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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 CpR 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 

(cvičení, jóga, kurzy výtvarné techniky) 
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Úvodníček aneb co přinesl rok 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2008 byl rokem obrovského rozvoje, rozšíření nabídky programové i 
mimořádných akcí. Dařilo se i finanční zajištění provozu centra, jen na 
odměny pro dobrovolníky a lektory opět moc nezbylo :( . Zkušební provoz 
se ustálil a tzv. zabydlel, program pokryl velkou škálu aktivit od 
nejmenších až po dospělé, což bylo naším cílem a předsevzetím. Po 
náročné loňské podzimní rekonstrukci se konečně prostory staly 
odpovídající dětským potřebám a tak byly slavnostně představeny 
veřejnosti v únoru 2008. S obcí byla uzavřena nájemní smlouva, také se 
hledaly nové prostory pro keramické tvoření – nakonec nám vyšel vstříc 
pan Zdeněk Pačes a pronajal nám za malý poplatek místnosti v bývalé 
škole. Dokolečka pořádalo také několik veřejných akcí, kde překvapila 
velká účast. Od podzimu jsme nabídli dětem nový kurz taneční 
přípravky, s nástupem nejmenších dětí do školky nám ale ubylo 
návštěvníků v herničce. Z hlediska naší práce hodnotím rok 2008 jako 
první „na ostro“, naplnila se totiž předpokládaná kapacita časová i 
prostorová, teď je potřeba především udržovat, profesionalizovat a 
vydržet :) 
 

Ing. arch.Linda Pačesová – v roce 2008 předsedkyně sdružení 
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SLOVA K UPLYNULÉMU ROKU OD NĚKTERÝCH ČLENŮ: 
 

Jana Burešová (členka rady, programová manažerka a PR): 
Loňský rok byl rokem, kdy jsme se pár věcem naučili a z pár věcí se poučili. Byl to 
rok, kdy jsme sbírali zkušenosti s velkými akcemi a myslím, že jsme celkem uspěli. 
Program centra zapadl do zaběhnutých kolejí a myslím, že našel své místo v životě 
naší malé vesničky. 
 

Irena Doskočilová (členka rady, manažerka akcí a mailová komunikace): 
MC Dokolečka mi přineslo v podstatě totéž , co minulý rok: přátelství, kolektiv, 
sebeučení.Jsem ráda, když se nám společnými silami podaří uspořádat nějakou akci. 
Že si uděláme čas, i když ho většina z nás má málo.  
 

Iva Švejdová (členka sdružení, „manažerka nápadů“, lektorka jógy): 
Z jógy v roce 2008 jsem měla radost. Utvořila se totiž stálá skupinka, kterou 
cvičení  pod mým vedením baví. Není to sice nějaké velké číslo, ale pět dětí a pět 
dospělých je na naši malou vesnici docela dobré. A tak si přeju, aby to ty stálé stále 
bavilo a když se naše řady rozrostou, budu jen ráda. 
Co se týká RC Dokolečka, tak to vidím tak, že po bouřlivém boomu nastalo takové 
trochu ochladnutí zájmu. Že prostě očekávání byla nerealistická a je potřeba se 
zamyslet nad tím, co a jak dál. Je taky podle mého potřeba, aby každý člen dělal pro 
Dokolečka to, co je mu přirozené a na co má vlohy a neplýtval energií na věci, na 
které jsou lepší jiní. Také se ukazuje, jak důležitý je pro kroužek lektor - viz velmi 
oblíbené tanečky pro děti pod vedením Katky Loudilové a keramika pod vedením 
Martiny Pačesové. To jsou tahouni a proto je potřeba je podporovat a snažit se jim 
vytvořit ty nejlepší podmínky. 
Záverem chci Dokolečku popřát, ať se mu podaří rozšířit řady o aktivní členy, kteří 
by chtěli pro ostatní něco udělat.  
Úplně závěrem a to jen proto, že výroční zprávu třeba budou číst i někteří důležití 
úředníci, musím zmínit to, že je škoda, že kvůli legislativě musíme plýtvat energií a 
časem na administrativní úkony, místo abychom se mohli věnovat tomu, co je pravým 
posláním - to znamená aktivnímu a smysluplnému trávení volného času našich 
obyvatel. 
 

