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Občanské sdruţení  Brouček 

 

KDO JSME, PROČ A PRO KOHO, KAM SMĚŘUJEME 

 

 Název organizace:  Občanské sdružení BROUČEK 
 Sídlo: Okružní 477, Solnice 517 01 

 Provozovna: Zámeček Solnice - přístavba, Dobrušská ul. 

 IČO: 266 46 781 

 Číslo účtu: 1244792379/0800 

 Působnost: Solnice a okolní obce 

 

Občanské sdružení BROUČEK – je dobrovolnou, nezávislou, demokratickou organizací, 

zabývající se  naplněním volného času dětí od 0 do 6-ti let a jejich rodičů. 

 

Vznik a účel: Občanské sdružení Brouček vzniklo v listopadu 2003 v Solnici, díky aktivitě 

několika maminek na “mateřské dovolené“. Je určeno  především pro rodiče na „mateřské 

dovolené“, ale také pro ostatní, kteří mají děti předškolního věku a cítí se sami, sami se 

svými běžnými starostmi, „sami“ se svými dětmi. Umoţňuje rodičům  i jejich dětem   

pobyt v kolektivu a společenské vyţití a zabraňuje tak jejich sociálnímu vyloučení. 

Dětem i rodičům nabízíme zájmové i vzdělávací aktivity, vedoucí  k plnohodnotnému 

trávení jejich volného času.  

 

Rodičům pomáháme vyrovnat se s novou ţivotní rolí  radovat se z ní a překonávat starosti, 

které s sebou přináší, vyměňovat si vzájemně své zkušenosti.  Ve společnosti ostatních mají 

možnost konfrontovat a konzultovat své zážitky a zkušenosti, uvědomí si přirozenost svých 

starostí a nebudou na ně sami. Zprostředkováváme jim odborné informace z oblasti 

pedagogiky a psychologie, nabízíme uplatnění a seberealizaci při práci pro sdružení a tím 

i své děti.  

V roce 2005 se uskutečnil projekt Infocentrum Brouček, díky němuž se rodiče na mateřské 

dovolené a nezaměstnaní, mohli vzdělávat v oblastech důležitých pro jejich další uplatnění na 

trhu práce. Velkou předností projektu bylo zajištění hlídání dětí pro účastníky 

vzdělávacích seminářů. 

 

Děti mají moţnost : pobytu v kolektivu a postupného osamostatňování se – nenásilné 

odpoutání od fixace na matku ( babičku apod.), rozvoj sociální komunikace mezi  a s dětmi i 

dospělými, utváření zdravého  sebevědomí, soutěživosti a psychické odolnosti 

prostřednictvím her a společenských akcí, a rozvíjení osobnosti prostřednictvím činností 

vedených lektory. 

 

 Cíl:  Předejít sociálnímu vyloučení rodin s nejmenšími dětmi, především sociálnímu        

                 vyloučení rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. 

        Umožnit především rodičům na mateřské dovolené získávat nové informace ze       

               společnosti a stále se vzdělávat. 
 

  Cílová skupina: 

    Děti od 0 do  6-ti  let a jejich rodiče.  

  Děti a mládež mladšího školního věku. 

  Dlouhodobě nezaměstnaní. 
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

 

    Obsah činnosti: V OS Brouček jsme nabízeli a dále nabízíme všem  rodičům a jejich 

dětem pravidelný program a  rodičům pohotový přístup k informacím. 

 

- Provozní doba se v roce 2005 rozšířila. Pro klienty byl pravidelný program 

připraven nejen třikrát v týdnu, ale kaţdý den a rodiče s dětmi nás mohli 

navštěvovat od 8:00 do 11:30 hod. – to vše především díky tomu, že OS 

Brouček mělo od listopadu 2004 stálého zaměstnance. Zaměstnanec byl částečně 

dotován Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou. 

