při podílení se na chodu centra.
Poradenství a aktuální informace týkající se problematiky rodičů na MD/RD.
Nízké vstupné dostupné všem: člen 10 Kč, ostatní 25 Kč za dopolední hernu, první
návštěvu zdarma! Dotované programy a kurzy.
Členský příspěvek pro dospělého 100 Kč/pololetí, děti příspěvek neplatí. Členství
ve sdruţení není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen uţívá slevy vstupného na
vybrané akce MC a mnoho dalších výhod.
Bezplatnou půjčovnu didaktických pomůcek a her, odborné literatury a časopisů.
Moţnost občerstvení a nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých
dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).
Bezplatnou inzertní sluţbu.
Přístup na internet zdarma.
Venkovní hřiště „Noemova archa“, veřejnosti otevřeno denně od 9 do 19 hodin,
určeno dětem 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.
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Historie MC
Rok 2001 – 2006
MC Dobříšek je občanské sdruţení, které v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši
působí od roku 2001, kdy se stalo členem Sítě mateřských center v České republice.
Síť MC má v současné době jiţ 270 členů a její přínos pro rozvoj občanské společnosti
byl oceněn na mezinárodním poli udělením titulu Ţena Evropy 2003 Rut Kolínské,
v roce 2006 obdrţela Rut Kolínská od Schwabovy nadace titul sociálně prospěšná
podnikatelka za inovátorské řešení podpory matek s malými dětmi.
Od roku 2003 vytváříme opakovaně ve spolupráci s ÚP Příbram a později díky MPSV
pracovní místa pro ţeny s malými dětmi.
Jsme drţitelé ocenění „Family Friendly Society“ – „Společnost přátelská rodině“.
V roce 2005 jsme vybudovali díky podpoře kraje, města, nadací a za pomoci
dobrovolníků hřiště pro děti a mládeţ „Noemova archa“.
Podařilo se nám zkoordinovat, naplnit a na vysoké úrovni zrealizovat několik desítek
vzdělávacích seminářů a kvalitou i zajištěním kurzů jsme se dobře zapsali do
povědomí široké veřejnosti i vedení města Dobříše.
Od roku 2006 nabízíme kurzy práce na PC se zajištěným hlídáním dětí, záţitkové
semináře a internet zdarma v rámci projektu Zpět do práce financovaného z ESF.
Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a stáváme se tak jeho nedílnou
součástí: výstavba a provoz hřiště pro děti a mládeţ, příprava a vedení setkání u
Kulatých stolů, členství v Místní akční skupině (MAS) regionu Brdy – Vltava.
Rok 2007
V roce 2007 MC evidovalo 76 registrovaných členů, tzn. rodin s dětmi, proběhlo
celkem 503 lekcí 23 nabízených pravidelných programů. Ty navštívilo opakovaně 1394
dětí v doprovodu 1321 dospělých. 62 mimořádných akcí se zúčastnilo 3 108 dětí a
dospělých. Vzhledem k tomu, ţe se nám podařilo od září 2007 získat místnost výtvarné
dílny, pokračoval nárůst návštěvníků úměrný více neţ dvojnásobné nabídce lekcí
programů, limitovaný pouze moţnostmi těchto prostor.
V tomto roce úspěšně pokračoval dvouletý projekt Zpět do práce. Aktivně jsme se
zapojili do tvorby Komunitního plánu sociálních sluţeb (KPSS) Dobříšska koordinací
pracovní skupiny Děti, mládeţ, rodina. Úzce spolupracujeme se zástupci města
v mnoha dalších oblastech. Reagovali jsme na poptávku návštěvníků a s velkým
úspěchem jsme zahájili spolupráci s Hudební školou Yamaha a nabídli jejich
vzdělávací programy. Také výuka angličtiny pro děti s rodilým mluvčím a zdravé
vaření spojené s přednáškou byly letos novinkou. Dlouholetá spolupráce s knihovnou
letos vyústila ve společný projekt Celé Česko čte dětem®. V rámci 15. výročí
zaloţení MC v ČR jsme se zapojili do kampaní Sítě MC: Masopustní týden v MC,
Táta dneska frčí a Spolu u kulatého stolu. Podílíme se na přípravě projektu
komunitního vzdělávacího centra - přestavba bývalé budovy kina. Dobříšek také
pomáhá: Benefiční kulturní akce Přes most výtvarné dílny Zahrada, podpořená Nadací
Divoké husy, čistý výtěţek akce věnován o.s. Stéblo Borotice, dennímu stacionáři pro
zdravotně handikepované.
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Projekty roku 2007
Projekt „Zpět do práce“
V průběhu roku 2007 byly v rámci projektu Zpět do práce zrealizovány 2 cykly kurzů
práce na PC základní a pokročilé úrovně, včetně zajištěného hlídání dětí v herně
MC. Kurzů probíhajících v prostorách místního Gymnázia se vţdy po dobu 5 měsíců
(36 hodin + závěrečné opakování) zúčastnilo celkem 55 osob. Certifikát za úspěšně
dokončený kurz převzalo 52 osob. Dále bylo uspořádáno 5 seminářů s tématikou
návratu do zaměstnání. Po celý rok byl v mateřském centru maminkám umoţněn
přístup na internet. Pro zájemce jsme nabízeli hlídání dětí v době jednání s Úřadem
práce.Všechny výše zmíněné sluţby byly zájemkyním poskytovány zdarma. Velice
úspěšná byla přednáška se zaměstnankyní Úřadu práce v Příbrami, kterou navštívilo
přes 20 osob. V rámci této přednášky byli účastníci seznámeni s nabídkou rekvalifikací
zajišťovaných úřadem práce. Projekt byl prezentován na workshopu Celoţivotní
vzdělávání v ITC pro ţeny - má nebo nemá smysl? (Novoměstská radnice, Praha) a byl
o něm vytvořen příspěvek do publikace Informační technologie prostor pro ţeny (ISBN
978-80-86520-00-1). V průběhu realizace byly navázány kontakty s dalšími
