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Informace z roku 2008 
 

 Název organizace:  Občanské sdružení BROUČEK 
 Sídlo: do 31.3. Okružní 477, Solnice 517 01 

                 od   1.4. Masarykovo náměstí 46, Solnice 517 01 

 Provozovna: Solnice - do 31.3. Zámeček VCES a.s. -přístavba, Dobrušská ul. 

                                            od  1.4. Masarykovo náměstí 46 

                           Kostelec nad Orlicí – Příkopy 560 

 IČO: 266 46 781 

 Číslo účtu:  217191346/0300 

 Působnost: Solnice a okolní obce, Kostelec n.O. 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: Před dávnými časy, za devatero horami, byly dvě maminky na dovolené  se 

svými dětmi. Děti si hrály, maminky si povídaly o svých zkušenostech, radostech i trampotách 

s dětmi a než skončil den, bylo jasné, že výsledkem dovolené nebudou jenom odpočinuté 

maminky…….a tak se v  listopadu 2003 narodil Brouček. Občanské sdružení pro rodiny s dětmi, 

které působí v Solnici a nyní už i v Kostelci nad Orlicí. V současné době je držitelem certifikátu 

Společnost přátelská rodině, členem celostátní Sítě mateřských center, realizátorem mnoha projektů 

financovaných zejména MPSV ČR, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, obcí Solnice, 

městem Kostelec n.Orl. a dalšími organizacemi. V minulosti uskutečnilo také  projekt ESF 

financovaný formou Globálního grantu. 

Přestože zpočátku byly středem zájmu sdružení  maminky na mateřské dovolené, nyní jsou to 

především  celé rodiny s dětmi.  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 také  navštěvují jednorázové víkendové 

společenské a sportovní akce -  Brouččí bál, karneval, Prima  den v rámci Unesco capu, Mikulášskou 

besídku, Koňskou hřívu  atd. Tyto akce jsou stále vydatnější díky sponzorům, kteří je už pravidelně 

podporují. Jedná se zejména o firmy a drobné živnostníky z města a blízkého okolí, kterým za jejich 

podporu patří velký dík. . Cílem sdružení je podporovat v rodinách společné,  plnohodnotné trávení  

volného času.  

O podpoře  fungující  rodiny  slýcháme sice v předvolebních kampaních, nicméně uskutečnění 

konkrétních kroků se mnohdy z vyšších míst již nedočkáme. V Solnici je tomu jinak. Zastupitelé 

města Solnice a její starosta vycházeli od počátku aktivitám Broučka vstříc. Pomohli se získáním 

prvních prostor pro činnost, vybavováním, propagací a sdružení se již několik let dostává jejich 

opakované finanční podpory. V současné době působí Brouček i v prostorách, jejichž vlastníkem je 

město Solnice. Se sdružením velmi úzce spolupracují i ostatní organizace ve městě – Spolek 

dobrovolných hasičů, mateřská a základní škola, Unesco klub ad. Nejinak je tomu i v Kostelci n.Orl., 

kde město činnost sdružení také podporuje.  

I do budoucna by Brouček rád nabízel rodinám s dětmi takový program a zázemí, aby se v něm  

nadále rády setkávaly  s pocitem sounáležitosti, pohody a radosti ze  života a samy přicházely 

s dalšími nápady a podněty, jak činnost rozšířit.  
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PROVOZ V ROCE 2008 

 

 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 
- do března byly služby poskytovány v přístavbě Zámečku v Solnici, stěhování do    vlastních 

prostor, patřících městu Solnice, proběhlo v prvním týdnu měsíce dubna 

- nové prostory poskytují větší komfort dětem, maminkám i zaměstnancům 

- máme zde k dispozici velkou hernu, kde je dostatek místa jak pro hry, tak i pro různé druhy 

pohybových aktivit 

- využívána je také učebna, která ve starých prostorech byla nedostatečná 

         
 

 

PRACOVIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 
- provoz se rozběhl v budově bývalé Základní a mateřské školy 

- sdružení využívá dvě místnosti se sociálním zařízením - jedna místnost slouží jako herna, druhá 

jako kancelář a poradna 

-  sdružení využívá i přilehlou zahradu, která je ideálním místem pro konání akcí pro širší veřejnost   

 

 

 
 



 Občanské sdruţení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

Výroční zpráva 2008                                                                              Strana 3 (celkem 30)                               

   

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.  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 DRŢITELI CERTIFIKÁTU „SPOLEČNOST 

 

PŘÁTELSKÁ RODINĚ“ UDĚLOVANÝ SÍTÍ MC. 
 

