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Informace z roku 2009 
 

 Název organizace:   Občanské sdružení BROUČEK 

 Sídlo:    Masarykovo náměstí 46, Solnice 517 01 

 Provozovna:   Solnice -  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 

                      

 

 

 

Kdo jsme? 
 

Naše sdružení je nezisková organizace zaměřená na aktivity pro rodiče 

s nejmenšími dětmi. Nabízí organizovaný program i volné setkávání rodičů 

s dětmi. Kromě pravidelného programu připravuje i jednorázové, společenské 

akce pro širokou veřejnost. 

Můžete u nás najít příležitost k aktivnímu trávení volného času s malými 

dětmi, navázat nová přátelství či získat zkušenosti, nápady a podněty pro svoji 

rodinu. 

Brouček je místo, kde se mohou rodiče s malými dětmi scházet, aniž by se od 

nich odloučily, a dětem nabízí prostředí vzájemné důvěry. Umožňuje navázání 

prvních společenských a přátelských vztahů se svými vrstevníky mimo rodinu, 

překonávat ostych v kolektivu, posílit vlastní sebevědomí. Děti od nejútlejšího 

věku vede k získávání nových vědomostí a dovedností (při výtvarné dílně, 

naučném vyprávění, cvičení s rodiči, výuce angličtiny, ručních pracích atd.) Děti 

během programu navazují nové kontakty a účastní se různých aktivit, což je 

ideální pro přípravu na mateřskou školu. Maminky zde mohou uplatnit své 

znalosti a dovednosti. Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti. 

Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nejen nové 

přátele, ale i důležité informace. Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení 

dobře fungující rodiny. 

Sdružení působí v Solnici od roku 2003 a 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, městy Solnice a Kostelec nad Orlicí a dalšími 

organizacemi. V minulosti uskutečnilo také projekt ESF financovaný formou 

Globálního grantu. 

 



Občanské sdružení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

Výroční zpráva 2009                                                                             Strana 3 (celkem 26)                               

   

Provoz v roce 2009 
 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 

Naše sdružení sídlí na náměstí v Solnici v Domě služeb. Máme zde k dispozici 

velkou hernu, kde je dostatek místa jak pro hry, tak i pro různé druhy pohybových 

aktivit. Využívána je také učebna na různé pracovní činnosti pro rodiče, besedy, 

internet a posezení. 

 

PRACOVIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 

Provoz běžel v budově bývalé Základní a mateřské školy, kde 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. 

 

 

  

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. 
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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 

 

 

             

 

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 

 

  Literární  a dramatické  

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

se zvuky a slovíčky,  vyprávíme pohádky, hrajeme divadlo 
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PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 

Provozní doba pro veřejnost: 

  

 každý den   9:00 – 11:30 hod.  

čtvrtek      15:00 – 18:00 hod. 

  pondělí, úterý, středa – odpoledne výuka AJ pro děti i dospělé 

 

V roce 2009 se v Solnici uskutečnilo 180 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost v roce 2009 – 10 rodin s dětmi/ 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 2009 se v Kostelci n.Orl. uskutečnilo 188 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost v roce 2009 – 12 rodin s dětmi/ denně. 

 

Pracoviště v Kostelci n.Orl. bylo ke 31.12.2009 zrušeno na základě dohody 

Výkonného výboru a po schválení Valnou hromadou. 
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SPOLEČENSKÉ AKCE A AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

(v závorce je uvedena návštěvnost) 

 

LEDEN 

 Víkend plný pohybu 16.1. – 18.1. Opět jsme se vydali do rekreačního 

střediska Dlouhé Rzy, tentokrát v zimě, abychom si užili zimní radovánky. 

Počasí nám přálo a všichni jsme si to moc užili.(14 rodin s dětmi) 

 

ÚNOR           

 Broučí bál 1.2. – proběhl v Hospodě u Haničky v Ještěticích již po šesté. 