organizacemi poskytujícími celoţivotní vzdělávání a diskutovány moţnosti budoucí
spolupráce. Na financování projektu jsme čerpali úvěr od České spořitelny.
Projekt „Zpět do práce“je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci
Společného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu
Středočeského kraje.
Koordinátorka projektu Markéta Dvořáková, DiS.
MPSV Provoz MC Dobříšek v roce 2007
Hlavní část výdajů MC v roce 2007 byla hrazena ze stěţejní dotace MPSV. Mohli jsme
tak zajistit provoz a programy včetně krátkodobého hlídání dětí v MC v rozsahu
kaţdodenního provozu po celý týden. Při zajišťování programů jsme vytvořili několik
nových pracovních příleţitostí pro rodiče malých dětí v rámci DPP. Nabídkou
vzdělávání ţen na MD/RD napomáháme k udrţení jejich profesní orientace a
zvyšujeme tak jejich šance na získání zaměstnání po ukončení RD. Všechny nabízené
programy si kladou za cíl podporovat děti především ve věku od 1 roku do 6 let v jejich
všestranném rozvoji - osobnostním, fyzickém i psychickém, a to způsobem, který je
pro děti zcela přirozený (hra, pohyb, tvoření, zpěv, zapojení fantazie atp.) Dotaci
MPSV ve výši 513 300 Kč jsme vyuţili na úhradu mzdových nákladů a zákonného
pojištění, nájemného, telefonů, poštovného, oprav, cestovného, školení a kurzů a
nákupu drobného materiálu. I nadále se na zajištění provozu centra a nabídce jeho
programů podílí řada dobrovolníků.
Projekt koordinuje Petra Štěpová
Vytvoření pracovního místa v MC ve spolupráci s Úřadem práce Příbram
Na základě ţádosti a uzavřené dohody ÚP Příbram umoţnil a do června 2007
financoval vytvoření 0,5 úvazku na veřejně prospěšné práce (tzv. VPP) a zaměstnání
dlouhodobě nezaměstnané uchazečky, matky pěti dětí.
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Projekt „Opravy, provoz a údrţba hřiště Noemova archa v roce 2007“
Vzhledem k našemu závazku zajistit provoz, údrţbu a opravy hřiště, které jsme v roce
2005 za podpory mnoha dárců a dobrovolníků vybudovali, jsme velmi uvítali
poskytnutí finačního příspěvku 70 000 Kč z Fondu sportu Středočeského kraje.
Prostředky jsme pouţili na nákup a dovoz kačírku a doplnění dopadových ploch u
herních prvků, obnovu volejbalového hřiště, opravu a údrţbu herních prvků na hřišti
Noemova archa, dooplocení 3. strany hřiště, instalaci nové házecí stěny a údrţbu hřiště,
včetně nátěru všech herních prvků. Provedli jsme roční výměnu a doplnění písku
v pískovišti a dopadových ploch kolem lodi. Za ostatní prostředky jsme dokoupili
hračky na písek, odráţedla, vybavení na sportovní lukostřelbu, lékárničku a další
drobný materiál.
Snaţíme se vytvořit dostatečný rezervní fond na budoucí opravy a údrţbu. Při
údrţbě hřiště spolupracujeme s Městem Dobříš, ŘKF, F. Bobcat, Lesy ČR a Dokas
Dobříš. Kaţdoročně připravujeme pro veřejnost v červnu - měsíci slavnostního
otevření Noemovy archy - zahradní slavnost. Také v letošním roce bylo hřiště hojně
vyuţíváno rodinami s malými dětmi i mládeţí pro jeho dostupnost a otevřenost všem.
Hřiště spravuje Petra Štěpová, údrţbu provádí Pavel Dragoun
Projekt „Celé Česko čte dětem®“ podpořený Nadací Via P&G pro MC
MC Dobříšek se společně s Městskou knihovnou Dobříš připojilo k dalším 81
knihovnám v ČR, které se zapojily do projektu Celé Česko čte dětem s mottem Čteme
svým dětem 20 minut denně. Každý den. Cílem projektu je, aby si společnost
uvědomila, jak obrovský význam má hlasité čtení dítěti.
Připravili jsme cyklus veřejných čtení, na které byly přizvány různé osobnosti našeho
regionu. Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša.
1. veřejným čtením, které proběhlo v Pastoračním centru sv. Tomáše dne 2. 12. 2007,
jsme se připojili ke Dni pro dětskou knihu, vyhlášeném Národní knihovnou ČR. První
etapu projektu zakončíme v dubnu 2008.
Celý projekt mohl být uskutečněn především díky grantu z programu společnosti
Procter & Gamble pro mateřská centra, dále Fondu kultury Středočeského kraje,
MPSV, Městu Dobříši, o.s. Stéblo a firmě Letizia Martiny Krátké.
Realizátorky Marie Švehlová, Dagmar Hametová a Petra Štěpová.
Projekt Sítě MC, o.s. podpořený Huairou komisí při OSN - Local to local 2006 – 2007
„Od kulatých stolů ke komunitnímu centru“ mapování spolupráce s místní
samosprávou při tvorbě KPSS.
MC Dobříšek koordinovalo a vedlo 6 setkání pracovní skupiny Děti, mládeţ, rodina.
Návštěvníci MC se aktivně zapojili do ankety „Dobříšské náměstí v novém“ a
dotazníkových šetření v rámci KPSS. Dvě zástupkyně MC absolvovaly seminář
„Moţnosti čerpání dotací z ROP Střední Čechy. MC koordinovalo prezentaci 22
organizací v rámci této pracovní skupiny na velkém setkání s veřejností Pojďme tvořit
společně a vypracovalo a podalo na město projektový záměr na vyuţití části objektu
bývalého kina, zamýšleného budoucího komunitního vzdělávacího centra. Aktivně
jsme se podíleli na přípravě broţury poskytovatelů soc. sluţeb a volnočasových aktivit,
kde MC také inzeruje nabízené prorodinné sluţby. Vytvořili jsme databázi kontaktů,
která se stala výchozí pro komunitní práci v regionu.