Martina Pačesová (organizace akcí a lektorka keramiky): 
Práce a aktivity MC Dokolečka v roce 2008 si myslím proběhly vcelku dobře, akce: 
dětský den paráda, a podzimní vypouštění balónků úplná paráda, (i když trošičku 
zima). 
Ze stránky keramického kroužku - trošičku náročnější. Nejdříve rozjezd v MC, po 
dvou měsících stěhování, a další rozjezd v nových prostorách, který jsme myslím 
zvládli dobře. Jedna velice pozitivní věc, nejen pro mě, ale i pro dětičky z kroužku, 
bylo pořízení keramické pece. Pro mě to znamenalo konec doprošování se po školách v 
okolí, jestli nám něco upečou, a pro děti pravidelný režim práce. Prostě jinak paráda. 
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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: Ing.arch.Linda Pačesová Horynová 
Rada sdružení: Linda Pačesová Horynová, Jana Burešová, Petra Šimáňová, od srpna 

2008 dále Martina Pačesová a Irena Doskočilová 
Členská základna: 

   FUNKCE VZNIK ZÁNIK    
 
  Vysvětlivky: 
  
  D……..členové děti do 18 let 
  ČČ……čestné členství 
  ČČ……zánik členství 
 
  Shrnutí: 
   
   Počet členů celkem: 27 
   Z toho 
   Členové nad 18 let: 14 
   Členové děti: 13 
    
   Čestní členové: 5 
 

• 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 

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  
 Pačes Pavel  28.11.2007 25.6.2008 

D Pačesová Gabriela    
D Pačes Matěj    

14 Čechová Monika  4.12.2007  

 Kořínek Martin  4.12.2007 25.6.2008 
ČČ4 Horynová Karolina Knihy Albatros 25.6.2008   

ČČ5 Lundáková Naďa Cvičení děti 25.6.2008   
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Pravidelný program v roce 2008 
 

S programem pokračujeme nadále ve třech liniích: nejmenší děti, starší děti a 
dospělí. Jednou týdně hernička (od září pak dvakrát týdně) -  vždy dopoledne - se 
střídal program pro nejmenší děti (každý týden jiná aktivita), od podzimu: pondělí 
bylo vyhrazeno setkávání, středa hernička s programem . Keramika otevřena od 
března už každý týden, na podzim přibyla ještě večerní keramika pro dospělé, 
jednou za měsíc jiné výtvarné techniky. Pro předškolní a školní děti byl nově otevřen 
kurz taneční přípravky rokenrol a disko. Večerní program pro dospělé se ustálil na 
1x týdně každé cvičení. Také jsme v prvním pololetí navštěvovali solnou jeskyni ve 
Svojeticích. 
 
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 4 let 

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

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

• HERNIČKA – SETKÁVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ 
 
PRO STARŠÍ DĚTI: 
 

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

• TANEČNÍ PŘÍPRAVKA R´N´R A DISKO 
3 skupiny dle věku, sestavy na hudbu s prvky tance a gymnastiky 
 
PRO DOSPĚLÉ: 
 

• CVIČENÍ PRO ŽENY 
Zdravotní cvičení s posilovacími prvky 

• JÓGA 
Cvičení, relaxace, dýchání i meditace  

• KERAMIKA 
Večerní tvoření bez dětí, možnost i jiných výtvarných technik 
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Statistika návštěvnosti v roce 2008 
 
 

 
 

rok 2007 měsíční průměr 
 

2008 měsíční průměr 
 

počet dnů 89 11,125 159 13,25 
počet programů 98 12,25 254 21,17 
návštěvníků celkem 1109(+50) 144,88 2981 248,42 

z toho dětí 389(+104) 61,63 1779 148,25 
z toho dospělých 511(+155) 83,25 1202 100,16 
rodin celkem 536(+100) 79,5 1239 103,25 

různých rodin 45(+30) 9,38 80 6,67 
průměrné hodnoty:   

  

  

  

návštěv na program 11,83 11,74 
dětí na program 5,03 7,00 
dospělých na program 6,80 4,73 
rodin na program 6,49 4,88 

 
 
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 
 
 
 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen  září říjen listopad prosinec 

počet dnů 12 16 20 15 13 15 4 4 16 18 15 11 
počet 
programů 18 24 24 23 24 23 4 4 27 35 29 19 
návštěvníků 
celkem 155 252 196 184 209 191 44 43 397 370 443 497 

z toho dětí 67 125 102 107 125 121 27 24 242 245 300 294 
z toho 
dospělých 88 127 94 77 84 70 17 19 155 125 143 203 
průměrné 
hodnoty:                         
návštěv na 
program 8,61 10,5 8,17 8 8,71 8,3 11 10,75 14,7 10,57 15,28 26,16 
dětí na 
program 3,72 5,21 4,25 4,65 5,21 5,26 6,75 6 8,96 7 10,34 15,47 
dospělých na 
program 4,89 5,29 3,92 3,35 3,5 3,04 4,25 4,75 5,96 3,57 4,93 10,68 
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Akce mimořádné v roce 2008 
 