  

 

 
ČINNOSTI 

 
 

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

jejich dětem:  

 

 

 pravidelné zájmové a vzdělávací činnosti 

 

 společenské  a sportovní akce a akce pro veřejnost 

 

 udržování lidových tradic 

 

 přístup k informacím a vzdělávání s hlídáním dětí 

 

 hlídání dětí v rámci programu 
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PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

- vedou lektorky nebo ochotní a šikovní rodiče, kteří mají chuť a  cit  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 pro veřejnost:   každý den  9:00 – 11:30 hod.  

                                                 čtvrtek      15:00 – 18:00 hod. 

 

V roce 2008 se v Solnici uskutečnilo 195 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost v roce 2008 – 13 osob/ denně. 

 

PRACOVIŠTĚ  KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 

Provozní doba pro veřejnost: 

leden – červenec: pondělí, úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 hod. 

                             středa                           14:00 - 19:00 hod. 

srpen – prosinec: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  8:00 – 14:00 hod. 

                           středa                                          8:00 – 19:00 hod. 

 

V roce 2008 se v Kostelci n.Orl. uskutečnilo 188 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost v roce 2008 – 14 osob/ denně. 
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SPOLEČENSKÉ AKCE 

 A AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 
(v závorce je uvedena návštěvnost) 

 

LEDEN 
 Brouččí bál 27.1. v Hospodě u Haničky v Ještěticích. Děti přišly v maskách z říše 

broučků, ale i pohádkových bytostí. Přivítala je Beruška se svými pomocníky, tančilo se 

a soutěžilo a každý si mohl odnést za svou odvahu spoustu odměn (55 účastníků) 

 

BŘEZEN 
 Dětský karneval s Beruškou 9.3. se již tradičně konal ve Společenském domě v Solnici. 

Karneval zahájily děti z MŠ Solnice,které měly nacvičené nádherné předtančení pro své 

kamarády.Děti si nejen zatančily a zasoutěžily, ale mohly vyhrát mnoho zajímavých cen 

v tombole ( 150 dětí s rodiči) 

 Bazar dětských potřeb  10.3. – 13.3. se uskutečnil ve Společenském domě v Solnici, 

který nám  pro tuto akci propůjčuje město Solnice. Sešlo se kolem 1 900 ks různého 

oblečení pro děti od 0 do 10 let a dětských potřeb. 

 Velikonoční tvořivý den  18.3. probíhal ještě v   prostorech Broučka na    

Zámečku,návštěvníci si mohli vyzkoušet pletení pomlázky, namalovat velikonoční     

vajíčko,ozdobit perníček, vyrobit velikonoční dekoraci. Každý kdo přišel, mohl ochutnat 

mazanec, pomazánky a cukroví, které přichystaly maminky. Na akci zavítala široká 

veřejnost a akce se setkala s velkým ohlasem. (70 návštěvníků) 

 Loučení se zimou  20.3. Průvod s Moranou přešel přes solnické náměstí, kde se všichni 

účastníci snažili dupáním a zaříkáváním zahnat zimu a zpíváním přivolat jaro. Moranu 

jsme podpálili a hodili do řeky. Zpestřením akce byla návštěva Sboru dobrovolných 

hasičů, kteří nám ukázali své zázemí a hasičská auta. ( 25 dětí s rodiči) 

 

DUBEN 
 Slavnostní otevření nového Broučka 7.4.  – po týdenním stěhování jsme slavnostně 

otevírali nové prostory. Přítomni byly zástupci města, tisku, maminky s dětmi i 

veřejnost.(30 návštěvníků) 

 Návštěva pracoviště RZP 24.4. – jeli jsme do Rychnova nad Kněžnou, kde nás v areálu 

nemocnice čekali pracovníci Rychlé záchranné pomoci. Děti měly možnost si 

prohlédnout sanitku. Lékař zodpověděl maminkám spoustu zajímavých dotazů.(35 

účastníků) 