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Podporujeme činnost vedení města, které reaguje na podněty občanů a stali jsme se
rovnocennými partnery při tvorbě KPSS a přípravě dalších projektů (budování
sportovišť, bezpečnost a prevence ve městě, projekt komunitního centra, účast
v komisích při výběrových řízeních města Dobříše, členství v MAS Brdy – Vltava).
Příspěvek 15 000 Kč jsme pouţili na nákup digitálního fotoaparátu a uhrazení
dokumentace a nákladů spojených s pořádáním kulatých stolů.
Projekt koordinovala Petra Štěpová, dokumentovala Dagmar Hametová
Benefiční projekt „Přes most“ podpořený Nadací Divoké husy a Fondem hejtmana
Ve spolupráci s Výtvarnou dílnou Zahrada jsme uspořádali benefiční výstavu, jejíţ
výtěţek byl určen klientům o.s. Stéblo v Boroticích. Vernisáţ se konala 12.května a
o vystavené práce byl velký zájem. Celá akce byla zakončena 1.června koncertem
dívčích pěveckých sborů Puellae cantantes a Modrásci z Litoměřic. S radostí jsme
oznámili výši darované částky: s podporou Nadace Divoké husy z programu „Hejbni
kostrou pro druhé“, která náš vklad zdvojnásobí, můţeme Stéblu prostřednictvím
nadace předat 83 tisíc korun. A tak se klienti s různým typem postiţení mohou těšit na
hrnčířský kruh, grafický lis, tkalcovský stav, nový projektor, reproduktory a další
pomůcky pro výuku.
Fond hejtmana Středočeského kraje nám pomohl finančně pokrýt velkou část
nákladů (15 000 Kč), pěvecký sbor věnoval koncert jako dárek, a samozřejmě nebýt
Divokých hus, byla by částka o 40 tisíc korun niţší. Děkujeme téţ starostovi města
Dobříše panu Mgr. Jaroslavu Melšovi za velikou pomoc i osobní účast v celém
projektu. Naši snahu podpořily také místní firmy svými výrobky: Cukrárna
S. Kortánové, Letizia M. Krátké, Potraviny Bedřich, Jíme zdravě M. Dvořákové a Orca
diving D. Hutňana. Všem patří vřelé díky!
Projekt realizovala Mgr. Zuzana Hutňanová, administrovala Petra Štěpová
Projekt „Společnost přátelská rodině“ - kurzy ICT OPRLZ
V rámci partnerského projektu Sítě MC o.s. a Gender Studies, o.p.s. jsme opakovaně
v letošním roce nabídli ţenám a muţům na a po MD/RD, v předdůchodovém věku či
hledajícím zaměstnání kurzy ICT pro začátečníky zaměřené na praktické vyuţívání
informačních a komunikačních technologií, a dále ICT kurzy pro podnikání a psaní
projektů, vhodně doplněné individuálním poradenstvím. Pomohli jsme tak zvýšit
kvalifikaci či zlepšit pozici na pracovním trhu celkem 32 osobám během dvou kurzů
o celkovém počtu 25 výukových hodin. Absolventi měli zdarma zajištěné hlídání dětí,
občerstvení, obdrţeli skripta, CD „Nebojte se počítače“ a certifikát. Síť MC nám
proplatila náklady ve výši 47 000 Kč. Projekt byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Vznikla poradna na www.jaknaIT.cz.
Součástí projektu bylo oceňování institucí, které nabízejí prostředí vstřícné rodinám,
kdy MC Dobříšek do 1. celorepublikového kola soutěţe v roce 2006 úspěšně
nominovalo Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Strţ je tak drţitelem certifikátu
Společnost přátelská rodině.
Projekt koordinovala Petra Štěpová
Projekt: Za kulturou a sportem s Dobříškem
Díky získané finanční podpoře z Fondu sportu a volného času města Dobříše jsme
mohli pro děti, mládeţ a rodiny s dětmi uspořádat mnoho mimořádných kulturních a
sportovních akcí a udrţovat provoz hřiště Noemova archa. Z této podpory jsme
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zakoupili zahradní stan k zastínění dětského pískoviště, sponzorsky byl městem
vyměněn písek na hřišti. Dále jsme zajistili pitný reţim a drobné odměny pro dětské
účastníky závodu Barevná cyklostezka a Lampiónového průvodu pohádkovým lesem,
dvě divadelní představení, program a drobné odměny na akce v rámci kampaně Táta
dneska frčí. Mohli jsme dovybavit hernu a dílnu MC novými stohovatelnými ţidlemi a
skládacími stoly, kobercem, el. vařičem, regály, plastovým nádobím a lékárničkou - to
vše před realizací týdne příměstského tábora a výtvarných rodinných dílen. Pořídili
jsme také výtvarné a kancelářské potřeby a tisk propagačních letáků těchto akcí a
programů MC.
Projekt koordinovala Petra Štěpová
Projekt „Oţivující umění“ podpořený Fondem kultury SK
Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora byl velice úspěšnou akcí,
kdy 16 dětí ve věku od 6 do 10 let denně docházely do MC. Celý týden byl protkán
pohádkovým příběhem a děti měly za úkol oţivovat pomyslnou zemi za pomoci
různých výtvarných technik, odpoledne soutěţily a sportovaly. Poslední den pak
předvedly své výrobky formou divadelního představení rodičům.
TVA koordinovala Mirka Vtípilová
Letní plenér dobříšských výtvarníků aneb Pane malíři, pořádaný v prostorách
Památníku Karla Čapka, navštívilo přes sto osob a akce se zúčastnili jak dobříšští
výtvarníci, tak nejširší veřejnost. Návštěvníci si mohli vyzkoušet např. práci s hlínou,
malbu na papír a další materiály, kresbu pastely, práci s pedikem, apod. O hudební
doprovod se postarali hudebníci s bubínky, do jejichţ hry se mohli návštěvníci také
zapojit.
Koordinovala Mgr. Zuzana Hutňanová
Výtvarné dílny - 4 setkání na téma ţivly: oheň, vítr, země a voda, pod vedením
arterapeutky Mgr. Evy Fenclové.