 

 

 PONDĚLÍ – Zpíváme si - hra na Orfovské i jiné nástroje, rytmizace, zpívání a tanečky 

 ÚTERÝ –  Udělej si s námi - kreslení, malování, keramika i jiné tvoření pro všechny 

 STŘEDA – „Zvykánek“ - hlídání dětí – pouze pro děti, které již Broučka navštívily 

 ČTVRTEK – Hopsa, hejsa - pohybové hry - cvičení, POBYT V TĚLOCVIČNĚ ZŠ 

 PÁTEK – Pohádky a povídánky =  učíme se mluvit - divadlo, pohádky,  logopedie 

 

-   akce pro veřejnost –  jednou měsíčně pořádalo naše sdružení zábavné,    

      poznávací  a společenské akce pro děti a jejich rodiče ( jejich konkrétní výčet je   

       uveden v závěru zprávy ) 

 

- vydávání Občasníku Jájínek – společně s Mateřským centrem Jája z Rychnova n.Kn.,    

rodiče v něm informuje o aktuálních akcích obou sdružení, zprostředkováváme inzerci 

a rady odborníků, získají nápady na tvoření s dětmi ad. 

 

- vycházky a výlety do okolí – pěšky, na kole, mašinkou i autobusem 

 

- udrţování tradic a tradičních zvyků – Vynášení zimy, Velikonoční tvořivé   

         odpoledne, Den matek, ad. ( konkrétní akce jsou opět v závěru zprávy ) 
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

JAK TO BYLO V ROCE 2005 
 

- Výchovné  činnosti vedli odborní lektoři, kteří spolu navzájem spolupracovali. 

                   Do programu se spontánně aktivně zapojovaly nejen děti, ale i rodiče. 

      Celkem se uskutečnilo 204 schůzek, na kterých bylo přítomno 1020 dětí   

       a zhruba stejný počet rodičů. 

 

              -   Společenské akce a akce pro veřejnost pořádalo OS Brouček  pro svoji cílovou        

                  skupinu během celého roku -  každý měsíc většinou 1 akce, informoval o nich také           

                  regionální tisk. Celkem proběhlo 18 velkých akcí pro veřejnost, jejichž výčet je  

                  uveden na konci zprávy. 

 

- Zprostředkovávání informací rodičům probíhalo především v rámci projektu 

Infocentrum Brouček (viz.dále), prostřednictvím činností během  pravidelného 

programu, na besedách s odborníky, v kronice OS Brouček a v Občasníku   

Jájínek. 

 
 Na besedách s odborníky měli rodiče možnost dozvědět se především informace týkající se 

jejich rodičovské role ( výchova, vývoj dětí, sociální dávky aj.), ale také rozšířit si své vlastní 

vědomosti v oblastech, které je zajímají (pěstitelství, sport, ad. ). 

 

 Své dotazy  návštěvníci pokládali  přímo  lektorům ( viz. jejich představení a odbornost na 

stránkách katalogu ), ti odpovídali buď přímo nebo alespoň poradili, kde odpověď hledat, 

případně  na která další pracoviště se obrátit. 

 

 Ve společném občasníku s MC Jája z Rychnova n.Kn, našli rodiče aktuální informace 

o činnostech a aktivitách obou sdružení a o aktualitách týkajících se rodičovství. 
 

 Brouččí kronika informuje návštěvníky o pravidelné činnosti sdružení, akcích pro veřejnost, 

významných úspěších. Výstřižky článků z regionálního tisku jsou důkazem popularity sdružení. 
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

VÝVOJ V ROCE 2005 
 

 LEDEN  
- stěhování do nových prostor – přístavby Zámečku VCES a.s. 

- rozšíření provozní doby – každodenní provoz s programem 

- otvírací doba 8:00 – 11:30 hod.  

 

 BŘEZEN 
- zahájení odpoledních zájmových činností – pískání na flétničky, dětský aerobik, 

tvořeníčka pro maminky s dětmi 

 

 SRPEN 
- zahájení projektu Infocentrum Brouček 

- přijetí nových zaměstnanců do projektu i do OS Brouček 

 

 ŘÍJEN 
- zprovoznění internetových stránek sdružení na www.osbroucek.info 

- zřízení e-mailové adresy: info@osbroucek.info  

 

 LISTOPAD 
- slavnostní otevření Infocentra Brouček za účasti: starosty města Solnice L. Kubíčka, 

mistostarosty Ing. J. Hostinského, zástupkyň Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – 

odboru školství, Ing. Martincové z Úřadu práce v Rychnově n.Kn., starosty obce 

Černíkovice, zástupců firmy Matrix a.s. 