Odpolednem, které bylo plné zábavy, děti provázela víla. (50 dětí s rodiči) 

 Výtvarná dílna 3.2. – malování na textil(7 maminek s dětmi) 

 Beseda „Reflexní terapie“ 24.2. – přednášela p. Pospíšilová (8 maminek 

s dětmi) 

 

 BŘEZEN 

 Dětský karneval 14.3. Role moderátorky se ujala kouzelná víla a její 

pomocníci z říše pohádek. Víla děti provázela zábavným programem plných 

různých soutěží, tance a her. Na úvod vystoupily děti z MŠ Solnice, poté 

děvčata z ID team aerobik Dobruška a zdravotní klauni. ( 110 rodin s dětmi) 

 Bazar dětských potřeb  16.3. – 19.3. se uskutečnil ve Společenském domě 

v Solnici, který nám  pro tuto akci propůjčuje město Solnice. Sešlo se kolem 

2 500 ks různého oblečení pro děti od 0 do 10 let a dětských potřeb. 

 Loučení se zimou  20.3. V Solnici na náměstí jsme se dupáním a zaříkáním 

snažili zahnat zimu a přivolat jaro. Průvod pokračoval k řece Bělé, kde 

broučci Morénu podpálili a hodili do řeky. Na závěr jsme navštívili místní 

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

11 dětí s rodiči) 

 Výtvarná dílna 31.3. – patchwork bez jehly – s Ilonou Noskovou jsme si 

vytvořili velikonoční dekoraci (9 maminek s dětmi) 

 

DUBEN 

  Velikonoční dopoledne 3.4. –povídání o Velikonocích a zvycích, malování 

kraslic, zdobení perníčků, pletení pomlázek a ochutnávka velikonočních 

dobrot.(19 dětí s rodiči) 

  Proměna 24.4. – do Broučka jsme pozvali  kadeřnici, kosmetičku, 

manikérku a pedikérku, které se snažili některé maminky změnit 

k nepoznání. Tuto akci uvítaly hlavně maminky, které nemají možnost 

využívat tyto služby bez dětí. (23 maminek s dětmi) 
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 Velký výlet s pálením čarodějnic 30.4. – Na solnickém náměstí se sešlo  

38 dětí v doprovodu maminek i tatínků. Pozdravili se s čarodějnicí, která jim 

předala kouzelná košťátka. Společně se vydali po čarodějnické trase získat 

zpět poklad odcizený zlou čarodějnicí.  (38 dětí s rodiči) 

 

KVĚTEN                                                                                                                                                                                              

 Výlet na koňskou farmu 5.5. – autobusem jsme se vydali do Deštného 

v OH, kde na  nás čekali na farmě 2 krásní koně. Děti byly z jízdy 

nadšené.(18 dětí s rodiči)  

 Výtvarná dílna 6.5. – malování na hedvábí -  s paní Jurčíkovou jsme si 

namalovali krásné šátečky. (9 maminek s dětmi) 

 Beseda „Úklid rychle a ekologicky“ 12.5.  – s paní Rubešovou (15 rodin 

s dětmi) 

 Víkendový pobyt Rzy 22.5. – 24.5. -  opět vydařený víkend – sportovní 

dopoledne, stopovaná, pohádkový les a hodně legrace – to vše jsme stihli za 

2 dny. (22 rodin s dětmi) 

 Setkání s Městskou policií města Rychnova n.Kn. 27.5. – na fotbalovém 

hřišti v Solnici děti i rodiče shlédli ukázky  práce strážníků, psovoda atd. 

Mohli si vyzkoušet výstroj a prohlédnout auto. (58 dětí s rodiči) 

 Beseda „Jak být krásná“ 29.5. – s paní Zářeckou (5 maminek s dětmi) 

 

ČERVEN 

 

 Beseda „ Přírodní medicínou ke zdraví“ 3.6.  – s paní Hubálkovou (10 

maminek s dětmi) 

  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. (28 

dětí s rodiči) 

 Návštěva pracoviště RZP 11.6. – autobusem jsme se vydali do Rychnova 

nad Kněžnou, kde nám ochotně vše ukázali a mohli jsme si vyzkoušet, jak se 

leží v sanitce.(15 dětí s rodiči) 

 Výlet na hrad Potštejn 16.6. – tajuplný výlet vlakem na potštejnský hrad. 