       14.-28.1.  putovní výstava AKTIVNÍ OTCOVSTVÍ 
- výstavu poskytlo o.s. Nesehnutí Brno 
- v prostorách obecního úřadu 
 

10.2. slavnostní otevření nových prostor Dokolečka   
- přítomnost starosty, krajské koordinátorky Sítě MC, redaktora 

Kolínského deníku 
- volná herna, odpoledne divadélko pro děti 
 
20.2. a  23.4. poznáváme knížky  
- společné čtení rodičů s dětmi 
- knížky nám představila redaktorka Albatrosu Karolina Horynová 
 

8.3. Maškarní bál   
- v kulturním sále, soutěže, balonkář a kouzelník 
 
25.6. 3.valná hromada sdružení 
 
30.4. pálení čarodějnic   
- pomoc při akci, pořádala obec a pomáhali dobrovolníci 
23.-24.5. Bambiriáda v Poděbradech   
- spolupráce na stánku Sítě MC 
16.-22.6. Dokolečka slaví 1. narozeniny 
− dny otevřených dveří, kouzelnické představení 

 
1.6. pomoc s organizací Dětského dne 
- pořádala obec Doubravčice a firma H27 promo na hřišti TJ Sokol 
 

20.9. Babí léto aneb rozloučení s prázdninami 
- soutěžní a zábavné odpoledne 
- večer divadelní představení DS KOZA z Kozojed v kulturáku 
 

29.10. divadélko Paleček 
- loutkové i hrané představení „Kamarádi by si měli pomáhat“ 
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8.11. Lampionový průvod 2.ročník 
- zakončení v kulturáku koncertem ZPĚTNÉ VAZBY 
 
 

6.12. Mikulášská besídka 
– odpoledne plné programu pro děti i s mikulášskou nadílkou 
– divadlo DS KOZA, kouzelník, vystoupení taneční přípravky, bublinář 

 

9.12. vypouštění balonků na podporu českého Ježíška 
 - zapojení se do celorepublikové akce v pokusu o rekord s agenturou 

Dobrý den a rádiem Frekvence 1  
 
 
 
 
 
 

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! Letos se nám podařilo nasbírat celých 15 pytlů  (169 kg) a 
získali jsme pro centrum 422,50 Kč od svozové firmy. Takže prosíme, 
pokračujte ve sbírání. 
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Hospodaření a účetní bilance 
 

Účetní závěrka za rok 2008: 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2008 /Vybrané položky/ 

Text Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Spotřebované nákupy 104 844,30   104 844,30 

Služby celkem 21 667,68 25 318,00 46 985,68 

Osobní náklady celkem 30 530,00   30 530,00 

Náklady celkem 163 103,48 25 318,00 188 421,48 

Tržby za vlastní výkony a zboží 77 871,00   77 871,00 
Přijaté příspěvky zaúčtované mezi organizačními 
složkami 10 003,00   10 003,00 

Přijaté členské příspěvky 1 700,00   1 700,00 

Provozní dotace 75 000,00 23 800,00 98 800,00 

Výnosy celkem 165 214,74 23 800,00 189 014,74 

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 111,26 -1 518,00 593,26 

Rozvaha k 31.12.2008 /Vybrané položky/ 

Text Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období 

Dlouhodobý majetek 7 042,00 5 458,00 

Materiál na skladě 1 048,50 1 538,00 

Pokladna 1 027,00 288,00 

Účty v bankách 13 071,66 61 875,86 

Aktiva celkem 22 364,16 70 069,92 

Účet výsledku hospodaření 0,00 593,26 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 18 200,66 0,00 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 18 200,66 

Dohadné účty pasivní 770,50 10 600,00 

Zaměstnanci 0,00 30 530,00 

Závazky k účastníkům sdružení 0,00 4 000,00 

Výnosy příštích období 3 393,00 6 146,00 

Pasiva celkem 22 364,16 70 069,92 

 
Z hlediska účetnictví se jednalo o první úplný hospodářský rok fungování účetní jednotky. 
Byla rozšířena činnost sdružení v oblasti kroužků, čemuž odpovídá nárůst tržeb z prodeje 
služeb a zároveň byl zaznamenán odpovídající nárůst režijních nákladů. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o neziskovou organizaci byla hlavní činnost sdružení ztrátová a vedle tržeb za 
vstupné byla financována převážně z dotací a grantů, které se sdružení podařilo získat. 
Obecně lze říci, že chod občanského sdružení byl stabilizován, což bylo podpořeno 
uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory za výhodných podmínek a zároveň 
stanovením pevného týdenního programu jednotlivých aktivit v mateřském centru. 

