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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

Informace z roku 2007 
 

 Název organizace:  Občanské sdružení BROUČEK 

 Sídlo: Okružní 477, Solnice 517 01 

 Provozovna: Zámeček VCES a.s. -přístavba, Dobrušská ul. 

 IČO: 266 46 781 

 Číslo účtu: 1244792379/0800 

 Působnost: Solnice a okolní obce 

 

Občanské sdruţení BROUČEK =  dobrovolné, nezávislé, demokratické sdružení. 

Cílem sdružení je poskytovat komplexní nabídku činností a služeb pro rodiny s dětmi. 

Poskytuje výchovné, vzdělávací a zájmové aktivity. 

 

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

aktivitě několika maminek na “rodičovské dovolené“. Původně bylo  určeno  především pro 

rodiče na „mateřské a rodičovské dovolené“.  Během několikaleté činnosti se však ukázalo, že 

služby a nabídka činností přitahuje rodiny s dětmi všech věkových kategorií.  Sdružení tedy 

v současné době již nabízí aktivity pro všechny věkové kategorie dětí a celou rodinu. Členové 

i uživatelé služeb využívají nabídku pravidelných zájmových a vzdělávacích činností, pobytu 

v kolektivu a společenského vyžití a také se účastní jednorázových společenských akcí pro 

širokou veřejnost. Cílem sdružení je podporovat v rodinách společné,  plnohodnotné trávení  

volného času.  

 
 

NOVINKY A PROVOZ V ROCE 2007 
 

Od počátku roku 2007 probíhala jednání s nedalekým městem Kostelec nad Orlicí, kde 

projevili rodiče o naše služby a nabídku zájem během besed realizovaných v rámci projektu 

Infocentrum Brouček. Po dohodě s místními rodiči a představiteli města byl spuštěn v únoru 

2007 zkušební provoz . 

 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 
 během celého roku byly služby poskytovány v přístavbě Zámečku v Solnici, stěhování 

do vlastních prostor, patřících městu Solnice, nás čeká až v roce 2008 
 

PRACOVIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 únor 2007 

-  zkušební provoz v provizorních prostorách v klubovně místních rybářů Na Rabštejně 

 březen 2007 

- získání vlastních prostor pro činnost – herna a kancelář v budově města 
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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

POMÁHÁME 
 

 RODIČŮM - vyrovnat se s novou životní rolí  radovat se z ní a překonávat starosti, 

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

konfrontovat a konzultovat své zážitky a zkušenosti, uvědomit si přirozenost svých 

starostí a nebýt  na ně sám. Zprostředkováváme  odborné informace z oblasti 

pedagogiky a psychologie  i dalších oborů , podle zájmu návštěvníků, nabízíme 

uplatnění a seberealizaci při práci pro sdružení a tím i své děti. 

 

 DĚTEM  - poznat pobyt v kolektivu a postupně se odpoutávat od rodičů, rozvíjet 

vlastní osobnost,  sociální komunikaci, utvářet si zdravé  sebevědomí a soutěživost. 

Posilovat psychickou odolnost prostřednictvím her a společenských akcí. 

 

Jsme držiteli certifikátu Společnost přátelská rodině udělovaný Sítí MC. 
 

 

 
 

 

ČINNOSTI 
 

Ve sdružení jsme nabízeli a dále nabízíme  v obou střediscích všem  rodičům 

a jejich dětem:  

 

1) pravidelné zájmové a vzdělávací činnosti 

2) společenské akce a akce pro veřejnost 

3) přístup k informacím a vzdělávání s hlídáním dětí 

4) hlídání dětí 
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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 
- vedou lektorky nebo ochotní a šikovní rodiče, kteří mají chuť, cit a oprávnění pracovat 

s dětmi.  

 

 

Jedná se zejména o činnosti: 
 

 Hudební a hudebně pohybové  
-  dětská říkadla, písničky,  hra na tělo i jiné nástroje 

 

 Tvořivé 
 - společné tvoření rodičů i dětí - výtvarné činnosti pro kutily a malíře, zaměřené na    

       uvolňování ruky a rozvoj grafomotoriky 
 

 Sportovní 
-  rozvíjení pohybových dovedností – obratnost, koordinace, správné držení těla 

 

 Logopedické , literární  a dramatické  

           - pohádky a povídánky - rozvoj komunikačních dovedností a řeči –  hrajeme si se 

zvuky a slovíčky,  vyprávíme pohádky, hrajeme divadlo 

 

 
 

 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 
 

Provozní doba 8:00 – 12:00 hod. - denně 

V roce 2007 se v Solnici uskutečnilo 198 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost v roce 2007 – 8 osob/ denně. 

