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O NÁS 
 
 

 
Občanské sdružení Dokolečka – Centrum pro rodinu vzniklo  

z důvodu potřeby vytvoření místa v obci pro setkávání rodičů a dětí, 

které by poskytovalo možnost plnohodnotného trávení volného času.  

 

Hlavním cílem RC Dokolečka je zajistit kontakt nejmenších dětí a jejich 

rodičů v obci a tím zamezit sociálnímu vyloučení, jímž jsou nejvíce 

ohroženy právě maminky (tatínci) s dětmi na rodičovské dovolené. 

Přestože žijí na malé vesnici, často se mezi sebou neznají a doma si 

připadají osamělé (osamělí). Setkáváním v mateřském centru získávají 

nové přátele a mohou rozvíjet svou osobnost. Jejich děti nabývají 

zkušenosti v kontaktech s vrstevníky a poznávají nové kamarády  

v místě jejich bydliště. 

 

Kromě setkávání ale nabízí mateřské centrum ještě možnost vyžití  

a uplatnění a objevení svých schopností – nabízíme spoustu aktivit  

a programů, a to nejen pro naše nejmenší (výtvarka, písničky, tanečky, 

říkadla, cvičení), ale i pro starší děti bez rodičů (keramika, jóga, taneční 

průprava), a navíc i program pro rodiče/dospělé samotné, aby mohli na 

chvíli vydechnout od každodenních starostí - pracovních nebo s dětmi 

(aerobic a posilování, jóga, kurzy aranžování, výtvarné techniky) 
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Slovo KRAKO Jiřiny Chlebovské 
 
 

Díky členství v Síti MC v ČR jsme získali také jednu takovou „maminku“ pro 
mateřská centra ve Středočeském kraji – krajskou koordinátorku (KRAKO) Jiřinu 
Chlebovskou, která nám pomáhala hlavně v začátcích při zakládání občanského 
sdružení, ale její pomoc neustává ani při řešení složitých situací při chodu centra  - 
za tuto podporu a pomoc velmi děkujeme, protože když si nevíme rady, víme, na koho 
se obrátit. Jířa s námi sdílí ale i všechny radosti a úspěchy  
a naše spolupráce se rozvíjí na různých setkáních a akcích. 

 
A teď už její slova k našemu Dokolečku: 
 
 
Dokolečka pohledem krajské koordinátorky Sítě MC: 
Vznik a rozvoj centra pro rodinu Dokolečka v Doubravčicích sleduji od 
samého začátku, s předsedkyní Lindou Pačesovou jsem v pravidelném 
kontaktu - o tom, jak nákladná a náročná rekonstrukce proběhla 
v prostorách, které centrum dostalo k dispozici, jsem dobře věděla, 
přesto mě ten rozdíl od mé první návštěvy 10.5. 2007 velmi překvapil. 
Dovedu si představit, kolik práce se za tím krásným  
a útulným prostorem skrývá. To, že se v centru návštěvník dobře cítí 
(moje holčička, která se spolu se mnou účastnila slavnostního otevření 
10.2.2008, se ptá, kdy tam zase pojedeme), však není dáno jen 
příjemným prostředím, ale především lidmi, kteří toto společenství 
utvářejí. CpR Dokolečka patří k nejaktivnějším novým členům Sítě MC, 
dobře se nám spolupracuje a já mu přeji, ať ta milá atmosféra vítá 
návštěvníky mnoho dalších let! 
 

 
 

Jiřina Chlebovská, 
krajská koordinátorka MC ve Středočeském kraji (sever) 

Síť mateřských center o. s. 
 
 



 
 

6

Úvodníček aneb co přinesl rok 2007 
 
 
 
Pro naše rodinné centrum to 
byl rok hektický, ale vlastně 
také zásadní v celé 
„dokolečkovské“ existenci. 
Byl to rok, kdy se najednou 
nečekaně objevila velká 
příležitost (náklonnost obce, 
nadšení lidé, nápady a elán 
do budování něčeho nového, 
a především zájem mladých 
rodin s dětmi) založit nové 
mateřské centrum 
v Doubravčicích. Od prvních 
nejistých krůčků, zkušebních 
programů a akcí, se začal 
odvíjet pravidelnější 
program a postupně 
přicházely nabídky na další 
aktivity jak pro děti, tak  
i pro dospělé, za které 
zpětně děkuji, protože bez nich bychom neměli lidem co nabídnout.  
A pak ještě jeden významný moment: získání grantu z Ministerstva pro 
místní rozvoj na rekonstrukci prostor bývalé zasedací místnosti 
obecního úřadu – rekonstrukcí, která naplnila celou druhou polovinu 
roku, která přinesla mnoho poznání ve vzájemných vztazích a také 
ukázala cestu, jak jít dál. Naštěstí jsme objevili velkou podporu nejen 
mezi stálými členy, ale i v Síti mateřských center, u obecního 
zastupitelstva, u okolních mateřských center a hlavně velkou dávku 
pochopení mezi návštěvníky centra, kdy jsme se scházeli v náhradních 
prostorách, které poskytl místní Sokol, takže jsme nemuseli přerušit náš 
program, naše setkávání. 
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Co přinesl rok 2007 mně? Především poznání, že nejsem na všechno 
sama, že se můžu na Vás všechny „dokolečkováky“ opravdu spolehnout, 
že jsme dobrý tým a že se u nás dětem líbí! Díky všem za toto poznání! 
 