 Velký výlet s pálením čarodějnic 30.4. – čarodějná stezka se spoustou         úkolů vedla 

do Ještětic, kde jsme měli nachystané občerstvení. Děti plnily úkoly, zahnaly čarodějnici 

a získaly poklad (36 dětí s rodiči) 
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KVĚTEN                                                                                                                                                                                              

 Setkání s Městskou policií města Rychnova n.Kn. 7.5. – na fotbalovém hřišti v Solnici 

děti i rodiče shlédli ukázky  práce strážníků, psovoda atd. Mohli si vyzkoušet výstroj a 

prohlédnout auto. (55 dětí s rodiči) 

 Proměna 30.5. – do Broučka jsme pozvali  kadeřnici a kosmetičku, které se snažili 

některé maminky změnit k nepoznání. Tuto akci uvítaly hlavně maminky, které nemají 

možnost využívat tyto služby bez dětí. (15 maminek s dětmi) 

 

ČERVEN 
 Výlet na koňskou farmu 5.6. – autobusem jsme se vydali do Deštného v OH,          

     kde na  nás čekali na farmě 2 krásní koně. Děti byly z jízdy nadšené.(25 dětí s     

      rodiči)  

 Návštěva v Auto S.A.S. 9.6. – z náměstí jsme se vydali do podniku, kde na nás čekali a 

měli připraven program. Prohlédli jsme si provozy a poté všechno vyzkoušeli.Došlo i na 

různé otázky, soutěže a sladké odměny. (30 dětí s rodiči) 

 Výlet na  zámek  19.6. –  vlakem jsme jeli do Častolovic,tam jsme si prohlédli zámek, 

mini ZOO, park a dětské prolézačky. (25 dětí s rodiči) 

 Tajný výlet na kolech 27.6. – vyrazili jsme do Bílého Újezda na nové dětské hřiště. 

Překvapením byli policisté, kteří tam na nás čekali a rodičům i dětem zkontrolovali 

vybavení kola a poradili s nedostatky a zodpověděli dotazy. (15 dětí s rodiči) 

SRPEN 
 Prima den s koloběžkiádou 23.8. - probíhal již  třetím rokem. Dopoledne měly děti 

možnost projet soutěžní trasy na svých strojích, odpoledne byly doprovodné akce jako 

ukázka hasičského útoku, techniky policie a  bojového umění, taneční skupina ZŠ 

Solnice, modely aut, horkovzdušný balon.(165 návštěvníků) 

ZÁŘÍ 

 Pohádková noc 5.9. – děti prošly trasu, která byla značena svíčkami. Cestou potkávaly 

různé pohádkové bytosti a plnily úkoly. (95 dětí s rodiči) 

 Beseda „Vzájemná spolupráce dítě, rodiče a škola“ 18.9. – s paní Mgr.Kovářovou   

jsme si povídali o tom, jak správně komunikovat se školou a jak přistupovat k dítěti. (18 

rodičů) 

 Beseda „ Dětské masáže“ 24.4. – lektorka nám řekla a prakticky předvedla v čem 

spočívají výhody dětských masáží. Maminky se potom mohly přihlásit na kurz, který 

probíhal od 2.října. (22 maminek) 

 

ŘÍJEN      
 Drakiáda 3.10. –  probíhal již pátý ročník. Přišel za námi i živý drak, který    

     naučil děti pouštět draka a také si s dětmi zasoutěžil.(40 dětí s rodiči) 

 Bazar dětských potřeb 6. – 9.10. – s podzimní a zimní tématikou 

 Proměna 17.10. – pro velký úspěch jsme zopakovali pro maminky proměnu. Nově 

k nám zavítala i pedikérka.( 17 maminek s dětmi)  
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LISTOPAD 

 Beseda „Paličkování“ 6.11. – s paní Bělkovou jsme si povídali o paličkování. 

     Zájemci se mohli přihlásit do kurzu, který začínal  koncem listopadu.       