Cestou čekaly na děti různé nástrahy a v cíli Bílá paní, od které musely 

získat poklad. (15 dětí s rodiči) 

 

 

SRPEN 

 Prima den s koloběžkiádou 22.8. - probíhal již  čtvrtým 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, (62 rodin s dětmi) 
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ZÁŘÍ 

 Pohádková noc 4.9. – děti prošly trasu, která byla značena svíčkami. Cestou 

potkávaly různé pohádkové bytosti a plnily úkoly. (81 dětí s rodiči) 

 Výtvarná dílna 16.9. – ubrousková technika – s paní Nejmanovou jsme si 

odekorovali předměty ubrouskovou technikou. (7 maminek s dětmi)  

 Beseda „Snižování nadváhy“ 30.9. – velice zajímavá beseda, spojená 

s měřením tělesných hodnot, ukázkou správného jídelníčku a pohybových 

aktivit. (10 maminek s dětmi) 

 

ŘÍJEN      

 Drakiáda 7.10. –  probíhal již šestý ročník. Přišel za námi i živý drak, který 

naučil děti pouštět draka a také si s dětmi zasoutěžil. Bylo nádherné počasí a 

tak došlo i na opékání buřtů (42 dětí s rodiči) 

 Bazar dětských potřeb 12. – 15.10. – s podzimní a zimní tématikou 

 Výtvarná dílna 21.10. – malování triček – každý si namaloval tričko podle 

vlastní fantazie dle instrukcí paní Nejmanové (12 maminek s dětmi) 

 Beseda „Numerologie ve výchově dětí“ 23.10. od paní Kovářové jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých informací a podnětů k výchově a rozvíjení 

dětí dle jejich data narození. (13 maminek s dětmi) 

  

LISTOPAD 

 Narozeninová párty OS Brouček 5.11. – Brouček slavil již šesté 

narozeniny,  děti měly možnost ochutnat dort a různé dobroty, které přinesli 

maminky, soutěžilo se, tancovalo a vyrábělo.Byl čas i na pohádku. (13 rodin 

s dětmi) 

 Beseda „ Kdo šetří, má za tři“ 11.11. – povídali jsme si o nových 

produktech pro děti s pracovnicí Poštovní spořitelny (8 maminek s dětmi) 

 Výtvarná dílna 18.11. – příprava vánočních dekorací s paní Nejmanovou (9 

maminek s dětmi)  

 Setkání s Mikulášem a jeho družinou 28.11. – akce se konala ve 

Společenském domě, kde již od třetí hodiny děti nervózně vyhlížely 

Mikuláše s čerty. Jejich čekání jim zkrátil pan Kroulik, který se ujal 

konferování akce a zapojil děti do různých soutěží a tanečků. (350 

účastníků)     

    

PROSINEC 

 Beseda „ S kosmetičkou“ 16.12. – s paní Michálkovou jsme probrali vše, 

co nás zajímalo a došlo i na praktické ukázky líčení (5 maminek s dětmi) 

 Ježíškování 18.12. – celé odpoledne se neslo v duchu vánočních tradic. 

Ochutnávalo se také cukroví, které napekly maminky. Děti našly pod 

stromečkem  broučí dárečky.(30 dětí s rodiči) 
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PRACOVIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 

LEDEN 

 Bazárek dětských potřeb 16.1 – 30.1. – nákup a prodej dětského oblečení 

 Beseda „Jak být krásná“ 14.1.  – pod vedením paní Juhasové jsme se 

dozvěděli, jak  používat kosmetiku firmy ORIFLAME, došlo i na praktické 

ukázky  či nákup výrobků.(14 maminek s dětmi) 

 

BŘEZEN 

 Broučí narozeniny  - 7.3. –  děti přišly v maskách, zpívalo se, tančilo, 

promítaly se pohádky, byl i  dort (22 dětí s rodiči) 