 

Linda Pačesová – v roce 2007 předsedkyně sdružení 
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Jak vidí rok 2007 členové Dokolečka 
 

Výroční zpráva není jen statistika a hospodaření, občanské sdružení je především o 
členech a jejich činnosti a vzájemné spolupráci, proto by ve výroční zprávě nemělo 
chybět také jejich shrnutí uplynulého roku. Je to zároveň zpětná vazba pro radu 
sdružení, reakce na její podněty a fungování. Díky všem, kteří sdělili svůj názor! 

 
Náhledy jednotlivých členů: 
 
IVA ŠVEJDOVÁ (jóga pro dospělé a pro děti): 
Nechci moc pět chválu na Lindu, ale musím ( však ona nezpychne ☺). Díky 
Lindě nebyl Dokolečkovský program přerušen během náročné 
rekonstrukce prostor a teď se jednotlivé programy zabydlují v nové 
krásné herně. Vidím to tak, že Linda je takovou hodnou pečující mámou, 
která Dokolečka vypiplala a teď se bude moct těšit z jeho prvních 
samostatných krůčků – byť nedobrovolných, protože odjíždí na 6 týdnů 
pryč. Ale abych nechválila jen Lindu, ona sama by nic nezmohla, i když je 
takovým hnacím motorem. Na tom, že Dokolečka funguje mají podíl 
všichni dobrovolníci, kteří se tam zapojili, ať členové, nebo nečlenové, 
vedoucí kroužků, služby v herně a ostatní. Dokolečka už má svůj 
zaběhnutý program, svoje příznivce a také pomahače, a určitě to bez 
mámy těch 6 týdnů zvládne. 
Protože v Dokolečku vedu jógu, musím se zmínit také trochu o ní. Věděla 
jsem, že to není masová záležitost a že i ti, kdo už začali, mohou časem 
odpadnout nebo jít jinou cestou, takže jsem byla na situaci, která 
nastala, připravená. A mám proto radost z každého, byť i  malého 
úspěchu, který mohu pozorovat. Takže - nehážu flintu do žita a věřím, 
že pár jógových nadšenců zůstane. 
 
JANA BUREŠOVÁ (hernička, členka rady): 
Co se povedlo: povedlo se s menším vypětím sil a nervů provést 
rekonstrukci, zprovoznit centrum tak aby program fungoval a zaběhl se 
do svých kolejí, najít lidi, kteří se rádi zapojí a jsou akční (není jich 
moc, ale pro současné potřeby centra stačí), přispět k tomu, že sociální 
vazby mezi maminkami se navázaly a dokonce si plánují akce spolu mimo 
centrum, povedly se akce pořádané pro veřejnost. 
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Co se nepovedlo: nepovedlo se bohužel nalákat nové návštěvníky. Chodí 
stále stejná klientela, ale myslím, že to ani nebylo hlavní náplní minulého 
období. Měli bychom se zamyslet, jestli na tom nezapracovat v tom 
nadcházejícím. Jinak mám pocit, že tento rok byl úspěšný. A tak doufám, 
že naše období euforie bude co nejdelší a období stagnace které se na 
nás valí nás neskolí. :o))) 
 
 
MONIKA ČECHOVÁ (aktivní členka): 
Protože zatím nemám děti, uvítala jsem možnost se alespoň nějak 
začlenit do místní komunity tím, že se přidám ke cvičícím matkám.Jsem 
ráda, že Dokolečka je všestranně zaměřené a neorientuje se jen na malé 
děti. Líbí se mi aktivity,které se tu konají, i když je bohužel ke svému 
zaměstnání nemohu využívat tak často, jak bych ráda. Snad se 
Dokolečku podaří i do budoucna vycházet stejně dobře se zástupci 
Obecního úřadu, i ostatními občany Doubravčic. Doufám,že počáteční 
nadšení nevyprchá, bylo by škoda zahodit snahu tolika lidí a zapomenout 
na mrtvo, které tu panovalo před posledními volbami. 
 
 
MARTINA PAČESOVÁ (keramický kroužek): 
Myslím, že ze stránky keramického kroužku úplná paráda, začínám 
dolaďovat vybavení dílny, a i nové prostory jsou pro tento kroužek lepší. 
Účast je, myslím, obrovská, spousta lidiček se přišlo nejdříve podívat a 
zkusit si, co to takové keramické patlání je, spoustu z nich to nadchlo, a 
chodí více méně  pravidelně. 
Ze stránky Dokolečka jako takového je to paráda. 
 
