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Úvodní slovo 
 
Výroční zpráva Centra Břežánek shrnuje činnost organizace za rok 2018.  
Centrum Břežánek působí v Dolních Břežanech již od roku 2008. V tomto roce 
oslavilo Centrum Břežánek své desáté narozeniny. Centrum Břežánek se za celou 
dobu svého působení stalo nedílnou součástí společenského života v Dolních 
Břežanech. V nabídce organizace můžete nalézt pravidelné kurzy, jednorázové akce 
či workshopy. Již od roku 2016 provozuje Centrum Břežánek také Dětskou skupinu 
pro děti od 2 let. 
Výkonný tým organizace je stabilní již od roku 2009. Vzájemná výborná spolupráce 
tříčlenného týmu umožňuje nabízet nové a zajímavé aktivity dle posledních trendů a 
rychle reagovat na  podněty  
ze strany klientů. Každý rok je jiný a pro tým Centra Břežánek je vždy novou výzvou. 
Spokojení klienti jsou pro tým organizace tím největším oceněním. 
 
O organizaci 
 
V červnu 2008 bylo založeno občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek. Na 
základě změn v občanském zákoníku se z občanského sdružení stal zapsaný spolek 
a v roce 2016 prošlo Centrum transformací, došlo k další změně právní subjektivity, a 
také  názvu organizace. 
Právní forma spolku Mateřské centrum Břežánek se s  účinností ke dni 1.1.2016 
změnila na zapsaný ústav Centrum Břežánek. 
Centrum Břežánek je zaměřeno na děti od narození a jejich rodiče, děti předškolního 
a mladšího školního věku. Mezi hlavní aktivity Centra Břežánek patří: 
 
● Kurzy  
● Poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Břežánek  
● Jednorázové aktivity a workshopy 
● Letní program 
 
Cílem organizace je podpora komunitního života nejen v obci, ale i v celém regionu. 
 
Kurzy 
 

Kurzy jsou nabízeny pololetně, kopírují tak 
pololetí dle školního roku, tedy od září do ledna  
a od února do června. Většina dětí 
navštěvujících kurzy v prvním pololetí školního 
roku využívají možnosti pokračovat ve vybrané 
aktivitě i v pololetí druhém. 
Kurzy vedou osvědčení a zkušení lektoři, většina 
z nich spolupracuje s Centrem Břežánek již řadu 
let. Jednotlivé kurzy jsou v programu zařazeny 1 
- 2x týdně. Kurzy probíhají z velké části v Centru 
Břežánek, které sídlí v blízkosti  náměstí 
v Dolních Břežanech.  
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S ohledem na poptávku ze strany klientů ale Centrum Břežánek rozšířilo své aktivity 
do dalších pronajatých prostor. Ve sportovní hale probíhají kurzy karate, sportovky a 
gymnastika, v sálu ZUŠ Harmony probíhají taneční kurzy Street dance. Právě kurzy 
Street dance patří mezi nejobsazenější aktivity,  probíhají v Centru Břežánek již 
šestým rokem a jsou rozděleny do  čtyř věkových a výkonnostních kategoriích. Děti 
vystupují   
pod značkou SC Nextyle, což je organizace, která pořádá taneční kurzy v Praze a 
jejím okolí. S touto organizací Centrum Břežánek spolupracuje již řadu let. Děvčata  
se účastní závodů, vystoupení i soustředění.  
 
Přehled závodů, kterých se v tomto roce zúčastnily tři skupiny z kurzů Street Dance 
Centra Břežánek, a jejich umístění: 
 
Děti v akci ( sk. děti a sk. junioři 1. místo) 
AnyBodyCanDance  
sk. mini děti 1. místo, sk. děti 2. místo, junioři 1.míst 
Original Street Dance Cup 2018  
sk. baby děti 1. místo 
Roztančíme Česko - Czech Dance Tour 2018  
sk. baby děti 1. místo, junioři 3.místo 
Mistrovství Čech  
sk. baby děti 1. místo, juniorky 5. místo 
Mistrovství ČR   
sk. baby děti 1. místo  
Finále Mia festival v Lucerně  
baby  děti 3. místo, sk. děti 1. místo, juniorky 2. místo 
Street Festival 2018 SC NEXTYLE  
všechny kategorie 1. místo 
 
Klienti centra se od června 2018 přihlašují na kurzy pomocí nového rezervačního 
systému, který umožňuje klientovi se omlouvat z lekcí, čerpat náhrady a informovat 
se o novinkách či zrušených lekcích. Zpracování rezervací a evidence plateb jsou 
administrativně méně náročné a organizaci výrazně zjednodušují práci. 
 