Naše plány do budoucna
Nadále provozovat MC a hřiště pro děti „Noemova archa“.
Pokračovat ve „fundraisingu“ pro MC Dobříšek a sledovat výzvy jednotlivých institucí
k předkládání ţádostí o dotace, hledat nové finanční zdroje, dárce a sponzory.
Vytvářet pracovní příleţitosti v MC vhodné pro maminky s malými dětmi nebo
v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP.
Pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery.
Spolupracovat i s dalšími MC v kraji a Sítí mateřských center, o.s.
Aktivně se zapojit do tvorby komunitního plánu sociálních sluţeb na Dobříši a změny
strategického plánu města.
I do budoucna se chceme zaměřit na vzdělávací projekty (semináře, přednášky, kurzy),
s moţností krátkodobého hlídání dětí. Reagujeme tak na současný trend podpory
slaďování rodičovských a pracovních rolí a pomáháme usnadnit rodičům návrat na trh
práce po RD a MD.
Podíl na projektu komunitního vzdělávacího centra – v budově bývalého kina Dobříš,
vytvoření 2. střediska MC - vzdělávací akce, školní klub & herna, poradny, provoz
kanceláře
Řešit potřebu kanceláře pro zajištění administrativních činností a úloţných prostor.
Otevřít otázku supervizního vedení týmu.
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Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci MC Dobříšek
Členem občanského sdruţení se můţe stát kaţdý, 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. Více viz. stanovy MC.
Členové rady zvolení valnou hromadou 6. března 2007:
Stanislava Bedřichová, Markéta Dvořáková DiS., Dagmar Hametová, Jitka Kubíčková,
Jana Kylarová, Ing. Jitka Pogranová, Mgr. Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Petra
Štěpová, Noemi Trojanová, Miroslava Vtípilová.
Kontrolní komise Markéta Dvořáková DiS. a Petra Štěpová.
V roce 2007 byli placenými zaměstnanci na různé úvazky: Eva Šejnová, Petra Štěpová,
Dagmar Hametová, Markéta Dvořáková, DiS. a Ing. Jitka Pogranová. Mzdové náklady
byly hrazeny z finančních prostředků získaných od MPSV, ÚP Příbram nebo SROP.
Lektoři programů pro děti a dospělé, kteří pracovali v rámci DPP, na fakturu či
dobrovolně: Lenka Bartošová, Stáňa Bedřichová, Jimmy a Martina Bozeman, Martina
Branšovská, Markéta Dvořáková, Eva Fenclová, Martin Hamáček, Lea Hampejsová,
Zuzka Hutňanová, Andrea Kilford, Olina Ludačková, Jana Kylarová, Miro Pogran,
Štěpánka Skuhrovcová, Štěpán Souček, Jíra Štěpo, Marie Švehlová, Noemi Trojanová,
Jana Tvrzníková, Marie Universalová, Mirka Vtípilová.
S hlídáním dětí při programech vypomáhaly studentky Janka Vokurková, Anička a
Magda Pogranovy.
Zpracování a koordinaci projektů, správě hřiště, grantovým ţádostem, fundraisingu
a firemnímu dárcovství a propagaci se věnovala Petra Štěpová.
Vzdělávací projekt „Zpět do práce“ realizovala Markéta Dvořáková, DiS.
Tvorbě a tisku letáků, webových stránek, vizitek, grafické práci, foto a
videodokumentaci se věnovali Dáša a Martin Hametovi.
Díky spolupráci s o.s. Impuls Třebíč absolvovala od 10.10. do 14.12. odbornou praxi
v MC Eva Prašivková, v rámci rekvalifikačního kurzu se zaměřením na získání praxe pro
osoby do 25 let a absolventy VŠ.
Veškeré účetnictví včetně daňového přiznání zpracovávala Ing. Pavlína Novotná.
Údrţbu a opravy hřiště zajišťoval pan Pavel Dragoun.
V roce 2007 mělo MC Dobříšek 76 stálých členů, tzn. 76 rodin s dětmi, další
desítky neevidovaných rodin navštěvují pravidelně naše programy i mimořádné akce.
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Programy v roce 2007
Dopolední herny - děti ve věku od 1 roku do 6 let si za přítomnosti rodičů hrají se
svými vrstevníky. V rámci herny speciálně zaměřené programy.
Angličtina pro děti od 5 do 9 let - Play Way to English s lektorkou J. Pogranovou.
Angličtina pro děti s rodilým mluvčím Jimmy Bozemanem - pomocí hudby, zpěvu,
pohybu, rytmizace, veršů a her probíhala výuka dětí od 2,5 do 8 let ve 4 skupinách.
Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé se zajištěným hlídáním dětí. Rodiče se
tak mohou vzdělávat i během MD/RD. Lektorky J. Pogranová, A. Kilford.
Barevné tvoření pro děti od 4 do 6 let. Po seznámení se s příběhem děti téma různými
technikami zpracovávají. N. Trojanová.
Barevný svět - s dětmi od 3 do 5 let lektorka J. Tvrzníková pozorovala barvy kolem nás
a za asistence rodičů pak děti míchaly barvy, malovaly a hrály si s nimi.
Broučci - výtvarný, pohybový a divadelní program pro děti od 1 do 4 let. M. Vtípilová.
Cvičení pro těhotné a laktační poradenství s por. asistentkou L. Bartošovou.
Dovedné ruce - děti ve věku od 5 do 7 let se pod vedením lektorky S. Bedřichové
věnují keramice a dalším výtvarným technikám.
Hrátky s robátky - nejnovější program hudební školy Yamaha pro děti od 4 do 18
měsíců! Společný zpěv, poslech hudby a hudebně - pohybové hry.
První krůčky k hudbě - program pro děti od 18 měsíců do 4 let obsahuje jednoduché
písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hru na rytmické nástroje…
Rytmické kroky - hudební průprava hravou formou, pro děti od 4 do 6 let.
Výuka na flétnu - skupinová výuka na sopránovou a altovou flétnu společně.
Lektorka HŠY Š. Skuhrovcová. Informace na www. yamahaskola.cz.
Kouzelná školka - všestranný program pro děti od 2 do 5 let za asistence rodičů,
lektorka O. Ludačková.
Kurzy výuky práce na PC základní a pokročilá úroveň - v rámci projektu Zpět do
práce se zajištěným hlídáním dětí a moţností vyuţití internetu v herně MC zdarma.
Mistr Paleta - s akad. malířem M. Pogranem zaţívají děti nové výtvarné zkušenosti.
Pastelka - program pro předškoláky pod vedením M. Vtípilové.
Plavání pro děti s výukou lektorů - pro neplavce od 3 do 7 let v přítomnosti rodičů.
Posezení s pohádkovou babičkou paní M. Švehlovou v děts. odd. Městské knihovny.
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky s por. asistentkou M. Branšovskou.
Stříhání dětí v MC - v rámci herny děti ostříhá kadeřnice V. Knesplová.
Výtvarná dílna aneb tvoření a relaxace zároveň, se Z. Hutňanovou.
Výtvarný krouţek pro děti s Marií Universalovou.
Z pohádky do pohádky - pro děti od 1 roku do 6 let. Po divadélku následují písničky,
říkanky, pohybové hry a na závěr výtvarná činnost. Lektorka J. Kylarová.
Zdravé vaření s majitelkou obchůdku Jíme zdravě M. Dvořákovou, spojené
s povídáním o BIO potravinách, výrobou a ochutnávkou nových receptů.
Vzhledem k omezené kapacitě stávajících pronajatých prostor jsme velmi uvítali pronájem
dílny od září tohoto roku. Díky tomu došlo k zdvojnásobení nabízených pravidelných
programů a tím stoupla i celková návštěvnost. Významně také vzrostla nabídka
mimořádných akcí a poptávka po vzdělávacích seminářích určených pro širokou veřejnost.
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Mimořádné akce
Název akce
L Zdravé vaření „Zdravé svačinky nejen pro děti“
E Posezení s pohádkovou babičkou na téma Ladovská zima
D
E Seminář „Osobní rozvoj a sebeuvědomění“
N