    (11 maminek) 

 Narozeninová párty OS Brouček 7.11. – Brouček slavil již páté narozeniny,  děti měly 

možnost ochutnat dort a různé dobroty, které přinesli maminky, soutěžilo se, tancovalo a 

vyrábělo. (23 dětí s rodiči) 

 Beseda „První pomoc u dětí“ 13.11. – s paní MUDr.Linhartovou. (13 maminek 

      s dětmi) 

 Beseda „Aerobik = příjemné cvičení“ 20.11. – profesionální cvičitelka nám    přiblížila 

tento druh sportu. Zájemci z řad rodičů i dětí se mohli přihlásit na pravidelné hodiny.(26 

rodičů s dětmi) 

 Beseda „Jak zvládnout strach z čertů“ 27.11. – s paní Mgr.Kovářovou jsme si povídali 

o tom, zda je vůbec správné děti vystavovat stresu ze setkání s čerty a jak je na toto 

setkání připravit. (14 rodičů s dětmi) 

 Setkání s Mikulášem a jeho družinou 29.11. – akce se konala ve Společenském domě. 

Děti přivítala čertovská babička, která měla připravené různé soutěže a Mikuláš rozdal 

nadílku. (360 účastníků) 

             

PROSINEC 
 Vánoční aranžmá 16.12. – s  paní Havlovou jsme si vyrobili svícny a dekorace na 

štědrovečerní stůl. (12 maminek s dětmi) 

 Ježíškování 19.12. – celé odpoledne se neslo v duchu vánočních tradic. Ochutnávalo se 

také cukroví, které napekly maminky. Děti našly pod stromečkem  broučí dárečky.(28 

dětí s rodiči) 
 

 

PRACOVIŠTĚ  KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 

BŘEZEN 
 Broučí narozeniny  - 6.3. –  zpívalo se, tančilo, promítaly se pohádky, byl i       dort a 

tombola(32 dětí s rodiči) 
 

DUBEN 
 Vynášení Babky zimy  - 3.4. – definitivně jsme se rozloučili se zimou a písničkami, 

říkankami a tanečky přivolali jaro.(21 dětí s rodiči) 

 Přednáška „Nošení dětí v šátku a látkové pleny“ 14.4. – manželé Adamcovi nám 

osvětlili výhody této techniky i s praktickými ukázkami, měli jsme možnost zakoupit jak 

pleny,šátky, tak i prací prostředky.(16 maminek s dětmi) 

 Protidrogová prevence v rodině – 17.4. – beseda s paní Serbouskovou ze Zdravotního 

ústavu v HK.(25 účastníků) 

 Čarodějnický rej – 29.4. – zábavné odpoledne na zahradě OS Brouček, čarovalo se, 

soutěžilo, zpívalo a vařil se kouzelný lektvar. Nechybělo opékání buřtů. (79 lidiček) 
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KVĚTEN 

 Beseda „Jak být krásná“ 12.5.  – pod vedením paní Pánkové jsme se dozvěděli, jak 

používat kosmetiku firmy ORIFLAME, došlo i na praktické ukázky  či nákup 

výrobků.(15 maminek) 
 

ČERVEN 
 Prima den s Broučkem 20.6.– akce se konala v areálu místní kynologické organizace, 

kde si děti zasoutěžily – projely trasu s úkoly. Během akce byl bohatý doprovodný 

program -  vystoupení pejsků,  hasičů, městské policie, střelba z luku s pravým indiánem. 

(103 účastníků) 

 Kostelecká Městská policie 21.6. – setkání s Městskou policií – ukázka výcviku 

psovoda, výstroje a výzbroje. ( 48 návštěvníků) 
 

ČERVENEC  
 Koňská hříva v Broučku 20.7. – tato velkolepá akce se konala na zahradě areálu os. Děti 

i rodiče shlédli umění jezdkyň, mohli  se svézt a došlo i na opékání buřtů. (55 účastníků) 

 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. 
 

ZÁŘÍ 
 Výtvarná dílnička pro všechny 13.9. – v rámci „Kosteleckého posvícení“ jsme měli na 

náměstí výtvarnou dílnu, kde si mohli rodiče s dětmi vytvořit zajímavé výtvory a odnést si 

tak něco na památku.(mnoho příchozích) 

 Kouzelná broučí noc 19.9. – večer jsme se sešli v Broučku a prožili zajímavý zbytek dne. 

Děti měla ve své moci Bludička a musely plnit úkoly jak v budově, tak i na zahradě. 

