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Občanské sdružení 

BROUČEK 
 

                             Máme-li děti vychovávat, je třeba, 

                             abychom se také stali dětmi. 

                                                                  Martin Luther 
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Informace z roku 2010 
 

 Název organizace:   Občanské sdružení BROUČEK 

 Sídlo:    Masarykovo náměstí 46, Solnice 517 01 

 IČO:    266 46 781 

 Číslo účtu:    217191346/0300 

 Působnost:   Solnice a okolní obce 

                      

 

 

 

Kdo jsme? 
 

Naše sdružení je nezisková organizace zaměřená na volnočasové aktivity pro 

rodiče s nejmenšími dětmi. Nabízí organizovaný program i volné setkávání 

rodičů s dětmi. Kromě pravidelného programu připravuje jednorázové, 

společenské akce pro širokou veřejnost. 

Můžete u nás navázat nová přátelství či získat zkušenosti, nápady a podněty 

pro svoji rodinu i získat řadu informací. Jsme místem, kde se mohou rodiče 

s malými dětmi scházet, aniž by se od nich odloučily, nabízíme prostředí 

vzájemné důvěry, umožňujeme navázání prvních společenských a přátelských 

vztahů mimo rodinu. Děti od nejútlejšího věku jsou také vedeny k získávání 

nových vědomostí a dovedností (při výtvarné dílně, naučném vyprávění, cvičení 

s rodiči, výuce angličtiny, ručních pracích atd.), což je ideální pro přípravu na 

mateřskou školu. I rodiče zde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti. Všichni 

se učí toleranci, solidaritě a ohleduplnosti. Všechna zmíněná hlediska směřují 

k posílení dobře fungující rodiny. 

Občanské sdružení Brouček působí v Solnici od roku 2003 a v současné době 

je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině a členem celostátní Sítě 

mateřských center. Byly realizovány projekty financované 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 SDRUŢENÍ BROUČEK JE ČLENEM 

SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER. 
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Provoz v roce 2010 
 

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 vzdělávací kurzy a různé pracovní činnosti pro 

rodiče, besedy, internet a posezení. 

  

Pomáháme 
 

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

starosti, které s sebou přináší.  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“  

UDĚLOVANÉHO SÍTÍ MC. 

 

Činnosti 
 

Ve sdružení  nabízíme 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 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 – hry se 

zvuky a slovíčky, vyprávění pohádek, hraní divadla 

 

 

 

Provozní doba pro veřejnost: 
  

 pondělí – pátek      9:00 – 11:30 hod.  

středa               15:00 – 18:00 hod. 

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

 

V roce 2010 se v Solnici uskutečnilo 193 těchto pravidelných setkání. 

Průměrná návštěvnost v roce 2010 – 9 rodin s dětmi / den. 
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NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÝCH PROGRAMŮ 

 A POČET JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ V ROCE 2010 
  

Návštěvnost 2010 - pravidelný program 

            

  dní rodin dětí 
jednorázové 

akce 

1. 16 155 225 0 

2. 12 135 189 1 

3. 20 182 254 2 

4. 18 161 231 1 

5. 21 222 298 2 

6. 19 163 217 4 

7. 6 163 55 0 

8. 10 163 92 0 

9. 18 163 192 2 

10. 19 163 210 1 

11. 22 163 268 1 

12. 12 163 107 1 
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SPOLEČENSKÉ  AKCE PRO VEŘEJNOST 

 
    Rodiny Děti 

1. Broučí bál 31 45 

2. Karneval 133 182 

3. Loučení se zimou 15 20 

4. Výlet s čarodějnicí 21 31 

5. Loutkové divadlo 17 23 

6. Výlet do Častolovic 9 13 

7. Víkendový pobyt Dlouhé Rzy 27 41 

8. Výlet za zvířátky 11 14 

9. Dětský den v Auto SAS 14 24 

10. Výlet za krtečkem 9 11 

11. Koloběžkiáda 29 52 

12. Pohádková noc 63 133 

13. Drakiáda 44 64 

14. Setkání s Mikulášem 88 151 

15. Ježíškování 18 33 

        

    529 837 

 
 

 
  

Pozn.: Řady 1 – počet rodin 

 Řady 2 – počet dětí 
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Přístup k informacím 
 

  

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

hlídáním dětí, zajišťují odborní soukromí lektoři. 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. K dispozici je také řada publikací zaměřených 

zejména na téma rodina. 

 

  

  

 

 
 

Další aktivity sdruţení 
 

Besedy - na besedách s odborníky měli rodiče možnost dozvědět se především 

informace týkající se jejich rodičovské role (výchova, vývoj dětí, očkování, první 

pomoc, aj.), ale také rozšířit si své vlastní vědomosti v oblastech, které je zajímají 

(zdravý životní styl, sport, kosmetika atd.).  

 

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

vydávali za poznáním a dobrodružstvím. 