Přednáška „Baby šátky a látkové plínky pro nejmenší“

Ú Zdravé vaření „Zdravé moučníky“
N
O Seminář „VEVA rodičům“
R Posezení s pohádkovou babičkou na téma Cesta do pravěku

B
Ř
E
Z
E
N

D
U
B
E
N

K
V
Ě
T
E
N

Č
E
R
V
E
N

1. setkání pracovní skupiny DMR – KPSS
Seminář „Osobní rozvoj a sebeuvědomění II“
Vzdělávací kurz ICT pro začátečníky
Vzdělávací kurz ICT pro začátečníky
Vzdělávací kurz ICT pro začátečníky
Vzdělávací kurz ICT a podnikání
Vzdělávací kurz ICT a podnikání
Valná hromada MC
Zdravé vaření „Zdravé moučníky II“
Seminář „O zdravém obouvání“
S pohádkovou babičkou o probouzení jarní přírody
Jarní aranţování a zdobení velikonočních vajíček
Účast na regionálním setkání MC v Sedlčanech
Zdravé vaření „Jarní očista těla a zdravé hubnutí“
Barevná cyklostezka
Zájezd do aquaparku Měřín, o.s. Společná pohoda
2. setkání pracovní skupiny DMR – KPSS
Seminář „Zvládání moţných překáţek ve spolupráci mezi lidmi“
Seminář „O zdravém obouvání II.“
Zájezd do divadla R. Brzobohatého, o.s. Společná pohoda
Svatební květinový den - výtvarné dílny pro děti
Zdravé vaření „Jarní polévky“
Zahájení výstavy a benefice "Přes most"
Benefiční koncert - zakončení "Přes most"
3. setkání pracovní skupiny DMR – KPSS
Beseda „Aromaterapie“ - přírodní kosmetika v péči o děti
Vernisáţ výstavy obrázků „Táta dneska frčí“ - na radnici
Pojďme tvořit společně I. - prezentace v rámci KPSS
Zahradní slavnost – „Táta dneska frčí“
Poznávací procházka lesem
Seminář „Jak přeţít výběrové řízení“
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Datum Děti Dospělí
8.1. 19
19
23.1. 5
4
27.1. 0
13
1.2. 7
8.2. 5
10.2. 0
20.2. 8
22.2. 0
3.3. 0
3.3. 6
10.3. 7
24.3. 6
19.3. 7
26.3. 8
6.3. 5
8.3. 6
22.3. 5
27.3. 7
2.4. 8
14.4. 2
19.4. 13
28.4. 149
21.4. 5
18.4. 0
5.5. 0
10.5. 3
15.5. 0
20.5. 86
24.5. 4
12.5. 85
1.6. 82
5.6. 0
13.6. 3
14.6. 6
20.6. 4
17.6. 120
23.6. 15
23.6. 0

7
4
9
5
21
8
14
14
14
17
17
11
6
3
7
9
2
12
200
3
31
8
3
1
110
3
50
68
18
7
16
120
60
12
4

Č
E
R
V
E
N
E
C

Týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora
9. - 13. 7.
25.7.
Prázdninové výtvarné dílny s arteterapeutkou pro rodiny s dětmi
„Ruční papír a filcování“
Prázdninové výtvarné dílny „Hrátky s barvami“
8.8.
Prázdninové výtvarné dílny „Ţivly“
15.8.
Výtvarný plenér „Pane malíři“ v Památníku K.Č. ve Strţi
26.8.