 

PRACOVIŠTĚ  KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 

Provozní doba: pondělí a čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. , úterý a středa 13:00 -19:00 hod 

V roce 2007 se v Kostelci n.Orl. uskutečnilo 167 těchto pravidelných setkání. 

Celkem navštívilo tyto schůzky 837 rodičů s celkem 1095 dětmi. 

Průměrná návštěvnost v roce 2007 – 12 osob/ denně. 
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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 SPOLEČENSKÉ AKCE 
 A AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 
(v závorce je uvedena návštěvnost) 

 

ÚNOR 
 Dětský karneval s Křemílkem a Vochomůrkou 10.2. se již tradičně konal ve 

Společenském domě v Solnici. Děti si nejen zatančily a zasoutěžily, ale mohly vyhrát 

mnoho zajímavých cen v tombole (200) 

 

BŘEZEN 
 

 Broučí bál 4.3. v Pohostinství U Haničky v Ještěticích. Taneční sál byl přeplněn 

a zábava výborná. Odpolednem provázeli účastníky Křemílek a Vochomůrka. Mohly 

objevovat tajemství ve štěstíčkách.(70) 

 Vodnická pohádka 18.3. proběhla ve Společenském domě, kde ji zahrálo 

„Divadélko Mrak“ 

 Bazar dětských potřeb 19.3. – 21.3. se uskutečnil ve Společenském domě v Solnici, 

který nám zdarma pro tuto akci propůjčuje město Solnice. Sešlo se kolem 1600 ks 

různého oblečení pro děti od 0 do 10 let a dětských potřeb.( 150) 

 Vynášení Morany  22.3. S Moranou se průvod vypravil přes náměstí k řece, kde se 

odehrálo vyhánění zimy zpěvem a říkadly. Zpestřením akce byla návštěva Sboru 

dobrovolných hasičů, kteří nám ukázali své zázemí a hasičská auta. ( 20 rodičů 

s dětmi ) 

 

DUBEN 

 

 Velikonoční tvořivý den 5.4. – návštěvníci si mohli vyzkoušet pletení pomlázky, 

malování vajíček, zdobení perníčků, výrobu dekorací a mohli si zasoutěžit 

o nejhezčího, pečeného beránka. Proběhla výstavka prací žáků ZŠ a MŠ.(50) 

 Velký výlet s obědem a pálením čarodějnic 27.4. – velká stopovaná s plněním 

různých čarodějných úkolů (29) 

 

KVĚTEN 
 Broučí den a AutoS.A.S.  3.5.– exkurze do solnické firmy, která pro děti připravila      

             Odpoledne plné her(15) 

 Výlet za zvířátky 22.5. – návštěva kozí farmy na Hraštici, pěšky do Skuhrova na 

dětské hřiště, návštěva Společenského centra(10) 

  Setkání s Městskou policií města Rychnova n.Kn.- 30.5.na fotbalovém hřišti 

v Solnici předvedli strážníci své auto, služebního psa, výstroj i výzbroj (36) 
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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

ČERVEN 
 Prima den s koloběžkiádou 9.6. je již třetím rokem největší akcí sdružení.Tentokrát 

probíhala po celý den – dopoledne Koloběžkiáda,  odpoledne  doprovodné akce jako 

Agility, Koňská show ,ukázka hasičského útoku a  bojového umění, taneční skupina 

ZŠ Solnice, modely aut, výtvarný koutek.(140) 

 Výlet na Potštejn za princeznou 14.6. – tajuplný výlet vlakem na potštejnský hrad. 

Cestou čekaly na děti různé nástrahy a v cíli smutná princezna, kterou musely 

rozesmát a tím získaly poklad(41) 

 Beseda:Nácvik plavání malých dětí 25.6. probíhala v soukromém bazénu aktivní 

členky .(12) 

 

ŘÍJEN. 

 Bazar dětských potřeb 9. – 11.10. – s podzimní a zimní tématikou 
 Drakiáda 19.10. – po 4 letech nám konečně foukal silný vítr a za Společenským 

domem se to hemžilo všelijakými draky. Byl připraven doprovodný program.(40 dětí 

s rodiči) 

 Beseda: Období vzdoru ve vývoji dítěte 22.10. -  přinesla rodičům mnoho zajímavých 

informací. Děti si zatím vesele hrály. 