Přehled kurzů a lektorů a v roce 2018 
 
Balerína, lektorka Lucie Dercsényiová  
Dance 4 mom, lektorka Kateřina Černá 
Funny English, lektorka Michaela Haklová  
Flétna, lektorky K. Ruppert, K. Váchalová  
Helen Doron angličtina, lektorka org.Helen Doron  
Gymnastika, lektorka Jitka Holíčková  
Minigymnastika, lektorka Jitka Holíčková 
Inline bruslení, lektor organizace Inlinetalent 
Jóga pro děti, lektorka Veronika Niplová 
Pohybovky, lektorka Andrea Biňovcová 
Robotika, lektor organizace KIDDŮM 
Sportovky, lektor organizace Inlinetalent 
Karate, lektorka Keslová Kateřina 
Keramika, lektorka Alžběta Labounková  
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Kreslík, lektorka Monika Pražáková 
Ptáčata, lektorka Karolína Ruppert  
Poznáváme svět, lektorka M. Hortová 
Street dance, lektorka T. Heroutová, K. Štěrbová 
Zdravověda, lektorka Kateřina Černá 
 
Týdenní četnost jednotlivých kurzů 
 
Balerína, 2 samostatné kurzy týdně 
Dance 4 mom, 1 samostatný kurz týdně 
Funny English, 1 samostatný kurz týdně  
Flétna, lektorky, 4 samostatné kurzy týdně 
Helen Doron angličtina, 2 sam. kurzy týdně 
Gymnastika, 4 samostatné kurzy týdně 
Minigymnastika, 2 samostatné kurzy týdně 
Inline bruslení, 2 samostatné kurzy týdně 
Jóga pro děti, 2 samostatné kurzy týdně 
Pohybovky, 1 samostatný kurz týdně  
Robotika, 1 samostatný kurz týdně  
Sportovky, 2 samostatné kurzy týdně  
Karate, 2 samostatné kurzy týdně 
Keramika, 1 samostatný kurz týdně 
Kreslík, 1 samostatný kurz týdně  
Ptáčata, 2 samostatné kurzy týdně  
Poznáváme svět, 1 samostatný kurz týdně 
Street dance, 9 samostatných kurzů týdně 
Zdravověda, 1 samostatný kurz týdně 
 
Počty klientů v kurzech pro děti s  
doprovodem dospělých 
1. pololetí roku:  5 kurzů pro celkem 34 dětí  
2. pololetí roku: 2 kurzy pro celkem 17 dětí 
  
Počty klientů v kurzech pro děti 
 
1. pololetí roku: 23 kurzy pro celkem 243 dětí  
2. pololetí roku: 31 kurz pro celkem 325 dětí  
 
Kurzy jsou nabízeny pro různé věkové skupiny nebo se jedná o kurzy s velkým 
zájmem ze strany klientů, a proto je nutné některé kurzy zařadit vícekrát v týdnu. 
V roce 2018 lektorovalo pravidelné kurzy v Centru Břežánek celkem 16 lektorů. 
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Dětská skupina Břežánek 
 
Centrum Břežánek má bohaté zkušenosti s prací s dětmi 
v dětské skupině, kterou díky dotaci provozuje již od září 
2016. Centrum Břežánek již od začátku svého působení 
podporuje svou činností prorodinnou politiku v obci. Děti  
od 2 let si v dětské skupině zvykají na kolektiv, a pomáhají 
si tak upevňovat sociální návyky a dovednosti. Rodičům 
tak vzniká prostor pro vlastní realizaci, sebevzdělávání  
a upevňování vlastních pozic na trhu práce.  
 