16
15

5
14

14
27
76

9
20
49

O prázdninách byla herna MC pro veřejnost uzavřena. Probíhal zde jeden týden

A výtvarných aktivit pro děti od 6 do 10 let v duchu příměstského tábora. Konaly se tři
S
R
P
E
N
Z
Á
Ř
Í
Ř
Í
J
E
N
L
I
S
T
O
P
A
D

P
R
O
S
I
N
E
C

výtvarné dílny pro rodiče s dětmi a na závěr prázdnin tvořivý a zábavný plenér pro rodiny
s dětmi ve Strţi.
Opět proběhlo prázdninové třídění hraček, jejich opravy a dezinfekce. Došlo i na velký úklid
herny a všech ostatních prostor. Ostatní dny bylo zavřeno, ale připravovali jsme nové
programy a zpracovávali ţádosti o dotace na příští rok.
Svatováclavské slavnosti "Za čest krále"
Zdravé vaření „Grilování trochu jinak“
4. setkání pracovní skupiny DMR - KPSS
Seminář „Problematika dětských hřišť“
Zdravé vaření "Co s tofu "
Pojďme tvořit společně II.
Povídání o přírodě - přírodovědná přednáška
5. setkání pracovní skupiny DMR – KPSS
S pohádkovou babičkou o podzimním usínání
Záţitkový program s arteterapeutkou „Chvála pomalosti“
Lampiónový průvod pohádkovým lesem
Divadlo Kapsa a oslava 6. narozenin MC
Zdravé vaření „Vánoční cukroví“
Zahájení kurzů country tanců a cloggingu
Seminář „Co po mateřské“
3. kongres Sítě MC o.s. “MC přátelská rodině“
Adventní dílny - výroba věnců
Divadlo Andělíček Toníček, dílny, 1. veřejné čtení projektu „Celé
Česko čte dětem“
Předvánoční posezení s pohádkovou babičkou
Zdravé vaření „Silvestrovské chuťovky“
Pohádkový průvod k vánočnímu stromečku
Adventní dílny – výroba vánočního blahopřání
6. Setkání pracovní skupiny DMR – KPSS
Adventní dílny – výroba andělů z ovčího rouna
MC v roce 2007 připravilo 62 mimořádných akcí.

8.9. 85
13.9. 11
24.9. 0
4.10. 5
11.10. 6
18.10. 0
20.10. 2
29.10. 0
6.11. 6
10.11. 0
10.11. 129
13.11. 69
14.11. 13
26.11. 3
27.11. 6
30.11. 2
30.11. 31
2.12. 82

90
11
29
25
7
3
2
16
6
6
150
47
13
1
21
2
17
45

4.12. 7
5.12. 7
6.12. 112
7.12. 8
10.12. 0
13.12. 3
67
1421

7
8
120
4
27
3
1687

*Účast MC Dobříšek na akcích pořádaných Sítí MC v ČR nebo jinými organizacemi.
2003
47
770
184
22
1381

Počet rodin - pravidelných členů MC
Počet klientů 23 pravidelných programů
Počet lekcí pravidelných programů
Počet mimořádných akcí
Návštěvnost rodin na mimořádných akcích
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2004
55
1026
214
19
1105

2005
63
1071
205
30
1741

2006
65
2533
214
56
2459

2007
76
4177
503
62
3108

Přehled návštěvnosti MC v letech 2003 až 2007
Herna a pravidelné programy
Herna
Herna
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Měsíc dospělých* dospělých* dospělých* dospělých
dětí
dospělých
dětí
v roce 2003 v roce 2004 v roce 2005 v roce 2006 v roce 2006 v roce 2007 v roce 2007
1
75
76
123
33
41
21
24
2
60
78
76
31
41
36
37
3
70
80
116
29
36
35
42
4
100
100
164
31
36
4
4
5
66
108
138
24
30
24
28
6
81
110
94
44
54
15
15
7
0
0
0
6
12
0
0
8
0
0
0
22
32
0
0
9
44
90
56
28
31
82
81
10
103
147
123
38
41
39
37
11
98
144
135
42
42
18
15
12
73
93
46
20
25
6
6
Celkem
280
289
770
1 026
1071
348
421
Návštěvnost pravidelných programů

855

909

2455

1722

Návštěvnost herny a pravid. programů

1203

1330

2735

2011

Pravidelné programy MC Dobříšek v roce 2007
Název programu
Angličtina pro děti
Angličtina pro děti s rodilým mluvčím
Angličtina pro dospělé s rod. mluvčím
Angličtina pro začátečníky, pokročilé
Barevné tvoření
Barevný svět
Broučci
Cvičení pro těhotné
Dovedné ruce
HŠY – Hrátky s robátky
HŠY – První krůčky k hudbě
HŠY – Rytmické kroky
Hudební škola Yamaha - Flétna
Kouzelná školka
Kurz práce na PC základní úroveň
Kurz práce na PC pokročilá úroveň
Mistr Paleta
Pastelka
Plavání
Předporodní kurzy
Stříhání dětí
Výtvarná dílna pro maminky
Výtvarný krouţek
Celkem 23 programů

počet lekcí
20
51
12
48
18
9
10
42
9
12
24
12
12
31
31
29
10
10
32
48
10
19
4
503
14

počet dospělých
20
267
60
185
22
41
66
206
12
97
50
119
21
169
397
395
10
16
nesledováno
85
26
191
0
2455

počet dětí
90
307
41
91
84
45
71
nesledováno
57
53
233
67
48
161
81
84
100
61
nesledováno
nesledováno
27
0
21
1722

Finanční zpráva za rok 2007
Náklady v roce 2007
Provozní náklady:
501/001
501/002
501/003
501/004
501/005
501/006
501/007
501/009