- zahájení vzdělávacích seminářů pro rodiče na mateřské dovolené a dlouhodobě 

nezaměstnané 
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

 

PROJEKT INFOCENTRUM BROUČEK 
 

Vzniklo díky pomoci a podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci Globálního 

Grantu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. Hlavním partnerem projektu je město Solnice. Dalším 

partnerem, který pomohl sdruţení v realizaci projektu je firma MATRIX a.s. a VCES 

a.s. 
 

Hlavní cíle projektu: 
 

- poskytovat rodičům na mateřské dovolené a nezaměstnaným rodičům individuální 

poradenství týkající se jejich dalšího vzdělávání a zaměstnatelnosti  
 

- pořádat vzdělávací semináře a besedy se zajištěným hlídání dětí – to vše pro 

účastníky ZDARMA 
 

- flexibilně reagovat na přání klientů –  rodičů a nezaměstnaných - rozšiřovat svoji 

činnost 
 

Témata besed a seminářů: 
 

 Jak vyvolat příznivý dojem – osobní image  

 Přijímací pohovor – jak uspět?  

 Seminář o začátcích podnikání   

 Právní minimum a  státní sociální podpora 

 Seminář pro naprosté laiky – nebojte se výpočetní techniky  

 Personální písemnosti a korespondence 

 Ekonomické minimum  
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Občanské sdruţení  Brouček 

ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE 2005 

 
Valná hromada  

- právo účasti má každý člen klubu 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

 

    Bc. Zuzana Krassková                      Mgr. Martina Kovářová                  Tamara Kozlová 

       Předseda                                    Jednatel – statutární zástupce                 Hospodář 

 

Revizní komise               

 

      Pavla Štěrbová                             Kateřina Petrová   Alena Procházková 

       Předsedkyně                                         Člen                                                 Člen   

 

 

 

PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2005 

 
Lektoři odborných činností a poradenství 

Mgr. Martina Kovářová – pohádky a rozvoj řeči 

Bc. Zuzana Krassková – zpívánky, pohybová výchova 

Tamara Kozlová – výtvarné činnosti, pohybová výchova 

Pavla Štěrbová – zástupce lektorů - vedení různých druhů činností  dle pokynů jednotlivých       

                             lektorů 

 

Stálí zaměstnanci 

Brouček: 

-  od ledna 2005 – do července 2005 

Jitka Tošovská – administrativně pedagogický pracovník 

-  srpen 2005  

Jaroslava Dočkalová – administrativně  pedagogický pracovník 

-  od září 2005 

Jana Tomšová - administrativně pedagogický pracovník na místo paní Dočkalové 

Infocentrum: 

-  od srpna 2005 

Martina Kovářová – pracovník vztahu k veřejnosti 

Jitka Tošovská –  asistentka Infocentra   

Zuzana Nejmanová – ekonomický pracovník 

 

Externí vedení účetnictví Brouček  

- do srpna 2005   

Zuzana Nejmanová           
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

 

PROFIL  PRACOVNÍHO TÝMU 

 

Mgr. Martina Kovářová – soukromý speciální pedagog , na mateřské dovolené 

-  absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy  univerzity –   Obor Učitelství na 1.st.ZŠ, 

Rozšiřující  studium speciální pedagogiky -  specializace: logopedie, surdopedie, poruchy   

učení ,  

- absolventka kurzu dětské masáže v IPPP Praha, kurzů Kineziologie metody One Brein, 

výcviku ve videotreninku interakcí ( SPIN Praha ) 

- absolventka kurzu Léčebného pedagogicko psychologického ježdění  

 

Bc.Zuzana Krassková – speciální pedagog, na mateřské dovolené 

- absolventka Pedagogické fakulty Technické univerzity – obor etopedie, psychopedie 

- kurz logopedie (logopedický asistent ) 

 