 
Centrum Břežánek čerpá dotaci na  projekt - Dětská skupina Břežánek. Projekty jsou 
financovány  
z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. 
 
Od roku 2016 
výzva č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provoz zařízení péče  
o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.  
 
Název projektu: Dětská skupina v centru Břežánek 
Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001711  
Doba realizace projektu: 1.5. 2016 -31.8. 2018 
 
Od září 2018   
výzva č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin  
pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu". 
 
Název projektu: Dětská skupina Břežánek 
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008326 
Doba realizace projektu: 1.1.2018 -31.8.2020 
 
 
 

Centrum Břežánek je zapsáno v rejstříku dětských 
skupin  
u MPSV. Evidence zajišťuje splnění základních 
požadavků  
na kvalitu služby (výuka, strava, hygienické normy, 
vzdělání  
a kvalifikace pečovatelek).  
 

Hlavním cílem projektu je rozšíření služby péče o dítě  
v Dolních Břežanech a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi, které  
se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání 
nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání. 
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Dětská skupina Břežánek nabízí bohatý, zajímavý a ucelený program pro děti 
koncipovaný podle momentálního věkového složení skupiny. Vychází z moderního 
pojetí péče a výchovy pro děti  
od dvou let. Pracuje s prvky Montessori a Valdorfské pedagogiky a klade důraz  
na samostatnost  
a sebepoznání dítěte, jeho přirozený a komplexní rozvoj. 
 

Centrum Břežánek se snaží pro děti zajistit 

zajímavý program. Oblíbené jsou oslavy 

narozenin dětí  

v Dětské skupině, divadelní představení, 

oslavy tradičních svátků, výlety do okolí a 

v neposlední řadě letní prázdninový program.  

Do Dětské skupiny bylo v září 2017 přijato 

celkem 12 dětí a od září 2018 celkem 9 dětí. 

V denním režimu využívá skupinu vždy 

maximálně 6 dětí (tento počet je stanoven zákonem). Pečovatelky Zuzana Rosecká, 

Radka Micková a Jana Jurašová starající se o děti mají požadované vzdělání            

v souladu se zákonem o dětských skupinách. 

Jednorázové aktivity 

Centrum Břežánek nabízí jednorázové vzdělávací, kulturní a 
výtvarné aktivity a akce. V únoru Centrum Břežánek pořádalo 
akci Valentýnské sladké tvoření, v březnu divadelní 
představení pro děti a workshop Velikonoční keramika. 
Oslava desátých narozenin Centra Břežánek proběhla 
s předstihem již v červnu. Pohodová akce  určená nejen 
dětem se  uskutečnila v ulici U Náměstí v Dolních Břežanech. 

Akci zahájily svým vystoupením děti z kurzů Street dance Centra Břežánek, 
následovalo zábavné kouzelnické vystoupení Pana Kravaty a jeho balónková show. 
Návštěvníci měli možnost využít velmi populární atrakci – iFotobota, a zajistit si tak  
památku na akci ve formě veselé fotografie. Děti mohly vyzkoušet tvořivé workshopy 
a sportovní nebo jazyková stanoviště. A  samozřejmě nemohl chybět narozeninový 
dort, který Centrum Břežánek připravilo pro děti. Ke správné oslavě patří také dárky, 
všechny děti si tak z oslavy odnesly narozeninový nafukovací míč s logem Centra 
Břežánek. 
 
Ve spolupráci s obcí Dolní Břežany se Centrum Břežánek zapojuje 
vždy v říjnu do organizace akce Halloween. Novinkou byla Galerie 
strašidel, která vytvořila trasu lampionového průvodu 
procházejícího Keltským parkem. V programu nechybělo taneční 
vystoupení se šavlemi, hudební program, tombola i soutěž o 
nejhezčí masku a nejkrásnější dýni. Akci uzavřel halloweenský  
ohňostroj.  
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V listopadu Centrum Břežánek pořádá tradiční 
Jarmark ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko 
a obcí Dolní Břežany v Kulturním informačním 
centru. Na tom letošním měly děti možnost se 
svézt  
na ručně vyřezávaném kolotoči. Prodejci 
nabídli pestrý sortiment od domácích sladkostí, 
přes háčkované dekorace, po kreativní sady 
pro děti. Také v tomto roce měla akce 
charitativní přesah, mezi prodejci nechyběl se 
svým sortimentem Spolek na ochranu zvířat 