 
IRENA DOSKOČILOVÁ (zpívánky a hernička): 
RC mi dalo poznání s maminkami, posezení v příjemném prostředí. 
Zapojení se do dobrovolných akcí. Možnost využití i pro setkání  
s kamarády mimo domov. 
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PETRA ŠIMÁŇOVÁ (členka rady): 
Je bezva, že RC Dokolečka vzniklo a pořádá různé akce pro děti.  
V Dokolečku si maminky, mezitím co si děti hrajou, popovídají, proberou 
věci kolem dětí, rodiny apod. Pro dospělé je cvičení a jóga -je to prima - 
nemusíme za cvičením dojíždět. 
 
 

PAVEL PAČES (člen sdružení): 
Činnost Dokolečka příspívá k seznámení lidí - dospěláků z Doubravčic 
navzájem. Začíná se obnovovat pojem "lidé z jedné vesnice / obce 
Doubravčice /". Tento fenomén, v minulosti držící lidi pohromadě, byl  
v dobách totalitní nadvlády dělnické třídy úplně zničen. Kromě hospody 
neexistoval žádný prostor pro to, aby se lidé setkali, seznámili, ...  
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Základní údaje o sdružení, členská základna 
 

O.s.Dokolečka – centrum pro rodinu vzniklo na základě registrace stanov 
u Ministerstva vnitra dne 15.5.2007. 
 
Statutární zástupce: Linda Pačesová Horynová 
Rada sdružení: Linda Pačesová Horynová, Jana Burešová, Karolína 

Baborská  
 
Členská základna: 

   FUNKCE VZNIK ZÁNIK 
1 Pačesová Horynová Linda statutár 16.6.2007  

 D Pačes Marek    
D Pačesová Markéta    
2 Pačes Martin cyklovýlety 27.10.2007  
3 Baborská  Karolína říkadla 16.6.2007  
D Baborská  Veronika    
4 Burešová Jana herna 16.6.2007  
D Burešová Kateřina    

5 Švejdová Ivana jóga 16.6.2007  

6 F.Eichler Renata kontrol.komise 16.6.2007  
7 Šimáňová Petra  16.6.2007  
D Šimáně Jiří    
D Šimáně Jan    
D Šimáně Petr     
8 Loudilová Michaela  16.6.2007  

ČČ1 Loudilová Kateřina cvičení, tanečky 16.6.2007  

ČČ2 Obec Doubravčice    16.6.2007  
9 Přílepková Pavla účetnictví 27.6.2007  
D Čilipková Nela    

ČČ3 Olmrová Tereza aranžování 31.8.2007  

ČČ Beran Miroslav keramika 31.8.2007 4.12.2007
10 Doskočilová Irena zpívánky,herna 5.10.2007  
D Doskočilová Karolína    
D Doskočilová Viktorie    
D Doskočil  Milan    

11 Pačes Pavel cyklovýlety 8.11.2007  
12 Pačesová Eva maškarní bál 8.11.2007  
13 Pačesová Martina keramika 28.11.2007  
14 Pačes Pavel  28.11.2007  
D Pačesová Gabriela    
D Pačes Matěj    

15 Čechová Monika  4.12.2007  
16 Kořínek Martin  4.12.2007  

   
 
  Vysvětlivky: 
  
  D……..členové děti do 18 let 
  ČČ……čestné členství 
  ČČ……zánik členství 
 
  Shrnutí: 
   
   Počet členů celkem: 29 
   Z toho 
   Členové nad 18 let: 16 
   Členové děti: 13 
    
   Čestní členové: 3 
 

• Členství ve sdružení je 
individuální a může se jím 
stát každá fyzická osoba, 
u čestného členství i 
právnická osoba 

• Způsob vzniku a zániku 
členství a práva a 
povinnosti členů jsou 
obsaženy ve stanovách 
o.s.Dokolečka – CPR 

• Členské příspěvky nejsou 
stanoveny, valná 
hromada schválila 
povinnost člena zakoupit 
permanentku na jakýkoliv 
program CPR 
DOKOLEČKA 
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Pravidelný program v roce 2007 
 

Po zkušebních začátcích se od září program ustálil ve třech liniích: nejmenší děti, 
starší děti a dospělí. Jednou týdně -  vždy dopoledne - se střídal program pro 
nejmenší děti (každý týden jiná aktivita). Jednou za 14 dnů se začal scházet 
kroužek keramiky, jednou za měsíc jiné výtvarné techniky. Večerní program pro 
dospělé se ustálil na 1x týdně každé cvičení. Z důvodů rekonstrukce centra nebylo 
možné otevřít hernu. 
 