 

LISTOPAD 
 Narozeninová párty OS Brouček 5.11.  slavili jsme čtvrté výročí svého vzniku, děti 

měly možnost ochutnat dort a různé dobroty, které přinesli maminky 

 Beseda: První pomoc u dětí – s paní MUDr.Linhartovou                

 Výroba vánoční výzdoby 15.11. 

 Ukázka paličkování 22.11. se zkušenou lektorkou paní Bělkovou 

 Beseda: Reflexní terapie 22.11. - jak, kdy a kde použít tuto metodu, s paní 

Pospíšilovou 

 

PROSINEC 
 Setkání s Mikulášem a jeho družinou 2.12. – tradiční pekelná show ve 

Společenském domě. Zatímco čerti soutěžili a dováděli s dětmi na parketu, Mikuláš 

s andělem se odebrali do ústraní malého sálu, kde se věnovali dětem jednotlivě.(100) 

Tvoření – Vánoční svícny 4.12.- užitečné tvořeníčko pro rodiče se spoustou nápadů. 

 Ježíškování 14.12. nám do Broučka vneslo vánoční atmosféru. Ježíšek přinesl 

stromeček a samozřejmě také dárečky. Než jsme se dali do jejich rozbalování, společně 

jsme si zahráli a zazpívali, vyrobili lodičky ze skořápek a dívali se na jejich zázračné 

světélkování. Dárečky zůstaly v Broučku  na hraní pro všechny. 
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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE 
 A AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

PRACOVIŠTĚ  KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 

BŘEZEN 
 1 . Brouččí bál  - 11.3. – maškarní karneval pro nejmenší, kteří se většinou na akcích 

tohoto typu nedostanou ke slovu. Děti si zatančily i  zasoutěžily a o zábavu neměli 

nouzi ani jejich rodiče.  

 

DUBEN 

 Vynášení Moreny  - 5.4. – definitivně jsme se rozloučili s chladem a zimou. Morenu 

jsme spálili a utopili v řece. 

 Výstava velikonočních beránků se soutěží o nejhezčího velikonočního beránka – 

8.4. Sešli se beránci pečení, kreslení, vytvoření z různých materiálů a bylo velmi težké 

vybrat nejhezčího. Rozhodovaly body, které jim udělili návštěvníci výstavy. 

 Protidrogová prevence v rodině – 11.4. – beseda s paní Serbouskovou 

z protidrogového centra. Rodiče se dozvěděli základní informace týkající se životního 

stylu a prevence od nejútlejšího věku. 

 Čarodějnický rej – 30.4. – na zahradě OS Brouček se nejen pálily zlí duchové, ale 

soutěžilo se v čarodějných disciplínách a opékaly se i párečky. 

 

KVĚTEN 
 Vývoj řeči od narození – 9.5. – beseda s logopedkou Mgr. Kovářovou o podmínkách 

vývoje řeči, možnostech rodičů jak jej ovlivnit i o nápravě vývoje odlišného. 

 

ČERVEN 
 Prima den s koloběžkiádou – účastníci absolvovali vyznačenou trasu nejen na 

koloběžkách, ale i na jiných strojích. V cíli – v kynologickém areálu na ně čekal 

bohatý program – vystoupení pejsků, karatistů, hasičů, vožení na konících  a spousta 

zajímavých soutěží.  

 

ČERVEN, SRPEN 
 Klub předškoláčků – pro všechny děti, které se chystaly od září do školy. Hodinka 

naplněná činnostmi jejichž cílem je rozvíjet  schopnosti a dovednosti potřebné pro 

vstup do základní školy. 

 Dětské masáže – 5 lekcí pro rodiče s dětmi – rodiče se sami učili masírovat své děti a 

posilovali tak nejen vzájemný vztah rodič – dítě , ale zejména imunitní systém svých 

dětí. 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva 2007                                                                              Strana 7 (celkem 22)                               

   

Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

 

 

ZÁŘÍ 
 Den otevřených dveří – 16.9. – pro všechny co u nás ještě nebyli  
 

 Malování na kamínky – 24.10. – seznámení s novou technikou a společné tvoření 

rodičů i dětí. 

 

ŘÍJEN 
 Umíš chytit vítr ? – 10.10. – podzimní závody v běhu a skoku pro děti všech 

věkových kategorií 

 

LISTOPAD 
 Adventní dílnička – 21.11. – společná příprava na Vánoce – vyrábění dárečků a 

ozdob na stromek – rodičovská burza nápadů . 