Zuzana Nejmanová 
- absolventka Gymnázia F.M.Pelcla v Rychnově n.Kn. a kurzů účetnictví 

 

Jitka Tošovská 
- absolventka střední integrované školy obchodu a služeb – provoz obchodu, SOU 

obchodního, pedagogického minima a kurzu účetnictví 

 

Tamara Kozlová 
- absolventka Střední pedagogické školy Beroun – obor vychovatelství a  SOU 

zdravotního 

 

Pavla Štěrbová 
- absolventka střední integrované školy obchodu a služeb – provoz obchodu,  SOU 

obchodního 

 

Jana Tomšová 
-     absolventka střední odborné školy oděvní 
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

 

ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

OS Brouček vzniklo jako sdružení rodičů, pracujících pro ostatní rodiče s dětmi. 

Vzhledem k tomu, že vedoucí orgány, pracovní tým i členy tvoří právě rodiče nejmenších 

dětí, důvěrně znají problémy a situaci  návštěvníků – také rodičů na mateřské dovolené. Jejich 

finanční situace jim  většinou neumožňuje společenské vyžití a přispívá tak k prohlubování 

jejich sociálního vyloučení. Sdružení se proto snaží,aby  poplatky i vstupné na jeho akcích 

byly úměrné možnostem klientů. Vzhledem k tomu však není, možné pokrýt ani základní 

náklady na provoz pouze z vlastních příjmů.  

 

Zdrojem příjmů jsou tedy nejen členské příspěvky a vstupné, ale především dotace 

a sponzorské dary . 

 

V roce 2005 se psaní projektů ujala Mgr. Martina Kovářová a Zuzana Nejmanová. Většina 

z podávaných projektů byla schválena a sdružení obdrželo v tomto roce několik dotací. 

 

Schválené dotované projekty v roce 2005:  

 

- Zajištění pravidelného provozu OS Brouček s programem každý den  

      MPSV ČR 

      KÚ Královéhradeckého kraje - odbor sociální a zdravotní 

      Úřad práce Rychnov nad Kněžnou 

      Město Solnice 

- Infocentrum Brouček 

      Nadace rozvoje občanské společnosti – projekt je plánován až do září 2006 

- Pomůcky na činnosti v OS Brouček  

      KÚ HK odbor MŠMT 

- Velikonoční tvořivý den 

      KÚ HK odbor MŠMT 

- Prima odpoledne s OS Brouček  

      KÚ HK odbor MŠMT 
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Občanské sdruţení  Brouček 

 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2005 
 

 

Výnosy celkem:                689 494,27 Kč 

 

   Dotace MPSV -                                                92 000,00 Kč 

   Dotace Královéhradecký kraj –                        45 000,00 Kč. 

Dotace Město Solnice  -                                   30 000,00 Kč. 

Dotace Úřadu práce –                                       26 800,00 Kč. 

Dotace nadace NROS -                                  460 259,84 Kč 

Sponzorské dary –                                              4 275,00 Kč. 

Členské příspěvky –                                           9 570,00 Kč. 

Vstupné z akcí pro veřejnost –                         21 413,00 Kč. 

Úroky z účtů                                                          176,43 Kč 

 

 

Náklady celkem:             556 921,89 Kč 

 

Nemateriálové:               407 941,89 ,-Kč. 

 

Služby -                                                            188 906,89 Kč                              

Osobní náklady -                                              214 236,00 Kč        

Poplatky z účtu -                                                  3 799,00 Kč 

Příspěvek do Sitě MC -                                        1 000,00 Kč 

         

Materiálové:                   146 980,- Kč. 