Odměnou bylo opékání buřtů. (25 účastníků) 
 

ŘÍJEN 
 Koňská hříva II. 5.10. – pro velký zájem jsme tuto akci zopakovali. Shlédli jsme ukázky 

jízdy zručnosti i akrobacie. Děti se hlavně těšily na ježdění,které si náležitě užily. (100 

lidí) 
 

LISTOPAD 
 Beseda „Pleť je obrazem ženy“ 11.11. – další z řady přednášek pro moderní ženu. (16 

maminek 

 Bazárek dětského oblečení 20.11. – nákup a prodej dětského oblečení. 

 Adventní dílnička 21.11. – celý den měli příchozí možnost si vyrobit adventní věnec, 

vánoční přáníčko či vánoční ozdoby. (34 návštěvníků) 

  

PROSINEC 

 Beseda „Zdravá výživa našich dětí“ 11.12. – pod vedením paní Kalinové jsme se 

dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných rad a informací. (14 maminek s dětmi) 

 Vánoční vystoupení dětí 18.12. – děti ze sboru Tercia Volta z Kostelce n.O. předvedly 

svůj nádherný program v prostorech Broučka. (58 posluchačů) 

 Vánoce pro malé i velké 18.12. – sešli jsme se v Broučku, abychom společně oslavili            

Vánoce a užili si nových dárků.(37 dětí s rodiči) 
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PŘÍSTUP K INFORMACÍM 

  
PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

  
Angličtina – v pondělí, úterý a středu  –  angličtina pro rodiče se zajištěným hlídáním dětí, 

zajišťuje odborný lektor z agentury OKO a soukromá lektorka. Ve středu – angličtina pro 

předškoláky – zajišťuje soukromá lektorka. 

 

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, první pomoc, aj.), ale také rozšířit si své vlastní 

vědomosti v oblastech, které je zajímají ( zdravý životní styl, sport, kosmetika 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, 

Ježíškování, ad.   
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ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ V ROCE 2008 

 
Valná hromada  

-    nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

 

Do 19.5.2008 

         Jana Tomšová                        Bc. Zuzana Krassková                              Jitka Tošovská     

        Předseda                              Jednatel – statutární zástupce                        Hospodář 

 

 

Od 20.5.2008 

     Jana Tomšová                           Mgr. Martina Kovářová                           Jitka Tošovská 

        Předseda                              Jednatel – statutární zástupce                        Hospodář 

 

 

  Jaroslava Čermáková  Renata Janečková 

             Člen                                                      Člen 

 

 

Revizní komise               
 

   Tamara Kozlová                                  Zuzana Nejmanová                          Iva Voráčková   

       Předsedkyně                                               Člen                                                 Člen   
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PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2008 

 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 
Lektoři a rodiče vedoucí činnosti 

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

Tamara Kozlová – výtvarné činnosti, pohádky, hlídání dětí , sportovní činnosti 

 

Stálý zaměstnanec 

Jitka Tošovská – administrativně pedagogická pracovnice 

                         -  vedení evidence i různých druhů činností  

Tamara Kozlová – vedení 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 

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. 

  
 Zdroje příjmů v roce 2008 

 

 MPSV ČR                  

 

 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  

    

 město Solnice  

  

 město Kostelec nad Orlicí   

  

 obec Kvasiny  

  

 Dary firem a soukromých osob 

 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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V roce 2008 naší organizaci finančně podpořili: 
             

na projekt Stálé zázemí pro děti i rodiče tady i tam     

Ministerstvo práce a sociálních věcí   ………..………………...  344 240,00  

Krajský úřad Hradec Králové  ………………………….……... 40 000,00  

MÚ Solnice …………………………......................................... 50 000,00  

MÚ Kostelec nad Orlicí ……………………….......................... 32 600,00  

Celková finanční podpora projektu    466 840,00  

             

náklady projektu:          

 spotřeba materiálu        27 444,00  

 cestovné      1 946,00  

 ostatní služby          100 965,00  

 mzdové náklady      329 069,00  

 zákonné sociální pojištění    89 517,00  

 ostatní daně a poplatky  100,00  

 jiné ostatní náklady 617,00  

náklady celkem       549 658,00  

             