PRO NEJMENŠÍ DĚTI: 
 

• HRAJEME SI S PÍSNIČKAMI/TANCOVALA ŽÍŽALA 
Zábavná forma zdravotního cvičení s říkadly a písničkami 

• VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ 
Barevné patlání, lepení, tvoření a malování pro děti do 6 let 

• ŘÍKADLA PRO NEJMENŠÍ 
Veselé říkání pro děti cca do tří let 

• HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ 
Hry a tvoření pro nejmenší děti dle ročních období 

• ZPÍVÁNKY 
Zpívání písniček pro nejmenší děti, seznamování s hudebními nástroji 
 

PRO STARŠÍ DĚTI: 
 

• KERAMIKA 
Vytváření vlastních výrobků, s možností vypalování v peci a glazování 

• ARANŽOVÁNÍ 
Tvorba zajímavých výrobků z různých materiálů dle ročních období 
 
PRO DOSPĚLÉ: 
 

• CVIČENÍ PRO ŽENY 
Zdravotní cvičení s posilovacími prvky 

• JÓGA 
Cvičení, relaxace, dýchání i meditace  
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Víčkožrout 
 

Zalíbil se nám nápad Kosteleckých maminek na sběr víček od PET lahví. 
Nejenže děláme něco pro ekologii, ale také se tím bavíme a časem za to 
i něco získáme ☺ 
 
S dětmi jsme si během výtvarky namalovali a dotvořili obrovskou krabici 
s otvorem na vhazování víček. Víčka nám pomáhá sbírat celá obec, moc 
děkujeme! Po nasbírání nejméně dvou velkých pytlů můžeme požádat 
firmu o odvoz a dle váhy dostaneme nějakou odměnu za sběr. Semtam 
se také objeví nějaká akce, že třeba za určité množství víček nám 
vyrobí něco plastového do centra. Takže nezbývá než sbírat a těšit se. 
Ale děti baví i házení víček do samotného víčkožrouta, takže svůj účel 
to určitě splnilo už teď. 
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Akce mimořádné v roce 2007 
 

26.5. prezentace činnosti na Keramickém dnu v Kostelci n/Č.L. 
- stánek RC Kolečko z Kostelce 
 

30.5.  výlet do Kouřimi na pohádkový týden s divadélkem 
- samostatná doprava, společný výlet 
 

2.6. pomoc s organizací Dětského dne 
- pořádala obec Doubravčice 
 

27.6. Rozloučení před létem s říkadly a občerstvením 
- setkání v prostorách centra pro rodiče s dětmi 
 

18.7. a 11.8. brigáda na obnovu dětského hřiště v Doubravčicích 
- pomoc obci, natírání dřevěných konstrukcí 
 

20.10. organizace koncertu chlapecké skupiny Zpětná Vazba  
- aneb více kulturních akcí v Doubravčicích 
 

22.10. aranžování pro dospělé – podzimní aranžmá 
- kurzy pro dospělé 
 

17.11. Světýlko za svobodu – lampionový průvod  
- samostatná akce RC Dokolečka, za finanční podpory obce 
 

26.11. aranžování pro dospělé – adventní věnce 
- kurzy pro dospělé 
 

6.12. divadélko Hvězdička Betlémská a vykrajování z těsta 
– pořádáno společně s RC Kolečko, Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu 

 

20.12. vánoční besídka pro nejmenší 
 - posezení rodičů a dětí, zpívání koled, cukroví, výroba ozdob na 

stromeček 
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Statistika návštěvnosti v roce 2007 
 

 květen červen červenec srpen  září říjen listopad prosinec
počet dnů 8 9 4 10 13 20 14 11 
počet programů 9 11 4 10 13 20 17 14 
návštěvníků celkem 66 166(+50) 47 96 115 233 230 156 
z toho dětí 29 98 18 33 50 72(+31) 44(+48) 45(+25)
z toho dospělých 37 68(+50) 29 63 65 90(+40) 88(+50) 71(+15)
rodin celkem 48 78(+50) 27 59 71 94 99(+50) 60 
různých rodin 17 24(+30) 15 19 22 26 25(+30) 21 
průměrné hodnoty:                 
návštěv na program 7,33 ~19,64 11,75 9,6 8,85 11,65 13,53 11,14 
dětí na program 3,22 8,91 4,50 3,3 3,85 ~5,15 ~5,41 ~5,00 
dospělých na program 4,11 ~10,73 7,25 6,3 5,00 ~6,50 ~8,12 ~6,14 
rodin na program 5,33 ~11,64 6,75 5,9 5,46 4,70 ~8,76 4,29 
 

rok 2007 měsíční průměr
počet dnů 89 11,125 
počet programů 98 12,25 
návštěvníků celkem 1109(+50) 144,88 
z toho dětí 389(+104) 61,63 
z toho dospělých 511(+155) 83,25 
rodin celkem 536(+100) 79,5 
různých rodin 45(+30) 9,38 
průměrné hodnoty:   
návštěv na program 11,83 
dětí na program 5,03 
dospělých na program 6,8 
rodin na program 6,49   