 Loučení se zimou  - 19.3. – došli jsme k potůčku u cihelny, kde jsme se 

definitivně  rozloučili se zimou a písničkami, říkankami a tanečky přivolali 

jaro.(30 účastníků) 

 Beseda „Posílení imunity u dětí a dospělých“ 23.3. – pod vedením 

p.Zejdové z neurochirurgie HK, velice zajímavá přednáška, kde jsme se 

dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací (17 dospělých s dětmi) 

 

DUBEN 

 Velikonoční výstava 3.4. – 10.4. – akce se konala v informačním centru 

Kostelec n.O., k vidění byly výrobky dětí a maminek našeho sdružení 

s velikonoční tématikou 

 Přednáška „ Jak na finance“ 7.4. –  finanční poradkyně paní Řeháková nás 

informovala o tom, jak v rodině ušetřit, jak nejlépe uzavřít pojistku nebo 

hypotéku(11 maminek s dětmi) 

  Přednáška „Logopedie“ 28.4. – povídali jsme si s logopedkou p.Kulhavou 

o problémech mluvení malých dětí(12 maminek s dětmi) 

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

čarovalo se, soutěžilo, zpívalo a vařil se kouzelný lektvar. Nechybělo 

opékání buřtů.(45 rodin) 

 

KVĚTEN 

 Beseda „Jak být krásná“ 14.5.  – pod vedením paní Pánkové jsme se 

dozvěděli, jak používat kosmetiku firmy ORIFLAME, došlo i na praktické 

ukázky  či nákup výrobků.(9 maminek s dětmi) 

 Výlet do zámeckého parku v Častolovicích 28.5. – pěšky jsme se vydali 

do Častolovic, kde jsme si prohlédli park, zvěřinec a zbyl čas i na 

prozkoumání dětského hřiště(16 rodin s dětmi) 

 Den otevřených dveří 10.5. 
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ČERVEN 

 Beseda „Jak si do vysokého stáří udržet zdraví, krásu a vitalitu“ 3.6. – 

přednášel pan Kouba z Centra detoxikační medicíny v HK(38 dospělých 

s dětmi) 

 Beseda „Jak a čím uklízet ekologicky“ 4.6. – přednáška,prezentace a 

prodej ekologických úklidových prostředků (15 maminek s dětmi) 

 Prima Broučí pohádkový den 19.6.– akce se konala v areálu zámeckého 

parku, kde připraveny soutěže a dílničky pro malé i velké. Během akce byl 

bohatý doprovodný program – ukázka dravců, historický šerm, povídání 

s majitelem zámku apod. (130 účastníků) 

 Kouzelná broučí noc 26.6. – 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. (30 účastníků) 

 

 

ČERVENEC  

 Beseda „Jak si do vysokého stáří udržet zdraví, krásu a vitalitu“ 15.7. – 

pokračovací přednáška pana  Kouby z Centra detoxikační medicíny v HK(12 

dospělých s dětmi) 

 Přednáška „ Přírodní potravinové doplňky“ 21.7. – povídání o tom, jak a 

čím doplnit energii do našeho organizmu(20 maminek s dětmi) 

 Přednáška „ Masáž – nejen dotek“ 23.7.  s paní Alenou Zoubkovou o 

technikách a základních masážních hmatech (15 maminek s dětmi) 

 

ZÁŘÍ 

 Posvícenské tvoření 19.9. – v rámci „Kosteleckého posvícení“ jsme měli na 

náměstí výtvarnou dílnu, kde si mohli rodiče s dětmi malovat na sklo nebo 

uplést košík z papíru   a odnést si tak něco na památku.(mnoho příchozích) 

 

ŘÍJEN 

  Přednáška „ Trampoty zruš metodou RUŠ“ (Rychlá a účinná změna         

     skutečnosti)  1.10. – velice poučná přednáška (50 dospělých s dětmi) 

  Koňská hříva III. 4.10. –  o tuto akci je stále velký zájem. Shlédli jsme   

     ukázky jízdy zručnosti i akrobacie. Děti se hlavně těšily na ježdění,které si   

     náležitě užily. (90 lidí) 