výnosy projektu          

 vlastní zdoje  55202,00  

 přijaté příspěvky (dary)  9 300,00  

 přijaté členské příspěvky  18 316,00  

 provozní dotace  466 840,00  

výnosy celkem  549 658,00  

      

na projekt Brouček nový a lepší       

Krajský úřad Hradec Králové ……………………………….... 15 000,00  

Obec Kvasiny ……………………………………………......... 10 000,00  

             

náklady projektu          

 DHM do 40000  28 667,00  

náklady celkem       28 667,00  

             

výnosy projektu          

 přijaté příspěvky   15 000,00  

 přijaté členské příspěvky  3 667,00  

 provozní dotace  10 000,00  

výnosy celkem  28 667,00  

       

na projekt Krásný a bezpečný Brouček        

MÚ Kostelec nad Orlicí …………………………………………  5 000,00  

             

náklady projektu          

 spotřební materiál 6 000,00  

náklady celkem       6 000,00  
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výnosy projektu         

 členské příspěvky 1 000,00  

 dotace  5 000,00  

výnosy celkem         6 000,00  

 

na projekt Prima Broučí den        

MÚ Kostelec nad Orlicí ………………………………………… 3 000,00  

             

náklady projektu          

 spotřební materiál  3 130,00  

 služby  1 045,00  

náklady celkem  4 175,00  

             

výnosy projektu          

 členské příspěvky  1 175,00  

 dotace  3 000,00  

výnosy celkem       4 175,00  

             

na projekt Brouček pro všechny       

MÚ Kostelec nad Orlicí ………………………………………… 10 000,00  

             

náklady projektu          

 spotřební materiál 10 000,00  

náklady celkem 10 000,00  

     

výnosy projektu    

 dotace  10 000,00  

výnosy celkem 10 000,00  

             

na projekt Protidrogová prevence       

MÚ Kostelec nad Orlicí ………………………………………… 5 000,00  

             

náklady projektu          

 spotřební materiál 3 013,00  

 mzdové náklady 1 987,00  

náklady celkem 5 000,00  

     

výnosy projektu   

 dotace 5 000,00  

výnosy celkem       5 000,00  
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 DOSAŢENÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2008 

 

 

 Provozovna v Kostelci nad Orlicí si našla své příznivce a je velmi hojně navštěvovaná 

 

 Návštěvnost ve sdružení  je stále dobrá 
 

 Stoupl  počet  pasivních členů 

 

 Provozovna v Solnici se přestěhovala do nových prostor 

  

 Akce pro veřejnost  se těší stále větší oblibě 

 

 Podařilo se udržet velmi dobrou spolupráci s redakcemi místního i regionálního tisku 

– Orlický týdeník a Rychnovský deník. 

 

 Dařilo se nám oslovit sponzory, kteří přispěli i vícekrát v roce a to nejen drobnými 

dárky,ale i finančně 

  

 

 

 

 PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 navázat spolupráci s Mikroregionem Rychnovsko a CHKO Rychnov n.Kn. 

 

 získat odborné lektory na dílničky pro rodiče 

 

 rozšiřovat spolupráci se sponzory, kteří poskytují pravidelné finanční 

           prostředky na provoz sdružení 

 

 spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v regionu 
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Leden                             Víkend plný pohybu 

                                       Bazar dětských hraček 

 

Únor  Brouččí bál Kostelec nad Orlicí  

 Brouččí bál Ještětice 

                                       Beseda – Reflexní terapie 

 
Březen                               Dětský karneval Solnice 

 Jarní bazar dětských potřeb 

                                       Vynášení zimy 

                                       Návštěva SDH Solnice 

                                       Tvořeníčko pro maminky –  patchwork 

 

Duben Velikonoční tvoření 

 Proměna 

                                       Výlet s čarodějnicí 

 Tvořeníčko pro maminky - pedig 

   

Květen Setkání s Městskou policií z RK 

 Tvořeníčko pro maminky - malování na hedvábí  

 Beseda – Jak být krásná   

                                       Návštěva koňské farmy  

                                       Víkendový pobyt Rzy 

 

Červen Prima den –oslava dne dětí – Kostelec nad Orlicí 

 Beseda – Ekologická bytová kosmetika 

 Oslava dne dětí v Auto SAS 

                                       Výlet na hrad Potštejn s hledáním pokladu 

                                       Návštěva Rychlé záchranné pomoci v RK 

 