 
Vysvětlivky: 
Počet dnů – počet dnů, kdy bylo otevřeno centrum nebo probíhala akce pořádaná sdružením  
Návštěvníků celkem – celkový počet osob, které centrum navštívily 
Rodin celkem – počet rodin, které centrum navštívily 
Různých rodin – údaj, kolik různých rodin navštívilo centrum, bez ohledu na to kolikrát  
(+30) – údaje v závorkách udávají pouze odhad počtu, nebyla dělána přesná statistika 
 
Možná je u mateřského centra zarážející, že počet dospělých převyšuje počet dětí, 
ale k tomu je nutno dodat, že každý měsíc byl 2x týdně večerní program – cvičení 
pro dospělé, kteří děti sebou nebrali, program pro děti byl jen 1x týdně, kroužky 1x 
za 14 dní nebo 1x za měsíc a ve většině případů je dospělí na program doprovázejí. 
Také u větších akcí byly přítomny celé rodiny, v naší obci stále ještě převyšuje počet 
rodin s jedním dítětem počet rodin s více dětmi (tj.2dospělí na 1 dítě). U větších 
akcí se většinou dělala statistika celkového počtu návštěvníků nebo pouze dětí (u 
dětského dne), proto nejsou známy přesné počty. 
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Zpráva kontrolní komise 
za období od 16.6. do 4.12.2007 

 
Úkoly stanovené na první ustavující schůzi O.S. DOKOLEČKA – Centra pro rodinu konané dne 
16.6.2007, po níž se uskutečnila úspěšná brigáda spojená s vyklízením půdních prostor 
budovy Obecního úřadu Doubravčice, a další úkoly uložené při příležitosti první valné 
hromady O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu dne 31.8.2007 
 
1) Řešení vnitřního řádu a členských příspěvků – navrženo k řešení v podzimním období 

po zahájení pravidelného provozu – bod programu druhé valné hromady dnes 
4.12.2007, splněno 

2) Podání přihlášky na členství O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu v Síti 
mateřských center (Síť MC) – žádost odeslána dne 28.5.2007 a kladně vyřízena 
31.7.2007 

3) Předložení žádosti o grant u Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci zasedací 
místnosti při Obecním úřadu Doubravčice na centrum pro rodinu  

 – předkladatel: Obec DOUBRAVČICE 
 – realizátor projektu: O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu 
 Grant schválen v červenci 2007 a poskytnut finanční příspěvek ve výši 400.000,00 

Kč (čtyři sta tisíce korun českých), projekt rekonstrukce zahájen 24.9.2007 a 
úspěšně dokončen k datu 3.12.2007, zbývá montáž nábytku a oprava dveří 

• Předložení žádosti o grant u společnosti ČEZ na rekonstrukci kulturního sálu při 
Obecním úřadu Doubravčice (v prostorách Restaurace u Radnice)  
– předkladatel: Obec DOUBRAVČICE 
Grant neposkytnut 

• Předložení žádosti o grant u Sítě MC na kroužek keramiky a aranžování 
 – předkladatel: O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu 
 Příspěvek poskytnut ve výši 5.050,00 Kč (pět tisíc padesát korun českých) 

• Předložení žádosti o grant na vybudování vlakové dráhy a pořízení (i vlastními silami) 
lokomotivy s vagónky pro děti 
– předkladatel: O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu 
Grant neposkytnut (zřejmě příliš malý projekt) 

• Předložení žádosti o grant na zimní kurz „Kresba pravou hemisférou“ u nadace Via 
– předkladatel: O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu 
Grant neposkytnut  

• Předložení žádosti o grant na provoz mateřského centra u HUMANITÁRNÍHO 
FONDU Středočeského kraje a žádost o dotaci u Obce Doubravčice 
– předkladatel: O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu 
Žádosti čekají na vyřízení 

4) Založení bankovního účtu neziskové organizace na jméno O.S. DOKOLEČKA – 
Centrum pro rodinu – splněno, č.ú. 217257712/0300 u Poštovní spořitelny 

5) Podání žádosti o registraci O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu u Finančního 
úřadu - splněno 
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6) Vyhlášena brigáda na úpravu dětského hřiště (natírání dřevěných konstrukcí a prvků) 

– středa 18.7.2007 od 9 do 15 hodin – doba konání posunuta vzhledem 
k povětrnostním podmínkám a dokončovací práce prováděny průběžně ještě během 
několika dalších dnů z důvodu nepříznivého počasí – projekt úpravy hřiště 
dobrovolníky dokončen v srpnu 2007. Z ušetřených finančních prostředků zakoupeny 
další hračky pro dodatečné vybavení pískoviště. Obecní úřad Doubravčice zajistil 
výměnu starého písku za nový a poskytl potřeby pro provádění prací (štětce, ocelové 
kartáče, pracovní rukavice, barvu apod.) 