 Adventní prodejní výstava – 25.,26.11. – prezentace výrobků členů a návštěvníků 

OS Brouček 

  

PROSINEC 
 Setkání s Mikulášem a jeho družinou 6.12. - přišel Mikuláš, Anděl, hodné čertice 

i rošťáci čerti. Společně si zasoutěžili, zatančili, každý si promluvil s Mikulášem, 

pověděl říkanku a nikdo neodcházel s prázdnou.  

 Vánoční nadílka pro nejmenší - 13.12. -  Ježíšek přinesl stromeček a samozřejmě 

také dárečky. Než jsme se dali do jejich rozbalování, společně jsme si zahráli 

a zazpívali, vyrobili lodičky ze skořápek a dívali se na jejich zázračné světélkování.  



 

Výroční zpráva 2007                                                                              Strana 8 (celkem 22)                               

   

Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM 
 
PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 
Angličtina – pravidelně každé úterý – výuka angličtiny pro rodiče se zajištěným hlídáním 

dětí. Zajišťuje odborný lektor z agentury OKO. 

 

Sebevzdělávání a internet - během provozní doby mají příchozí rodiče možnost 

využívat internet k vyhledávání informací a sebevzdělávání – o jejich děti se v této době 

postará pracovnice sdružení. 

 

PRACOVIŠTĚ  KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 
Kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné - pravidelně každý čtvrtek – 

pro nastávající maminky, které se mnohdy účastnily i za doprovodu svých partnerů. 

Zajišťuje Dula ve výcviky Iva Voráčková – členka OS Brouček. 
  

 
 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – „ZVYKÁNEK“ 
 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE I KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 

Je poskytováno pouze členům sdružení nebo rodičům, kteří již sdružení s dítětem opakovaně 

navštívili. Dítě tedy prostředí i pracovníky zná a není přivedeno do cizího prostředí. 

Odloučení od rodičů je praktikováno postupně – nejprve pouze na pár minut s postupným 

prodlužováním. Cílem je ohleduplně dítě učit samostatné existenci bez přítomnosti rodiče. 

Zvykat si na situaci, kdy rodič není bezprostředně přítomen neustále. 

 
Další aktivity sdruţení 

 

 Besedy - 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. ).  
 

 Vycházky a výlety do okolí – pěšky, na kole, mašinkou i autobusem se rodiče s dětmi 

vydávali za poznáním a dobrodružstvím. 

 

 Udržování 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 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

         

ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ V ROCE 2007 
 
Valná hromada  

-    nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

 

Do 14.9.2007 

    Bc. Zuzana Krassková                    Mgr. Martina Kovářová                   Tamara Kozlová  

        Předseda                              Jednatel – statutární zástupce                        Hospodář 

 

 

Od 15.9.2007 

    Jana Tomšová                                   Bc. Zuzana Krassková                     Jitka Tošovská 

        Předseda                              Jednatel – statutární zástupce                        Hospodář 

 

 

Revizní komise               
 

    Pavla Štěrbová                                  Zuzana Nejmanová                            Gabriela Dušková 

       Předsedkyně                                               Člen                                                 Člen   

 

 

Vzhledem k tomu, že některé zakládající členky odešly do zaměstnání a neměly jistotu, že by 

všechny své povinnosti v orgánech sdružení zvládly, požádaly o odvolání z funkce a byly 

nahrazeny novými členkami. Přesto však i nadále zůstávají se sdružením v kontaktu a není 

vyloučeno, že se do svých funkcí opět vrátí . 
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Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2007 
 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 
Lektoři a rodiče vedoucí činnosti 

Bc. Zuzana Krassková – hudebně pohybová výchova, pohádky a rozvoj řeči 

Tamara Kozlová – výtvarné činnosti, hlídání dětí , sportovní činnosti 

 

Stálý zaměstnanec 

Jitka Tošovská – administrativně pedagogické pracovnice 

                         -  vedení evidence i různých druhů činností  

 

Poradenství pro rodiče  

Mgr. Martina Kovářová 

Bc. Zuzana Krassková 

 

Vedení účetnictví 

Zuzana Nejmanová           

 

 

 
 

 

PRACOVIŠTĚ  KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 
Lektoři a rodiče vedoucí činnosti 

Jaroslava Čermáková – hudebně pohybová výchova, pohádky a rozvoj řeči, výtvarné činnosti, 

hlídání dětí – Zvykánek, sportovní činnosti 

Olga Tillová – Říkankové cvičeníčko pro nejmenší 

Iva Voráčková – Kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné 

 