Červenec  Kolovýlet s úkoly 

                                       Beseda – Čínská medicína 

 

Srpen Prima den SOLNICE 

  

Září Pohádková  noc 

 Beseda – První pomoc u dětí   

 Den zdraví s VZP 

                                       Tvořeníčko pro maminky – Ubrousková technika 

 

  

 NÁVRH AKCÍ NA ROK 
2009 
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Říjen Drakiáda 

                                       Podzimní bazar dětských potřeb 

 Tvořeníčko pro maminky – podzimní výzdoba  

                                       Beseda – Numerologie a výchova 

 

Listopad Oslava  narozenin OS Brouček 

 Beseda: Lyžování s dětmi a  zdravý životní styl 

                                       Tvořeníčko pro maminky - batika 

 

Prosinec Beseda – Jak zvládnout strach z čertů 

                                       Mikulášská besídka 

 Tvořeníčko pro maminky  - vánoční výzdoba 

 Ježíškování – nadílka pro nejmenší 
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V ROCE 2008 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 

 Obec Kvasiny 

 Škoda auto a.s.Kvasiny 

 Federál Mogul Kostelec nad Orlicí 

 Firma Panther 1  Vamberk  

 Kostelecké strojírny 

 Prodirect s.r.o.  

 Auto SAS s.r.o.  Solnice 

 Rychnovský deník 

 Orlický týdeník 

 VZP 
 

 Benzina Solnice 

 Cukrárna Piccolo Kostelec n.Orl. 

 Lékárna Kostelec n.Orl. 

 Maso – Uzeniny Kostelec n.Orl. 

 Krédo – p.Krásný 

 Česká pojišťovna 

 Česká spořitelna 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 Drogerie Dušek Solnice 

 Drogerie Palička Solnice 

 Dům dětí a mládeže RK 

 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 

 Květiny – keramika Solnice 

 Výroba usní Strnad Solnice 

 Elmax RK 

 Gabriela Marcinková – parfumerie 

 Svaz žen Solnice 

 Restaurace Slunečnice Kvasiny 

 Auto S.A.S. 

 Ovoce – zelenina HIEN LI MINH 

 Grafické studio Exner 

 Papírnictví Hovorka 

 Nehtové studio Trávníčková 

 Dárky – Ilona Řezníčková 

 Laguna – stavební firma 

 Geodetické práce Krsek 
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 Second hand – Mědílková 

 Trafika Kudláčková 

 JV net.cz.s.r.o. 

 

 Nábytek Macháň 

 Kadeřnictví Kubíčková

 

Dary do sdružení věnovali: 
 

                                              Voráčkovi                                   Kovářová 

                                              Matějkovi                                    Jasníkovi 

                                              Novotní                                       Plašilovi 

                                              Janečkovi                                    Černý 

                                              Lukavští                                      Menclíkovi                                                                                                                                                      

                                              Pajdovi                                        Ježková 

                           Pišl 

 

 

OS BROUČEK 
 

děkuje za všechny sponzorské dary 

a všem rodinám, které se aktivně podílí na jeho fungování 

….  

 
Velký dík patří také tatínkům , kteří pomáhají s opravami a údržbou zařízení. 

 

 

 

 

Jakékoli pomoci si velice vážíme ! 
 
 
 
 

Fungující rodina není bohuţel jiţ samozřejmostí, ale vzácným kořením 
společnosti. Neţ vyroste, stojí to spoustu úsilí nejen „rostlinku rodiny“ 
samotnou , ale přispět by mělo i její blízké okolí – naše společnost.       
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Kontakty pro rok 2009: 
 

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 46781 
Číslo účtu: 217 191 346/ 0300 ČSOB 

Působnost: Solnice, Kostelec nad Orlicí  a okolní obce 

 
  Jednatelka Martina Bělková   723453507 
 Účetní Zuzana Nejmanová   724 075 877 

 

 

 
 

 

Těšíme se na Vás zase v příštím roce. 
 

 

 

 

Autoři VZ 2008: Martina Bělková, Jaroslava Čermáková, Jitka Tošovská 
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