7)  Po úvodní lekci „Jógy s Ivou“ bylo vzhledem ke značnému ohlasu rozhodnuto o 
pokračování, které stále trvá, v současné době vždy ve čtvrtek od 19,30 hodin 

 „Cvičení pro ženy s Katkou“ zahájené na počátku letošního roku je stále oblíbenou 
aktivitou, a to vždy v úterý ve 20,00 hodin 
Pro děti otevřeny nově Hrátky s Janou a Zpívánky s Irenou, pokračujeme 
v Říkadlech, Tancování a ve Výtvarce – každý čtvrtek dopoledne 
Pro starší děti otevřen kroužek keramiky a aranžování. Ve středu 19.9.2007 se od 16 
hodin uskutečnila první schůzka kroužku KERAMIKY pro děti a dospělé vedená 
panem Beranem 

8) Na webových stránkách Obce Doubravčice s odkazem na O.S. DOKOLEČKA – 
Centrum pro rodinu byla zřízena INZERCE zdarma určená k zveřejňování poptávek a 
nabídek maminek a návštěvníků Rodinného centra 

9) Vlastní webové stránky O.S. DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu jsou nyní v konečné 
fázi výstavby a budou přístupné ještě letos pro členy, oficiální spuštění je v plánu 
začátkem roku 2008 

10) Akce „Výroba adventních věnců“ dne 26.11.2007 se setkala s velkým ohlasem – 
všeobecná spokojenost a krásné adventní věnce vlastní výroby prozáří nejednu 
doubravčickou domácnost 

11) Vánoční akce – advent. divadlo společně s RC Kolečko(Kostelec n/Č.L.) 6.12. 
             – Vánoční besídka pro děti plánována  na 20.12.2007 
12) Další akce již uspořádané, a které nás letos ještě čekají (některé ve spolupráci 

s Obecním úřadem Doubravčice) 
• Otevírání studánek (duben) – obecní akce, pomoc Dokolečka 
• Dětský den (červen) – obecní akce, větší spolupráce Dokolečka 
• koncert Zpětná Vazba (říjen) – akce Dokolečka 
• Lampiónový průvod (listopad) – akce Dokolečka 
• Adventní divadýlko (prosinec) – akce Dokolečka 

   
  
V Doubravčicích dne 4.12.2007 
Vypracovala: Renata F. EICHLER - kontrolní komise 
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Hospodaření a účetní bilance 
 

Účetní závěrka:    
    
Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2007 /Vybrané položky/    
    

Text Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Spotřebované nákupy 16 333,50   16 333,50
Služby celkem 6 491,50   6 491,50
Náklady celkem 23 981,00   23 981,00
Tržby za vlastní výkony a zboží 2 369,00 16 112,00 18 481,00
Přijaté příspěvky zaúčtované mezi organizačními složkami 18 200,00   18 200,00
Přijaté členské příspěvky 2 000,00   2 000,00
Provozní dotace 3 490,00   3 490,00
Výnosy celkem 26 069,66 16 112,00 42 181,66
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 088,66 16 112,00 18 200,66
    
    
Rozvaha k 31.12.2007 /Vybrané položky/    
    

Text   

 

Stav k poslednímu 
dni účetního 
období   

Dlouhodobý majetek 7 042,00   
Materiál na skladě 1 048,50   
Pokladna 1 027,00   
Účty v bankách 13 071,66   
Aktiva celkem 22 364,16   
Účet výsledku hospodaření 18 200,66   
Výnosy příštích období 3 393,00   
Pasiva celkem 22 364,16   
    
Vykázaná částka daně z příjmů PO za rok 2007 2 050,00  
    
V souladu s platnou legislativou byla částka vykázané daně z příjmů PO převedena do dalšího  
období, kde bude použita pro činnost občanského sdružení.    

 
 
 

 
Zpracovala Pavla Přílepková – členka Dokolečka, účetnictví 
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ROZPOČET NA ROK 2008 (aktualizace 03/2008) 
         
vychází z předpokladu průměrné návštěvnosti: 5 osob, keramika 10 osob   
(na většině akcí spíše mezi 5-10, tedy rezerva), velké akce průměr 50 osob   
         
PŘÍJMY: program měsíčně příspěvek celk/hod celkem VÝDAJE:     
 za cvičení 4x 30,- 150,- 600 Kč za lektor 400 Kč
 MĚSÍC jóga 4x 30,- 150,- 600 KčMĚSÍC lektor 400 Kč
  hrátky 1x 20,- 100,- 100 Kč  lektor 50 Kč
  říkadla 1x 20,- 100,- 100 Kč  lektor 50 Kč
  písničky 1x 20,- 100,- 100 Kč  lektor 50 Kč
  cvičení děti 1x 20,- 100,- 100 Kč  lektor 50 Kč
  výtvarka 1x 30,- 150,- 150 Kč  materiál 400 Kč
            lektor 50 Kč
  keramika 4x 50,- 500,- 2 000 Kč  provoz 1 000 Kč
            materiál 1 500 Kč
            lektor 400 Kč
  malý patla 1x 40,- 200,- 200 Kč  provoz 1 000 Kč
            lektor 100 Kč
  herna 4x 10,- 50,- 200 Kč  služba 200 Kč
  občerstvení 10x 10,- 50,- 500 Kč  potraviny 400 Kč
  aranžování 1x 150,- 750,- 750 Kč  lektor 100 Kč
            materiál 1 000 Kč
  jóga děti 4x 20,- 80,- 320 Kč  lektor 300 Kč
  čtení 1x 20,- 100,- 100 Kč  lektor 50 Kč
  akce 1x 50,- 2500,- 2 500 Kč  organizace 3 000 Kč
                