  Umíš chytit vítr? 14.10. – děti závodily v běhu. Krásné odpoledne jsme si   

               pěkně užili. (26 dětí) 

 

 

 

 

LISTOPAD 
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 Beseda „Pleť je obrazem ženy“ 19.11. – další z řady přednášek pro 

moderní ženu. (14 maminek 

  

  

PROSINEC 

  Mikulášská besídka 2.12.  – za dětmi přišel Mikuláš a rozdal drobné  

sladkosti, děti si zatančily a předvedly co umí (28 rodičů s dětmi) 

 Den otevřených dveří 9.12. – spojený s prodejní vánoční výstavou a 

vánočním tvořením(16 maminek s dětmi)  

 Vánoční posezení s nadílkou 16.12. – sešli jsme se v Broučku, abychom 

společně přivítali vánoční čas a užili si nových dárků.(24 dětí s rodiči) 

 

 

 

 

 

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. 
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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 2009 
 

Valná hromada  

-    nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

 

 1.1.2009 - 14.3.2009 

         Předseda     Jana Tomšová                       

 Jednatel – statutární zástupce  Mgr.Martina Kovářová   

         Hospodář     Jitka Tošovská     

 

 

 15.3.2009 – 31.12.2009 

    Předseda     Jana Tomšová         

Jednatel – statutární zástupce     MartinaBělková                                 

Hospodář     Jitka Tošovská 

 Člen      Jaroslava Čermáková   

       Renata Janečková 

 

Revizní komise               

 

 Předsedkyně     Tamara Kozlová 

 Člen                                   Zuzana Nejmanová 

        Iva Voráčková   

 

 

Ahoj děti, já jsem brouček, 

má mě ráda holčička i klouček. 

 

Přijďte si se mnou hrát a zpívat, 

nebo se na pohádky dívat. 

 

Anglicky se naučíme, 

s cizinci se domluvíme. 

 

Zatímco si spolu budem hrát, 

maminky si můţou povídat. 

 

Lucie Kudláčková 
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PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2009 
 
PRACOVIŠTĚ  SOLNICE 

 

Lektoři a rodiče vedoucí činnosti 

Dana Holoubková    hlídání dětí , sportovní činnosti 

Tamara Kozlová    výtvarné činnosti, pohádky, hudebně pohybová výchova  

Pavla Štěrbová    pohádky a rozvoj řeči 

 

Stálý zaměstnanec 

Jitka Tošovská    administrativně pedagogická pracovnice 

                            vedení evidence i různých druhů činností  

Tamara Kozlová   vedení činností 

Dana Holoubková    vedení činností 

 

Poradenství pro rodiče  

Mgr. Martina Kovářová 

 

 

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, 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 věnují se ji zejména zakládající členky sdružení. Prioritou je 

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

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

MPSV ČR. 

 

 

 

Zdroje příjmů v roce 2009 
 

 MPSV ČR                  

    

 Město Solnice  

  

 Město Kostelec nad Orlicí   

  

 Obec Kvasiny  

  

 Fond Miroslava Antla  pro rozvoj regionu o.s. 

 

 Dary firem a soukromých osob 
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V roce 2009 naši organizaci finančně podpořili: 
 

 

na projekt Stálé zázemí pro děti i rodiče tady i tam 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                        373 897,00 

MÚ Solnice                                                                                                86 874,00       

MÚ Kostelec nad Orlicí                   50 000,00 

Obec Kvasiny      10 000,00 

Celková finanční podpora projektu                                                          520 771,00 

 

na projekt Tvoření v Broučku 

 
MÚ Kostelec nad Orlicí 5 000,00 

 

na projekt Koňská hříva III v Broučku 

 
MÚ Kostelec nad Orlicí 3 000,00 

 

na projekt Prima Broučí pohádkový den 

 
Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu o.s. 5 000,00 
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích 
                        