 

DDHM do 40 000,-                                           123 105,00 Kč 

Spotřební materiál                                               25 875,00 Kč 
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Občanské sdruţení  Brouček 

USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE  2005 
 

 únor  
 

„DĚTSKÝ KARNEVAL“ – 13.2. v Kulturním domě v Solnici 

- karnevalem děti provázel veselý klaun a spousta dalších pohádkových bytostí 

- děti nejen tančily, ale také soutěžily a shlédly pohádku v podání členů sdružení 

- návštěvnost 210 osob 

 

 

 březen  
 

„BROUČČÍ BÁL“ – 12.3.   v Pohostinství U Haničky – Ještětice  

- pro nejmenší dětičky, které si zasoutěžily a zatančily 

- k vidění byla pohádka Pět kamarádů v podání členů sdružení 

- návštěvnost -  cca 60 osob 

        

     „VYNÁŠENÍ ZIMY“ – 21.3. Solnice 

- vytvořenou paní zimu - Moranu jsme odnesli od Broučka k mostu u papíren, 

kde jsme ji zapálili, cestou jsme říkadly vyháněli zimu a volali jaro 

- návštěvnost 20 dětí s rodiči 

 

„VELIKONOČNÍ TVOŘIVÝ DEN“ -  23.3. na stanovištích  v obchodech v Solnici 

- původně se mělo tvořit na solnickém náměstí ale bohužel počasí nám nepřálo a 

tak se celá akce přesunula na stanoviště v solnických obchodech 

- rodiče s dětmi malovali na vajíčka i hedvábí, sázeli řeřichu, pletli pomlázky a 

vytvářeli různé velikonoční dekorace 

 

 duben 
 

„BAZAR DĚTSKÝCH POTŘEB“ – 5.4. – 10.4. Kulturní dům Solnice 

- do bazaru bylo přijímáno vše co děti potřebují – oblečení, hračky, sportovní 

potřeby ad. 

- zboží do prodeje přineslo 27 maminek 

      „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ – 29.4. za hospodou U Haničky v Ještěticích 

- děti s rodiči a s hodnou čarodějkou se vydali po stopách zlého čaroděje, který 

jim zanechal na cestě spoustu překážek 

-  v Jěštěticích  jsme  upálili zlého čaroděje a dali si výborný řízek v Hospodě 

U Haničky  

- návštěvnost 22 dětí s rodiči  

 

 květen 

 

„TESCO – CHARITA ROKU“ – účast na projektu Sítě MC 

- členky sdružení prezentovaly v OD Tesco činnost sdružení a hrály krátkou 

pohádku pro děti 
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       „NÁVŠTĚVA VE FIRMĚ  Auto S.A.S. Solnice“ 

- děti s rodiči si prohlédli  multikáry, různé vysokozdvižné vozíky a jinou       

techniku a vše si také vyzkoušeli       

-    návštěvnost 16 dětí s rodiči 

 

 červen 
 

 „VÝLET MAŠINKOU DO ČASTOLOVIC“ – 2.6. 

- se stylovou  prohlídkou zámku pro  nejmenší 

- návštěvou minizoo a zámeckého parku  

- účast 16 dětí s rodiči  

 

„PRIMA ODPOLEDNE S OS BROUČEK“ – 11.6. za Kulturním domem v Solnici 

- připravena byla trasa plná úkolů, kterou mohl kdokoli absolvovat jakkoli a na 

čemkoli 

- šikovné děti a rodiče si mohli vyzkoušet svůj um ve zručnostních stáncích – 

v malém truhlářství a malování na textil 

- účastníkům se představili břišní tanečnice a k vidění byla také VELKÁ 

KOŇSKÁ SHOW 

- návštěvnost 100 platících osob + čestní hosté – především celé rodiny 

spolupracujících členů SDH Solnice a SDH Ještětice  

 

 

 září 
 

„SVATOJÁNSKÁ NOC“ – 3.9. v zámeckém parku Kvasiny/Solnice 

- sešli jsme se v podvečerní hodinu, společně si opekli párky, zazpívali a 

dovyprávěli večerníček 

- po setmění vyrazili na svíčkami označenou trasu první malí odvážlivci s rodiči 

- nikdo nestrašil, šlo o to získat sebejistotu i potmě 

- celkem vyrazilo na trasu 52 účastníků 

  

  

     „MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ“ – 14.9. v prostorách OS Brouček  

- každý měl možnost si vyzkoušet tuto zajímavou výtvarnou techniku 

- účastnice si namalovaly originální výtvory 

- návštěvnost 12 maminek s dětmi 

 

 