           dále: energie 2 050 Kč
            pojištění 305 Kč
            nájem 500 Kč
  permanentky       1 400 Kč  provoz 1 000 Kč
  grant Síť MC       850 Kč  účet 100 Kč
  dotace Obec       3 300 Kč  Síť MC 85 Kč
  jiné granty, sponzoři       2 500 Kč   doména 45 Kč
Celkem: MĚSÍČNĚ    16 370 Kč   14 585 Kč
            
REZERVA:               
  1 785 Kč   na nové hračky, vybavení, nájem, nečekané výdaje   
VÝDAJE NA PLATY: DPP      2 200 Kč
   odměna účetní     1 200 Kč
          PŘÍJMY   VÝDAJE REZERVA
ČTVRTLETNÍ KONTROLA:            
  ke dni 31.3.2008     49 110 Kč   43 755 Kč 5 355 Kč
  ke dni 30.6.2008     98 220 Kč   87 510 Kč 10 710 Kč
  ke dni 30.9.2008     147 330 Kč   131 265 Kč 16 065 Kč
                  
ROZPOČET CELKOVĚ NA ROK 
2008            
  ke dni 31.12.2008     196 440 Kč   175 020 Kč 21 420 Kč
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Rekonstrukce centra pro rodinu 
 

Významnou událostí v dění našeho centra pro rodinu byla rekonstrukce 
prostor bývalé zasedací místnosti Obecního úřadu. Vše začalo již v zimě 
2007, kdy byl zjišťován zájem místních rodin o mateřské centrum. Aby 
Obec mohla požádat o grant u MMR, bylo třeba zapojení dětí a mládeže 
do celé akce. V březnu jsme uspořádali první výtvarné setkání, kde 
mohly děti (i rodiče) tvořit své představy o budoucím centru. Vznikl tak 
projekt, který potvrdil velký zájem místních obyvatel. 31.3.2007 byla 
odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – podpora 
obnovy venkova. Až začátkem července jsme se dozvěděli, že žádost 
byla úspěšná a na rekonstrukci poskytlo ministerstvo 400 tisíc Kč. 
Zbytek (250 tisíc) musí Obec financovat ze svých zdrojů. Následovalo 

výběrové řízení na 
stavební firmu a další 
dílčí práce (výměna 
oken, podlahy apod.). 
Od září do konce 
listopadu probíhala 
tedy v prostorách 
1.patra OÚ celková 
rekonstrukce, kromě 
úprav hlavní místnosti 
bylo třeba zbudovat 
ještě nové WC  
a kuchyňku. V prosinci 
byly předány prostory, 
vymalováno, ale ještě 
chybělo vybavení. Díky 
dobrovolníkům z řad 
členů i nečlenů 
Dokolečka se nám 
podařilo sestavit 
nábytek, provést 
všechny dodělávky  
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a montáže, opravit a nalakovat dveře a vůbec připravit centrum pro 
rodinu k normálnímu užívání. To vše bylo dokončeno až začátkem roku 
2008, a slavnostně otevřeno dne 10.2.2008. Přesto ale naše centrum 
fungovalo neustále – zvlášť v období rekonstrukce to bylo velmi 
náročné: museli jsme vyhledat náhradní prostory pro naši činnost 
(děkujeme TJ Sokol za jejich poskytnutí) - a tak k vymýšlení  
a sestavování a zařizování jednotlivých programů přibylo ještě 
zařizování, nakupování, dohlížení a shánění všeho možného okolo celé 
rekonstrukce. Na druhou stranu nám Obec velmi pomohla ohledně 
financí, takže starost o financování celé akce v podstatě odpadla. Pro 
Dokolečka to vše znamenalo důležité vykročení na jeho cestě, to vše 
dokázalo stmelit a nalézt lidi z Doubravčic, kteří naši činnost 
podporovali nejen myslí, ale i prací a o to víc si pak vážíme našich 
návštěvníků i dobrovolníků, kteří pomáhají neustále. Díky! 
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Poděkování 

 