Náklady 2009                   

spotřeba materiálu 35 375,00   

spotřeba energie 60 038,00   

cestovné 1 503,00   

ostatní služby 71 877,32   

mzdové náklady 368 253,00   

zákonné sociální pojištění 65 794,00   

ostatní sociální pojištění 2 582,00   

jiné ostatní náklady 440,00   

náklady celkem 605 862,32   

Výnosy 2009 

tržby z prodeje služeb 55 903,00   

úroky 767,86   

přijaté příspěvky (dary) 20 400,00   

přijaté členské příspěvky 13 855,00   

provozní dotace 533 771,00   

výnosy celkem 624 696,86   

Výsledek hospodaření             18834,54 

            

Stav majetku a závazků organizace 
            

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 896,00   

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 920,00   

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -31 896,00   

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -86 306,00   

Ostatní přímé daně 12 391,00   

Pokladna 12 153,50   

Bankovní účet 123 705,99   

Vlastní jmění 14 614,00   

Výsledek hospodaření 18 834,54   

Dodavatelé 2 588,36   

Ostatní závazky -1 335,66   

Zaměstnanci 27 071,00   

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 22 346,00   

Výnosy příštích období 13 126,00   

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 65 620,46   
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DOSAŢENÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2009 
 

 Návštěvnost na obou pracovištích  je stále dobrá 

 

 Nadále se daří udržovat velmi dobrou spolupráci s Městem Solnice a Obcí 

Kvasiny 

 

 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 
 

 získat odbornou lektorku na cvičení rodičů s dětmi 

 

 rozšiřovat spolupráci se sponzory, kteří poskytují pravidelné finanční 

           prostředky na provoz sdružení 

 

 spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v regionu 

 

 více zapojovat aktivní členky do chodu sdružení a motivovat k zapojení i členy 

pasivní 

 

 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.  

 

 Pokusit se získat další finanční prostředky z grantových programů soukromých 

firem 

 

 Nadále se zaměřit na úspěšné fungování občanského sdružení po zrušení 

pobočky v Kostelci nad Orlicí 
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Leden                          Beseda – Buď fit ve fitku 

                                        

Únor                            Brouččí bál Ještětice 

                                    Výtvarná dílna pro maminky - Malování na hedvábí 

 

Březen                        Dětský karneval Solnice 

 Jarní bazar dětských potřeb 

                                    Vynášení zimy spojené s návštěva SDH Solnice 

                                    Výtvarná dílna pro maminky –  Velikonoční dřevěná dekorace 

                                    Velikonoční tvoření – malování kraslic,tvoření figurek 

 

Duben                         Výlet s čarodějnicí 

 Výtvarná dílna  pro maminky – Smaltované šperky 

 Beseda s kosmetičkou 

 

Květen Výtvarná dílna  pro maminky - malování na trička 

 Beseda – Pedikůra a manikůra   

                                    Loutková pohádka 

                                    Babinec – večerní posezení 

                                        

Červen                        Beseda – Ekologická bytová kosmetika 

 Oslava dne dětí v Auto SAS 

                                    Výlet na zámek do Častolovic 

                                    Víkendový pobyt Rzy 

                                    Výlet na kolech spojený s grilováním 

 

Červenec  Tvořivé prázdniny – tvořivé dílny pro děti 

                                        

Srpen Tvořivé prázdniny – tvořivé dílny pro děti 

 

Září Pohádková  noc 

 Beseda – Snižování nadváhy 

                                    Koloběžkiáda 

                                    Výtvarná dílna pro maminky  

                                    Sportovní den s Besipem 

                                    Podzimní bazar dětských potřeb 

                                    Den s koňmi 

 

NÁVRH AKCÍ NA ROK 2010 
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Říjen Drakiáda 

 Tvořeníčko pro maminky – podzimní výzdoba  

                                    Beseda – Období vzdoru ve vývoji dítěte 

                                    Kuželky 

 

Listopad Oslava  narozenin OS Brouček 

 Beseda: Lyžování s dětmi a  zdravý životní styl 

                                    Tvořeníčko pro maminky – výroba adventních věnců 

 Mikulášská besídka 

 