 říjen  
 

„BAZAR DĚTSKÝCH POTŘEB“ – 5.10. – 10.10. V Kulturním domě v Solnici 

- do bazaru bylo přijímáno vše co děti potřebují – oblečení, hračky, sportovní 

potřeby ad. 
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„DRAKIÁDA“ – 14.10. za Kulturním domem v Solnici 

– s draky vyrobenými i koupenými jsme se sešli odpoledne na stadiónu za      

                        Společenským domem v Solnici. Bohužel nám počasí opět nepřálo a nefoukal    

                        ani ten nejmenší větřík. Přesto se díky úsilí rodičů (především tatínků) a     

                        rychlým nohám dětí většina draků vznesla. 

- připraveny byly i soutěže nelétací –  měřili se draci i jejich ocasy a počítaly se    

      barvy 

- zasoutěžily si také děti – skákaly v pytlích a jezdily na odrážedlech 

- vyhodnotili jsme draka největšího, nejmenšího, s nejdelším ocasem    

      a nejbarevnějšího  

- návštěvnost 50 dětí s rodiči  

 

 

 listopad  

 

„SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INFOCENTRA BROUČEK“-1.11. v OS Brouček 

- seznámení partnerů a pozvaných s cíly projektu, obsahem a možnosti 

spolupráce 

 

 „OSLAVA 2 ROKU OS BROUČEK“ – 11.11. v OS Brouček 

- společně jsme si zacvičili, zatancovali, sfoukli svíčky na dortu a snědli jej 

- k mlsání byl nejen dort, ale i různé i jiné dobrůtky od maminek 

- poprvé nás navštívily  také členky MC Jája s dětmi 

 

 

 prosinec  
 

„ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA“ -   3.12. v Kulturním domě v Solnici 

– od 16:00 h. pro nejmenší a od 17:00 h. pro ty odvážné 

-  přišel Mikuláš, Anděl, malí čertíci i velcí ďáblové 

-  celou besídku dětem pomáhaly hodné čertice z holčičího pekla 

- každý kdo přeskočil metličku, hodil polínkem, skákal v pytli nebo se přetahoval 

s čertem dostal balíček s dobrotami 

 

  

 

„JEŢÍŠKOVÁNÍ“- 16.12. OS Brouček 

- také do Broučka nám   Ježíšek přinesl stromeček a dárečky 

- rozbalování předcházelo společné  zpívání vánočních písniček, pouštění lodiček a 

rozkrajování jablíček 

- dárečky zůstaly v Broučku  na hraní pro všechny 
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PRAVIDELNÉ AKCE 
 

 Besedy na různá témata 

- Kosmetika a žena na mateřské 

- Jak připravit předškoláka 

- Alternativní směry ve výchově 

- Zdravá výživa a děti 

- Vztah mezi mužem a ženou 

- První pomoc u dětí 

- Bezpečnost práce 

- Vzdělávání na mateřské dovolené 

- Lyžování s dětmi 

 

 Brouččí plavání 
– Uskutečnilo se v bazénu v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují každý poslední 

pátek v měsíci. 

-   Děti si zařádily ve vodě, vyzkoušely různé plavecké pomůcky i klouzačku. 

-   Rodiče se dozvěděli jak a co s dětmi ve vodě dělat co nejlépe. 

 

 Společné výlety 
  

 

 

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY 
 

- návštěvnost ve sdružení – byla průměrně 5 maminek s dětmi denně 

- akce pro veřejnost byly návštěvníky hodnoceny velmi kladně,  pokud se akce 

konaly venku, byla návštěvnost přímo úměrná počasí 

- OS Brouček obdrželo dotace z MPSV ČR, KÚ Královéhradeckého kraje, 
      ÚP Rychnov nad Kněžnou, nadace NROS Praha, Město Solnice 

- udržujeme velmi dobré vztahy s redakcemi místních novin – Orlický týdeník  
      a Noviny Rychnovska , takže se o naší činnosti mohlo dozvědět široké okolí 
- na MÚ v Solnici nám stále vycházejí vřele vstříc a poskytli nám nejen dotaci 

na provoz, ale také kopírování plakátů a dalších materiálů zdarma 
- stále spolupracujeme s MC Jája z Rychnova n.Kn a společně vydáváme     