Stálý zaměstnanec 

Jaroslava Čermáková – administrativně pedagogické pracovnice 

                                    -  vedení evidence i různých druhů činností  

 

Poradenství pro rodiče 

Mgr. Martina Kovářová 

Iva Voráčková 

 

Vedení účetnictví 

Zuzana Nejmanová           
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ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
   Brouček je především sdružení rodičů, pracujících pro ostatní rodiče a zejména pro všechny 

děti. Členy a pravidelnými návštěvníky jsou už nejen rodiče na mateřské a rodičovské  

dovolené se svými dětmi, ale všichni rodiče -  rodiny s dětmi. Tato sociální skupina nemá 

většinou finance na zbyt. Snažíme se proto, aby vstupné a poplatky byly úměrné možnostem 

klientů. Vzhledem k tomu není, možné pokrýt ani základní náklady na provoz z vlastních 

příjmů sdružení.  Proto vytváříme a  realizujeme množství projektů a využíváme 

tzv.vícezdrojové financování. 

 

Vyhledávání vhodných dotačních řízení a sestavování projektů je činnost časově i jinak 

náročná a již několik let se jí věnují zejména zakládající členky sdružení. Prioritou je 

každý rok získat prostředky na nájemné, provozní náklady, pojištění, poplatky, 

a dovybavování .  Na mzdy a odměny pracovníků získáváme prostředky zejména z dotace 

MPSV ČR, které však stále nejsou takové, aby pokryly veškeré potřebné náklady. 

 

Zdroje příjmů v roce 2007 
 

 Dotace MPSV ČR                  

 Dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru MŠMT    

 Dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru  sociálního    

 Dotace města Solnice    

 Dotace města Kostelec nad Orlicí    

 Dar obce Kvasiny    

 Dary firem a soukromých osob 
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DOSAŢENÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2007 

 

 

 Podařilo se zařídit a úspěšně provozovat druhé pracoviště v Kostelci nad 

Orlicí  
 Návštěvnost ve sdružení překročila 10 osob denně 

 Velmi stoupl  počet aktivních i pasivních členů 

 Činnost byla rozšířena  o bezplatné  poradenství logopeda a  speciálního 

pedagoga. 

 Akce pro veřejnost byly návštěvníky hodnoceny velmi kladně a návštěvnost 

vysoká 

 Podařilo se udržet velmi dobrou spolupráci s redakcemi místního i regionálního 

tisku – Orlický týdeník a Rychnovský deník. 

 Dařilo se nám v oslovování sponzorů – místních firem a živnostníků, kteří 

nám  přispívají již nejen jednorázově na akce pro veřejnost drobnými 

dárky, ale i finančně na provoz sdružení. 

 

 
 

 

 

PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 vypracování dalšího projektu, který by umožnil vzdělávání rodičů s hlídáním 

dětí 

 projekt „Jesle“ – zamyslet se nad poptávkou rodičů po zařízení, které by 

poskytovalo pravidelnou péči o děti do 3 let 

 rozšiřovat spolupráci se sponzory, kteří poskytují pravidelné finanční 

prostředky na provoz sdružení 

 zaměřit se na spolupráci se zdravotními pojišťovnami a pojišťovnami vůbec 
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Leden Brouččí bál Ještětice 

 

Únor  Brouččí bál Kostelec nad Orlicí  

 Beseda o numerologii 

 Tvořeníčko pro maminky – velikonoční výzdoba 

  

Březen Dětský karneval Solnice 

 Jarní bazar dětských potřeb 

                                       Velikonoční tvořivý den 

 Vynášení zimy 

 

Duben Velikonoční tvoření 

 Turnaj v kuželkách pro rodiče 

                                       Návštěva Rychlé záchranné pomoci v RK  

 Výlet s čarodějnicí 

 Beseda: Angličtina pro nejmenší 

 

Květen Setkání s Městskou policií z RK 

 Břišní tance 

 Beseda s kosmetičkou s praktickými ukázkami 

                                       Kurz keramiky – výroba 

                                       Víkendový pobyt Rzy 

 

Červen Prima den –oslava dne dětí – Kostelec nad Orlicí 

 Beseda: Jak připravit předškoláka o prázdninách 

 Kurz keramiky – glazování 

                                       Návštěva koňské farmy  

                                        Oslava dne dětí v Auto SAS 

                                        Výlet na zámek s pohádkou 

 

Červenec  Kolovýlet s úkoly 

 

Srpen Prima den SOLNICE 

  

Září Svatojánská noc 

 Beseda. Jak předcházet dětským úrazům + Imunita a děti. 