Kancelářské potřeby
Výtvarné pomůcky, hračky
Čisticí a hygienické potřeby
Občerstvení
Odborná literatura
Materiál na soutěţe
Ostatní materiál
Drobný majetek

materiál celkem:
504/003 Kosmetika Hádek
prodané zboží celkem:
511/001 Opravy a udrţování
opravy a udržování celkem:
512/001 Cestovné
cestovné celkem:
513/001 Náklady na reprezentaci
518/001
518/002
518/003
518/004
518/005
518/006

Náklady na reprezentaci celkem:
Ostatní sluţby
Telefon
Poštovné
Nájemné
Internet
Vzdělávání

595 968,10
19 384,00
64 858,30
1 551,00
10 578,00
2 617,00
6 285,50
66 087,50
38 657,00
210 018,30
7 455,00
7 455,00
5 750,00
5 750,00
11 919,50
11 919,50
7 783,50
7 783,50
147 486,50
46 945,00
2 860,50
63 500,00
12 852,00
14 079,00

služby celkem:
544/001 Úroky z úvěru

13 498,10

úroky z úvěru celkem:
546/001 Dary - benefice

43 000,00

549/001
549/003
549/005
549/006

dary celkem:
Bankovní poplatky
Členský příspěvek Sítě MC
Pojištění
Kolky a ostatní poplatky

287 723,00
13 498,10
43 000,00
5 020,70
1 000,00
2 500,00
300,00

ostatní poplatky celkem:
Osobní náklady:
521/001
521/002
524/001
527/001

Mzdové náklady
Dohody o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

8 820,70
798 384,00
447 665,00
192 184,00
156 693,00
1 842,00

Celkové náklady:

1 394 352,10
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Příjmy v roce 2007
Vlastní činnost:
602/001 Vstupné na akce
602/002 Semináře
602/003 Ostatní sluţby
Tržby za služby celkem:
604/001 Trţby za občerstvení
604/002 Trţby za prodané zboţí + benefice

288 433,30
162 115,00
48 955,00
31 167,30
242 237,30
1 511,00
44 685,00

Tržby za zboží a benefici celkem:
Úroky, dary, příspěvky, dotace:
644/001 Úroky

46 196,00
1 080 318,61
270,67

Úroky celkem:
681/001 Dar porodnice Příbram
681/001 Síť MC o.s. - Local to local
681/001 Nadace VIA

2 265,00
15 000,00
27 200,00

Dary právnických osob celkem:
682/001 Dar Martina Krátká
682/001 Dar Martina Krátká

13 000,00
4 000,00

Dary fyzických osob celkem.
684/001 Přijaté členské příspěvky
684/002 Dobrovolné příspěvky

10 250,00
6 320,00

691/001
691/002
691/003
691/004
691/005
691/006

Přijaté příspěvky celkem:
Dotace MPSV
Dotace SROP
Středočeský kraj
MÚ Dobříš
ÚP Příbram
Fond Hejtmana

270,67

44 465,00

17 000,00

16 570,00
513 300,00
301 486,94
90 000,00
50 000,00
32 226,00
15 000,00

Dotace celkem:

1 002 012,94

Celkové příjmy:

1 368 751,91

Hospodářský výsledek za rok 2007:

ztráta

- 25 600,19

MC Dobříšek dosud nemá uhrazenou 1 pohledávku na kurzovné z roku 2006 ve výši
750,- Kč. Dále má uhrazeny všechny závazky ve lhůtě splatnosti do 31. 1. 2008, kromě
úvěru u České Spořitelny na projekt Zpět do práce. Tento úvěr bude uhrazen po
závěrečném vyúčtování projektu a následném proplacení nákladů komisí SROP v druhé
polovině roku 2008.
S účinností od 7. 7. 2008 dochází ke změně názvu eBanka na Raiffeisenbank a.s. a také ke
změně bankovního kódu eBanky 2400 na bankovní kód Raiffeisenbank 5500.
Pohyby na našem Transparentním účtu č. 1461013001/5500 budou nadále zveřejňovány
na stránkách www.rb.cz namísto dosavadních www.ebanka.cz.
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Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2007
Účet

stav k 1.1. 2007

stav k 31.12. 2007

90 860,00

90 860,00

-90 860,00
9 020,00
77 888,53
10 578,23
-229 669,50
0,00
1 821,00
-16 660,50
-37 758,00
-12 024,00
-3 374,00
-1 401,00
-2 648,00
-825,00
5 371,00
-52 107,80
251 789,04
0,00
0,00

-90 860,00
6 822,50
183 481,16
72 830,91
-386 597,00
0,00
750,00
-7 712,00
-62 285,00
-16 401,00
-4 325,00
-2 187,00
-5 906,00
-3 753,00
0,00
-52 107,80
0,00
251 789,04
-25 600,19

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
088/001
Oprávky k drobnému DHM
211/001
Pokladna
221/001
eBanka
221/002
Česká spořitelna
221/003
Česká spořitelna - úvěr
261/001
Peníze na cestě
311/001
Odběratelé
321/001
Dodavatelé
331/001
Zaměstnanci
336/001
Sociální pojištění OSSZ
336/002
Zdravotní pojištění VZP
336/003
Zdravotní pojištění OZP
342/001
Daň zálohová
342/002
Daň sráţková
346/003
Dotace na mzdu z Úřadu práce
901/001
Vlastní jmění
931/001
Hospod.výsledek ve schval.říz.
932/001
Neuhr.zisk a ztráta min.let
kontrolní řádek = součet = hospodářský
výsledek:
028/001