Prosinec Beseda – Jak zvládnout strach z čertů 

                                    Tvořeníčko pro maminky  - vánoční výzdoba 

 Ježíškování – nadílka pro nejmenší 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občanské sdružení Brouček 

mateřská centra pro rodiče s dětmi 

 

Výroční zpráva 2009                                                                             Strana 21 (celkem 26)                               

   

 

V ROCE 2009 NAŠI ČINNOST PODPOROVALI  

a spolupracovali s námi 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 Fond Miroslava Antla 

 Město Solnice a SDH Solnice   

 Město Kostelec nad Orlicí 

 Obec Kvasiny 

 Federál Mogul Kostelec nad Orlicí                              

 Firma Panther 1  Vamberk  

 Kostelecké strojírny  

 Auto SAS s.r.o.  Solnice         

 Rychnovský deník 

 Orlický týdeník 

 VZP 

 

 SMR s.r.o. Solnice 

 Geodetické práce Krsek 

 JV net.cz.s.r.o 

 Nábytek Macháň 

 Potraviny Kubík 

 Revan s.r.o. 

 Podorlická sodovkárna s.r.o. 

 Krédo – p.Krásný 

 Česká pojišťovna 

 Česká spořitelna – pobočka Solnice 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 Drogerie Dušek 

 Drogerie Palička Solnice 

 Second hand – Mědílková 

 Restaurace Kuželna 

 Galanterie Netikovi 

 Hračky 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 

 Laguna – stavební firma 

 Dárky – Ilona Řezníčková 

 Potraviny Ježkovi 

 Potraviny Vozdek 

 Tisk Vlasta Jirsová 

 Textil  Marcela Vuongová 

 Vinotéka Solnice 

 Výroba usní Strnad Solnice 

 Elmax RK 

 Svaz žen Solnice 

 Restaurace Slunečnice Kvasiny 

 Ovoce – zelenina HIEN LI MINH 

 Grafické studio Exner 

 Papírnictví Hovorka 

 Nehtové studio Trávníčková 

 DDM   Kostelec nad Orlicí 

 Penzion Kaplička Kostelec nad Orlicí 

.
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Dary do sdružení věnovali: 

  

Voráčkovi    Zita Učiková 

Hana Novotná   Jana Smutná       

Veronika Kulhavá   Petra Kalousová               

Jana Křížová   pan Černý 

Ilona Menclíková  Menclíkovi                                                                        

Pajdovi    Ježková 

pan Pišl    Monika Kijonková 

Blanka Miklová   Jaroslav Lada    

Andrea  Kocourková   Anna Kadlecová 

Věra Karlecová   rodina Škopova 

Jana Junková   Věra Vonásková 

pan    Halla    rodina Holoubkova 

Pavlína Junková   rodina Balousova 

rodina Langrova   paní Kroulíková 

 

 

 

 

 

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 bohužel již samozřejmostí, ale vzácným kořením společnosti.   Než 

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 2010: 
 

Název organizace:   Občanské sdružení BROUČEK 

Sídlo:     Dům služeb, Masarykovo náměstí, Solnice 517 01 

 

Jitka Tošovská   724 737 947 

 

IČO:     266 46781 

Číslo účtu:    217 191 346/ 0300 ČSOB 

Působnost:    Solnice a okolní obce 

 

 

Jednatelka 

Mgr.Iveta Vašátková     737 756 330 

 

Účetní 

Zuzana Nejmanová     724 075 877 

 

 

 
 

 

 

 

Těšíme se na Vás zase v příštím roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři VZ 2009: 

Mgr. Iveta Vašátková, Jitka Tošovská,  Jaroslava Čermáková, Zuzana Nejmanová,  
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                 Zpívánky v Broučku                                   Velikonoční dopoledne 

 

 

 

 

 

      
                                                       Výtvarná činnost 
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             Víkendový pobyt ve Rzech 

 

                                                      
                                                                                    Brouček v Kostelci n.O. 

 

 
    Pohádka v Broučku v Kostelci n.O. 
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                         Výtvarná dílna pro maminky 

 

                                                        
                                                                                 Výrobky šikovných maminek 

 

 
                   Oslava narozenin Broučka 