 Den zdraví s VZP 

                                       Tvořeníčko pro maminky – Ubrousková technika 

 

  

 

NÁVRH AKCÍ NA ROK 2008 
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Říjen Drakiáda 

                                       Podzimní bazar dětských potřeb 

 Tvořeníčko pro maminky – podzimní výzdoba  

 

 

Listopad Oslava 5. narozenin OS Brouček 

 Beseda: Lyžování s dětmi a  zdravý životní styl 

 

 

 

Prosinec Mikulášská besídka 

 Tvořeníčko pro maminky – balení dárků 

 Ježíškování – nadílka pro nejmenší 
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V ROCE 2007 NAŠI ČINNOST PODPOROVALI  

a spolupracovali s námi 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 Město Solnice a SDH Solnice   

 Město Kostelec nad Orlicí 

 Úřad práce Rychnov nad Kněžnou 

 Obec Kvasiny 

 

 Škoda auto a.s.Kvasiny 

 Federál Mogul Kostelec nad Orlicí 

 Firma Panter 1 Kostelec nad Orlicí 

 Truhlářství Leoš Adámek Tutleky 

 Kostelecké strojírny 

 MATRIX a.s. Třebešov 

 Auto SAS s.r.o.  Solnice 

 Rychnovský deník 

 Orlický týdeník 
 

 Benzina Solnice 

 Cukrárna Piccolo Kostelec n.Orl. 

 Krédo – p.Krásný 

 Česká pojišťovna 

 Česká spořitelna 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 Drogerie Dušek Solnice 

 Drogerie Palička Solnice 

 Dům dětí a mládeže Rychnov nad 

Kněžnou 

 Galanterie Netikovi 

 Hračkářství Solnice 

 Hospoda U Haničky Ještětice 

 Chovatelské potřeby Kořínek Solnice 

 Kosmetika Mollis Seidlová Solnice 

 Kadeřnictví Solnice p. Nosková 

 Motor 007 Dvořáček Solnice 

 Obuv Jumbo Solnice 

 Oděvy Solnice – M. Křepelová 

 Květiny U Kláry – K Forejtková 

 Papírnictví Bevaro RK 

 Potraviny Ježkovi 

 Potraviny Kubík 

 Potraviny Vozdek 

 Tisk Vlasta Jirsová 

 Textil Solnice 

 Vinotéka Solnice 

 ASV výrobní družstvo Solnice 

 Výroba usní Strnad Solnice 

 Elmax RK 

 Gabriela Marcinková – parfumerie 

 P. Pišl – Solnice 

 Restaurace Slunečnice Kvasiny 

 

Velký dík patří také tatínkům , 

kteří pomáhají s opravami 

a údržbou zařízení. 
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děkuje za všechny sponzorské dary 

a všem rodinám, které se aktivně podílí na jeho 

fungování ….  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakékoli pomoci si velice vážíme ! 

 

Dary do sdružení věnovali: 
 

Voráčkovi 

Kujonkovi 

Tillovi 

Duškovi 

Koblásovi 

Nádvorníkovi 

Kulhaví 

Ušákovi 

Kaplanovi 

Krejzovi 

Matějkovi 

Netíkovi 

Votroubkovi 

Páleníkovi 

Karlecovi 

Kapuciánovi 

Kalousovi 

Novotní 

Janečkovi 

Fialovi 

Lukavští 
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Kontakty pro rok 2008: 
 

Název organizace:  Občanské sdružení BROUČEK 

Sídlo: Dům služeb, Masarykovo náměstí, Solnice 517 01 

 
Provozovna Solnice: Masarykovo náměstí, Solnice 517 01 

         Jitka Tošovská ………………………..  mob. 724 737 947 

 
Provozovna Kostelec nad Orlicí: Příkopy,         

   Kostelec nad Orlicí 517 41 

        Jaroslava Čermáková…………………….mob. 724 737 946 
 

IČO: 266 46 781 

Číslo účtu: 217 191 346/ 0300 ČSOB 
Působnost: Solnice, Kostelec nad Orlicí  a okolní obce 

 
Jednatelka Martina Kovářová  606 547 098 

Hospodářka Tamara Kozlová 775 674 711 

Účetní Zuzana Nejmanová   724 075 877 

 

 

Těšíme se na Vás zase v příštím roce. 
 

 

 

 

 

 

Autoři VZ 2007:  Mgr. Martina Kovářová, Iva Voráčková, Jitka Tošovská 
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