     Občasník Jájínek – šéfredaktorem je naše jednatelka – M. Kovářová  

- otevření Infocentra Brouček  

- společnost Matrix a.s. vyhověla naší žádosti a sponzorsky nám darovala 

výpočetní techniku, která je využívána v projektu Infocentrum Brouček 

dařilo se nám i oslovování sponzorů – místních živnostníků, kteří nám na akce 

pro veřejnost přispívali drobnými dárky 



 

Výroční zpráva 2005                                                  Strana 14 (celkem 16)  

 

Občanské sdruţení  Brouček 

 

 

 

PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 v roce 2005 budeme využívat  „vlastní“ prostory ( pronajaté pouze pro potřeby našeho 

sdružení )  v přístavku Zámečku VČES v Solnici  

- jedná se o dvě místnosti – celkem sto metrů čtverečných, s vlastním sociálním 

zařízením 

- místnosti bychom využívali denně nejen k dopolední, ale dle zájmu také 

k odpoledním aktivitám 

- v prostorách bychom rádi zřídili hernu a knihovnu pro děti i rodiče 

 

 Občasník Jájínek 

- také v roce 2006 chceme společně s MC Jája z RK vydávat Občasník Jájínek 

- rádi bychom Jájínek zpřístupnili široké veřejnosti také z okolních obcí, proto 

také na nich žádáme dotace na náklady spojené s jeho vydáváním ( příprava, 

tisk ) 

- doufáme, že Jájínek se v roce 2006 stane naším hlavním propagačním 

materiálem 

 

 předpokládané finanční zdroje v roce 2006 

- dotace Městského úřadu Solnice 

- dotace MPSV 

- dotace Královéhradeckého kraje 

- dotace z nadace NROS  

- sponzoři 

- dotace a dary okolních obcí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Výroční zpráva 2005                                                  Strana 15 (celkem 16)  

 

Občanské sdruţení  Brouček 

 

V ROCE 2005 NAŠI ČINNOST PODPOROVALI 

 
 MPSV ČR 

 Nadace NROS Praha  

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 Úřad práce RK 

 Město Solnice  
 Obec Kvasiny 

 Obec Lično 

 Noviny Rychnovska 

 Orlický týdeník 

 ZŠ Solnice 
   

 Aleš Kroulík 

 Tiskárna Uniprint 

 Uzeniny Duzbaba 

 Dena – Miroslav Matuška 

 Drogerie Dušek 

 Drogerie Palička 

 Galanterie Netikovi 

 Hračkářství SOLNICE 

 Hospoda U Haničky Ještětice 

 Kosmetika Seidlová 

 MATRIX a.s. 

 ZP ŠKODA 

 Potraviny Ježkovi 

 Potraviny Vozdek 

 SDH Solnice 

 SDH Ještětice 

 Tisk Jirsová 

 Motor 007 Dvořáček 

 Chovatelské potřeby Kořínek 

 Obuv Jumbo 

 Renova 

 Kadeřnictví Kreuzerová 

 Ráj oříšků – Roušavá 

 Bazar Edit – Arnoštovi 

 Česká spořitelna 

 KB Rychnov n.Kn. 

 ČMSS 

 Benzina Solnice 

 Český svaz žen Solnice 
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………a  především také naši tolerantní a obětaví manţelé a naše děti. 

Pomáhali nám, jak jen to šlo. 

 
 

 

VŠEM MNOHOKRÁT  DĚKUJEME 

                       Jejich pomoci si velice vážíme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

( na koho se můžete obrátit se svými dotazy) 

 

Bc. Zuzana Krassková  - 777 993 921 

Mgr. Martina Kovářová – 606 547 098 

Jitka Tošovská – 724 737 947 

Zuzana Nejmanová – 724 737 946 

Tamara Kozlová – 494 596 667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výroční zprávu zpracovala Mgr. Martina Kovářová 

                                  hospodaření organizace Zuzana Nejmanová 