Poděkování
Za podporu
a pochopení našim skvělým manţelům a dětem
P. Stanislawu Górovi a jeho nástupci P. Ing. Michalu Němečkovi
Starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi, místostarostce Evě Marvanové, tajemnici úřadu
Ing. Bohumile Budkové, všem radním a zastupitelům města
Projektovým manaţerkám KPSS Mgr. Lence Mazochové a Ing. Dagmar Smrčinové
Krajskému úřadu Středočeského kraje, hejtmanovi Petru Bendlovi, náměstkovi
hejtmana Mgr. Josefu Vackovi a zastupiteli MUDr. Filipu Prusíkovi
Síti MC o.s., především Rut Kolínské, Leoně Hozové a Monice Petruchové
Za spolupráci
všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům, paní Suché a panu Bartůňkovi
z ÚP Příbram, Lídě Musilové, Janě Kořínkové, Martině Svárovské a Marušce
Šochové z Pastoračního centra sv. Tomáše, ředitelce Památníku Karla Čapka Kristině
Váňové, redaktorům Haně Hofmanové a Karlu Součkovi, šéfredaktorovi PB deníku
Františku Ţánovi, Jindře Kastnerové z KD Dobříš a všem z Computer Design,
floristce Martině Krátké z firmy Letizia, panu Krejcárkovi, správci zámku Dobříš,
Marii Švehlové a Městské knihovně Dobříš, TJ Sokol Dobříš, Hance Hovorkové,
MUDr. Prusíkové, Mgr. Jiřímu Štěpovi, Ing. Milanu Mochánovi, Michalu
Semančíkovi, Milanu Stiborovi, Stanislavu Roučkovi, p. Jandovi, Rudovi Sojkovi,
zaměstnancům Aquaparku Příbram, Ivě a Michalovi Dudlovým z SK Vlaška.
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Za mediální propagaci
Dobříšským listům a Infocentru Dobříš, Městské knihovně Dobříš, Periskopu, Příbramskému
deníku, Příbramskému zpravodaji, MF Dnes, Občasníku Tomáš, časopisu Děti a my, Máma
a já, Půl na půl, Rádiu Blaník, Rádiu Regina Praha, Rádiu ČR Region.
Za finanční a materiální pomoc, kterou nám na naši činnost v roce 2007 poskytli
Ministerstvo práce a sociálních věcí
SROP
Krajský úřad Středočeského kraje
Město Dobříš
Úřad práce Příbram
Nadace Via Procter&Gamble pro MC
Letizia - Martina Krátká
Fond Hejtmana Středočeského kraje
Síť MC o.s.
Cacan CZ, s.r.o.
Tiskárna Petr Dvořák Dobříš
Ing. Pavel Dvořák
Porodnice Příbram
Klára Kaiserová
Pekařství cukrářství Stáňa - Stanislava Kortánová
Color-speciál - Marta Moletzová

513 300 Kč
301 487 Kč
90 000 Kč
61 923 Kč
32 226 Kč
27 200 Kč
21 500 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
8 400 Kč
3 400 Kč
2 265 Kč
2 000 Kč
1 800 Kč
735 Kč

Další podporu nám laskavě poskytli
Tiskárna Prima Příbram, Cukrárna Jarolímek, Obchodní středisko Bedřich, Lesy ČR,
Bobcat, Strţ – památník Karla Čapka, Orca diving Daniela Hutňana, paní Jirmářová
Zahradnictví Chouzavá, Ráj vitamínů, pan Burian, Markéta Dvořáková z obchůdku
Jíme zdravě, manţelé Doubkovi, Zuzka Hutňanová, Cyklo Kraken shop, Ploty Pilecký,
Monika promotion, Markéta Šťastná z Optysu Praha, Jiří Tománek z Dobříš
NETwork.
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k zajištění provozu MC Dobříšek.
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Slovo závěrem…
Zdravice senátora MARTINA MEJSTŘÍKA k 15. výročí vzniku mateřských center
Praha 17. dubna 2007
Váţená paní Kolínská, milí přátelé,
zdravím Vás a dovolte, abych Vám při příleţitosti oslav Vašeho kulatého výročí vyslovil
veliké uznání. Síť mateřských center je moţná malinko nespektakulárním, zato však
nápaditým a účinným projektem, který pomáhá zachovat soudrţnost lidské komunity.
Centra svépomoci a setkávání zakládají a provozují zejména ty, jeţ se dostaly do pozadí
společenské pozornosti a de facto nemají politický hlas: ţeny - matky. Mateřská centra se
vlídnou formou starají o to, aby matkám (ale i otcům!) a jejich malým dětem bylo dobře.
Občas některá z center zde v Praze navštěvuji a mohu potvrdit, ţe tam dobře je. Přál bych
si, aby naše společnost zpomalila svůj věčný hon za věcmi pomíjivými, materiálními,
uvědomila si hodnotu rodiny a mateřství a aby měla z dětí upřímnou radost. Aby se děti a
úplná rodina staly středobodem veškerého našeho konání. Síti Mateřských center přeji do
dalších let hodně sil, zdaru a pohody a Vám všem poţehnaný adventní čas.
Váš Martin Mejstřík
senátor PČR
VÁCLAV HAVEL
Praha 27. listopadu 2007
Váţené účastnice konference,
milé dámy,
srdečně zdravím vaši konferenci pořádanou k 15. výročí Mateřských center v České
republice. Myslím na vás všechny, které pomáháte lepším podmínkám ţivota rodin, na
všechny, které přispíváte k rodičovské a komunitní odpovědnosti, na všechny, které
bráníte sociálnímu vykořenění, na všechny, které svým bliţním přinášíte naději.
Individualizovaná a komercionalizovaná společnost podporuje spíš dehumanizaci a
izolaci. To sice není výlučně českým rysem, přesto v nápravě za zeměmi s fungující a
rozvinutou občanskou společností pokulháváme. Z toho, co vím, soudím, ţe je za vámi uţ
úctyhodná práce. Přeji vám proto, abyste si dobrý pocit a zaslouţený důvod k hrdosti
opravdu uţily. Vţdyť kolik takových příleţitostí máme?
Přeji Síti mateřských center i do budoucna všechno dobré.
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Hlavní sponzoři:

Projekt „Zpět do práce“je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Společného
regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje.
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