Zpracovala Pavla Přílepková – členka Dokolečka, účetnictví 
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ROZPOČET NA ROK 2009 
Nákladová položka 

Plánované 
náklady 

Poznámka - slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem  185 680   
1.1 Materiálové náklady  90 000   

z 
 to

ho
:  

potraviny 10 000 občerstvení pro uživatele centra 
kancelářské potřeby 10 000 papíry,tonery,propisky,sponky,.. 
vybavení (DDHM* do 40 tis. Kč) 20 000 terapeut.bazének s míčky 
pohonné hmoty     

jiné - uveďte jaké 50 000 

odborná literatura, barev.padák, 
dětské míče, výtvarné potřeby, CD, 
hudeb.nástroje, didakt. pomůcky, 
keram.hlína, glazury, potřeby na 
keramiku, kostýmy na vystoupení, 
materiál na výtvarné kurzy 

1.2 Nemateriálové náklady 87 040   
1.2.1. energie 22 800   

z 
 to

ho
:  elektřina 15 000   

plyn     
vodné a stočné 1 800   
jiné - uveďte jaké 6 000 výpal a přežah keram.výrobků 

1.2.2. opravy a udržování 5 000   

z 
 to

ho
: opravy a udržování budov     

opravy a udržování aut     
jiné - uveďte jaké 5 000 opravy a údržba vybavení 

1.2.3. cestovné 0   

z  toho:  
cestovné zaměstnanci     
cestovné uživatelé     

1.2.4. ostatní služby 50 600   

z 
 to

ho
:  

telefony 6 000   
poštovné 1 000   
ostatní spoje     
nájemné 23 000 nájem MC + keram.dílny 
právní a ekonomické služby     
školení a kurzy 20 000 vzdělávání zaměstanců 
pořízení DNM ** do 60 tis. Kč     
jiné - uveďte jaké 600 úklid 

1.3 Jiné provozní náklady 8 640   

z  toho:  

odpisy     
  5 000 propagace, organizace, média 
jiné - uveďte jaké 3 640 pojištění odpovědnosti za škodu 

2. Osobní náklady celkem 129 500   
2.1 Mzdové náklady 108 000   

z 
 to

ho
:  hrubé mzdy     

OON na DPČ 60 000 zažádáno u MPSV  
OON na DPP 43 000 lektoři 
ostatní mzdové náklady 5 000 odměna účetní 

2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 21 500   

z 
 to

ho
: pojistné ke mzdám     

pojistné k DPČ 21 000 zažádáno u MPSV 
ostatní pojistné 500 úrazové pojištění 

2.3 Ostatní sociální náklady     
Celkové náklady na realizaci služby 315 180 
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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  

DĚKUJEME HUMANITÁRNÍMU FONDU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA 
FINANČNÍ PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA FUNGOVÁNÍ CENTRA PRO RODINU, 
ZVLÁŠTĚ VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SI NENÁROKUJÍ ŽÁDNOU 

FINANČNÍ ODMĚNU 

 

 

PODPOROVATELÉ: 

1. OBEC DOUBRAVČICE 
2. SÍŤ MC ČR 
3. HUMANITÁRNÍ FOND STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
4. NAKLADATELSTVÍ ALBATROS 
5. HRAČKY U TEREZKY Říčany  
6. TRUNA – truhlářství  
7. ARNOŠT – stavební práce 
8. CUKRÁRNA U BÁRTŮ 
9. KNIHOVNA DOUBRAVČICE – paní Pohořalová 
10. TJ SOKOL Doubravčice  
11. média: Kolínský deník, Českobrodský zpravodaj, Region Pošembeří 
12. Členové Dokolečka – dobrovolná práce všeho druhu 
13. všichni manželé, manželky, přátelé a rodinní příslušníci, kteří podporují naši 

činnost 
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Naše plány a předsevzetí do roku 2009 

 
 
 
 

Po náročném rozjezdu, rekonstrukci a po roce plném nadšení a rozšiřování nabídky 
programů i činností, očekáváme hlavně stabilizaci a udržení nabídky pro všechny 
věkové kategorie v obci i okolí. Věříme v dobrou spolupráci s místními institucemi, 
organizacemi a firmami. Doufáme v další finanční podporu naší neziskové organizace, 
bez které by centrum nemohlo nabídnout tak široký záběr programů. A moc si 
přejeme, aby naše úsilí mohlo být oceněno řádně i finančně, aby nevyprchalo prvotní 
nadšení a práce s dětmi i pro děti a jejich rodiče nás bavila i nadále. 
 

Za tým o.s.Dokolečka Linda Pačesová 
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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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