DĚKUJEME OBCI DOUBRAVČICE ZA VEŠKEROU (I FINANČNÍ) PODPORU 
NAŠICH AKTIVIT VČETNĚ POSKYTNUTÍ PROSTOR PRO NAŠI ČINNOST 

DĚKUJEME SÍTI MC ZA PODPORU VE VŠECH OBLASTECH NAŠÍ ČINNOSTI 
VČETNĚ FINANČNÍ PODPORY NA ZÁCHRANU OHROŽENÝCH PROGRAMŮ 

DĚKUJEME TJ SOKOL ZA POSKYTNUTÍ NÁHRADNÍCH PROSTOR V DOBĚ 
REKONSTRUKCE 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA REKONSTRUKCI PROSTOR NOVÉHO 
CENTRA PRO RODINU, ZVLÁŠTĚ VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SI 

NENÁROKOVALI ŽÁDNOU FINANČNÍ ODMĚNU 

 

 

PODPOROVATELÉ: 

1. OBEC DOUBRAVČICE 
2. SÍŤ MC ČR 
3. HP TRONIC-prodejny elektro a.s. 
4. NAKLADATELSTVÍ ALBATROS 
5. HRAČKY U TEREZKY Říčany  
6. TRUNA – truhlářství  
7. TJ SOKOL Doubravčice 
8. OLDŘICH ZÁMOSTNÝ - malířské práce 
9. JANA BÁRTOVÁ – cukrářka 
10. KNIHOVNA DOUBRAVČICE – paní Pohořalová 
11. H27 promo – outdoorové atrakce pro děti 
12. média: Kolínský deník, Českobrodský zpravodaj, Region Pošembeří 
13. Členové Dokolečka – dobrovolná práce všeho druhu 
14. všichni manželé, manželky, přátelé a rodinní příslušníci, kteří podporují naši 

činnost 
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Naše plány a předsevzetí do roku 2008 
 

Je těžké psát o plánech, když tato výroční zpráva vzniká až ve druhém čtvrtletí 
roku 2008. Přesto můžeme shrnout naše plány i teď, snad se nám je do konce roku 
podaří zrealizovat.  
 
Program a činnost centra jsou celkem bohaté a nabízejí vyžití pro různé věkové 
skupiny, to bychom rádi zachovali a popřípadě ještě trochu rozšířili. Více bychom se 
měli zaměřit na svoji klientelu, aby neodcházela, naopak se její počet zvětšoval, 
chtěli bychom nalákat také nové rodiny s dětmi, kteří ještě o našich aktivitách 
nevědí. Zatím chybí program pro těhotné, mohli bychom zkusit nabídnout nějaké 
vzdělávací přednášky, diskuze. V roce 2007 jsme se zapojili do mnoha akcí Sítě MC 
a snažili se víc se věnovat prezentaci navenek. V tomto ohledu jsme byli velmi 
aktivní, ale ubíralo to sil na zvládání vlastních problémů a místních návštěvníků, kteří 
potřebují být tzv. víc opečováváni, proto bychom měli hlavní úsilí věnovat především 
zdejším požadavkům a hýčkat si stálé návštěvníky centra. Také zachování 
založených tradic a pořádání větších akcí několikrát do roka by mělo být naší náplní. 
 
Co se týče financí, v roce 2007 se nám podařilo získat několik dotací, neměli bychom 
usnout na vavřínech, ale pokračovat v tvrdé práci fundraisingu, abychom měli z čeho 
čerpat i příští rok. Také bychom rádi ocenili i práci dobrovolníků a tak by je v tomto 
roce měla čekat nějaká drobná finanční odměna za jejich pomoc a nadšení. Měli 
bychom se také více zaměřit na rozdělení funkcí ve sdružení (ne že všichni dělají 
všechno) a rozhodovat o použití finančních prostředků více dopředu a více globálně 
(ne: teď je potřeba to a pak zas ono, ale spíš: tolik peněz můžeme dát na tuto věc 
během roku – připravovat podrobnější rozpočty dle jednotlivých požadavků 
vedoucích programů i celého sdružení, kdy mají být jasně dané náklady a možné 
zisky), tzn. spolupráce všech členů na rozpočtu . 
 
Hlavní úkol a předsevzetí se, zdá se, daří už v průběhu tohoto roku – centrum se 
postavilo na vlastní nohy, není závislé na jedné osobě, ale samostatně fungují jeho 
složky, které pak tvoří celek s pevnou základnou. Z toho můžeme mít radost, 
protože to má určitě perspektivu do budoucnosti.  
 
Vzájemně si můžeme jen přát, aby centrum pro rodinu nabízelo stále něco 
zajímavého pro širokou veřejnost i místní rodiny s dětmi, aby se k nám lidé rádi 
vraceli a aby společné zážitky naplnily srdce rodičů i srdíčka našich dětí – tak bude 
mít naše práce smysl! 
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Výroční zpráva vznikla za pomoci a přispění většiny členů o.s.Dokolečka! 
 

Toto sdružení má své sídlo na adrese: Doubravčice 94, 282 01 
IČO: 28557727 

Číslo účtu: 217257712/0300 
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