  

Udržování tradic a tradičních zvyků – Vynášení zimy, malování kraslic, 

Ježíškování, atd.   
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ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ V ROCE 2010 
 

Valná hromada  

-    nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

 

Výkonný výbor OS Brouček 

 

 1.1.2010 - 28.2.2010 

         Předseda     Jana Tomšová                       

 Jednatel – statutární zástupce  Martina Bělková   

         Hospodář     Jitka Tošovská     

 

 

 1.3.2010 – 31.12.2010 

    Předseda     Jana Tomšová         

Jednatel – statutární zástupce     Mgr. Iveta Vašátková                                

Hospodář     Jitka Tošovská 

            

         

 

Revizní komise               

 

 Předsedkyně     Tamara Kozlová 

 Člen                                   Zuzana Nejmanová 

        Pavla Štěrbová   
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PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2010 
 

Stálí zaměstnanci 

Jitka Tošovská    administrativně pedagogická pracovnice 

                            vedení evidence i různých druhů činností  

Jana Tomšová         administrativně pedagogická pracovnice  

                                     vedení evidence i různých druhů činností 
  

 

Lektoři a rodiče vedoucí činnosti 

      

Tamara Kozlová     výtvarné činnosti, pohádky, hudebně pohybová výchova  

Pavla Štěrbová     pohádky a rozvoj řeči 

Dagmar Novotná hudebně pohybová výchova 

Iveta Vašátková výtvarné dílny 

Zuzana Nejmanová výtvarné dílny 

  

Poradenství pro rodiče  

Mgr. Martina Kovářová 

Mgr. Iveta Vašátková 

 

 

Vedení účetnictví 

Zuzana Nejmanová           
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Zdroje příjmů v roce 2010 
 

 

PŘEHLED O CELKOVÝCH PŘÍJMECH ORGANIZACE 
členění dle zdrojů      

        

Dotace a dary:     421 971,00 
 Dotace na podporu rodiny MPSV  300 145,00 

 Město Solnice    93 126,00 

 Obec Kvasiny    10 000,00 

 Nadace VEOLIA    6 000,00 

 sponzorské dary     12 700,00 

       

Ostatní:      112 593,00 
 členské příspěvky    7 266,00 

 tržby z prodeje služeb   105 122,00 

 úroky z účtu    205,00 

       

Celkem      534 564,00 
       

PŘEHLED O CELKOVÝCH VÝDAJÍCH ORGANIZACE 
       

Osobní náklady:     289 942,00 
 hrubé mzdy    177 877,00 

 DPP     50 550,00 

 pojistné ke mzdám    61 515,00 

       

Provozní:     187 260,00 

 
materiálové náklady (DHM, spotřební 
materiál) 52 181,00 

 nemateriálové náklady    135 079,00 

 (energie, nájemné, spoje, kurzy, služby)   

Celkem      477 202,00 
       

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE NA PODPORU RODINY MPSV 
       

Osobní náklady:     278 997,00 

 hrubé mzdy    174 376,00 

 DPP     44 297,00 

 pojistné ke mzdám    60 324,00 

       

Provozní:     21 148,00 

 nemateriálové náklady (nájemné)  21 148,00 

       

Celkem      300 145,00 
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DOSAŢENÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2010  
 

 Návštěvnost se stabilně udržuje na dobré úrovni. 

 

 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. 

 

 Podařilo se navázat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi při pořádání 

akcí pro veřejnost - Unesco klub Solnice a SDH Ještětice. 

 

 Dařilo se spolupracovat s místními školami při zajišťování dobrovolných 

asistentů pro organizaci akcí pro veřejnost. 

  

 

PLÁNY DO BUDOUCNA     
 

 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. 

 

 Nabízet nadále rodinám s dětmi takový program a zázemí, aby se v něm 

setkávaly s pocitem sounáležitosti, pohody a radosti ze života a aby samy 

přicházely s dalšími nápady a podněty, jak činnost rozšířit.  

 

 Pokusit se získat další finanční prostředky z grantových programů soukromých 

firem. 

 

 Získat odbornou lektorku na cvičení rodičů s dětmi. 
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V ROCE 20010 NAŠI ČINNOST PODPOROVALI  

a spolupracovali s námi 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   

 Město Solnice   

 Obec Kvasiny                            

  JV net.cz.s.r.o 

 Auto SAS s.r.o.  Solnice         

 Rychnovský deník 

 Orlický týdeník 

 VZP

 SMR s.r.o. Solnice 

 Geodetické práce Krsek 

 Nábytek Macháň 

 Potraviny Kubík 

 Podorlická sodovkárna s.r.o. 

 Krédo – p.Krásný 

 Česká pojišťovna – p.Ehlová 

 Česká spořitelna – pobočka Solnice 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 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 

 

 Svaz žen Solnice 

 Restaurace U zvonu RK 

 Restaurace a bowling U zvonečku 

 Papírnictví Hovorka 

 Obchod Benešovi 

 DENA Matuška 

 Občerstvení Drašnar 

 Ovocnářství Hlaváček 

 Macháček Karel 

 

 

 

 

 

 

 

Dary do sdružení věnovali: 

  

Josef Pišl 

Dagmar Novotná 

Martina Bělková 

Dana Holoubková 

Nikola Trnková 

Dana Šmídová 
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OS BROUČEK 

 

děkuje za všechny sponzorské dary 

a všem rodinám, které se aktivně podílí na jeho fungování ….  

 

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.       

 

 

Kontakty pro rok 2011: 
 

Název organizace:   Občanské sdružení BROUČEK 

Sídlo:     Dům služeb, Masarykovo náměstí, Solnice 517 

01 

 

Jitka Tošovská   724 737 947 

Jana Tomšová  724 737 946 

 

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 2010: 

 

Mgr. Iveta Vašátková, Jitka Tošovská, Zuzana Nejmanová,  

 



Občanské sdružení Brouček 

mateřské centrum pro rodiče s dětmi 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

      

                                                         

      Víkendový pobyt ve Rzech      Zpívánky 

                                                                                       

 

  

 

                                                        

                                                                                   

 

 
 

 

 
 

 

Účast rodinných příslušníků   Broučí bál v Ještěticích 
                na programu 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Tvoření v herně     Vynášení Morany 