Dobříšsko, z.s. a společnost Devět životů, o.p.s., starající se o opuštěná zvířata. 
Laguna Psáry potěšila návštěvníky svým pečivem a keramikou a společnost Pohoda, 
pečující o lidi s postižením, nabídla výrobky ze své chráněné dílny. Během dne 
probíhaly oblíbené workshop a v kulturním programu vystoupily děti z Centra 
Břežánek a děti ze ZUŠ Harmony. Nechybělo divadelní představení o strašidlech a 
promítání rodinného filmu. Po skončení promítání se návštěvníci přesunuli na 
náměstí, kde zazpívaly děti z Centra Břežánek pod vedením Karolíny Ruppert a dále 
pokračoval program zajištěný obcí Dolní Břežany. 
 
Koncem listopadu je v nabídce populární workshop Výroba adventních věnců pro 
dospělé i děti. Pro děti je velmi atraktivní workshop Vánoční sladké tvoření, letos si 
děti vyrobily sladký stromeček s překvapením. A prosinec pravidelně přináší 
Mikulášské divadlo s nadílkou, které již třetím rokem Centrum Břežánek pořádá 
v prostorách Kulturního informačního centra v Dolních Břežanech. Postavy čerta, 
Mikuláše a anděla zajišťují pro děti seniorky z organizace Vigvam, z.ú. Letošní akci 
svými výrobky podpořila firma Megafyt, výrobce čajů z Vraného nad Vltavou. 
Pravidelně každý měsíc zprostředkovává Centrum Břežánek ve spolupráci s firmou 
Sunny Smile nastřelování náušnic. 
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Letní program 
 
V červenci a srpnu nabízí Centrum Břežánek sportovní 
kempy pro děti ve věku 5-10 let ve spolupráci s 
organizací Inlinetalent. Děti si během týdne zkoušejí 
různé základní atletické a sportovní disciplíny. 
Doprovodným programem jsou zábavné sportovní hry, 
míčové sporty, inline bruslení aj. V roce 2018 Centrum 
Břežánek otevřelo nový kemp Tvoření a stavění modelů 
a pro děti z gymnastického oddílu Hopík uspořádalo 
týdenní soustředění se zázemím v sálu ZUŠ v Dolních 
Břežanech. 
 
Projekty v roce 2018 
 
Vítání občánků  
Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany, 
Ohrobec, Březová – Oleško. 
 
Přání pro domov seniorů 
Před Vánoci děti z Dětské skupiny Břežánek s pomocí pečovatelek vyrobily přáníčka 
v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Díky zpětné vazbě víme, že přání putovala do 
Senior Centra Skuteč a tamní babičky a dědečky velmi potěšila. 
 
Projekt vzdělávání zaměstnanců 

 V rámci interního projektu se členky pracovního týmu Centra Břežánek 
účastnily vzdělávacích kurzů a seminářů pořádaných nadací Neziskovky.cz.  

 Síť pro rodinu pro svá členská centra pořádá zajímavé semináře a aktivity. 
V červnu proběhlo celorepublikové setkání vedoucích pracovnic mateřských 
center zaměřené na nové nastavení spolupráce center a Sítě pro 
rodinu. Iniciativa k tomu setkání vzešla převážně z řad center  
ze Středočeského kraje, také z Centra Břežánek, a z Prahy, která již fungují 
řadu let a postupně rozšířila své služby způsobem, který již vyžaduje 
profesionalitu, systematické plánování, větší přehled v souvislosti s aktuální 
legislativou atd. 

 Ředitelka Centra Břežánek se také zúčastnila semináře Právní předpisy 
z pohledu BOZP, PO - obsahové zaměření na legislativu v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny v mateřských centrech. 
 

Dotační programy v roce 2018 

V tomto roce Centrum Břežánek podalo několik žádostí o dotace na podporu své 
činnosti. Jedná se o tyto dotační tituly: 

Program obce Dolní Břežany na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného 
času pro rok 2018 
Realizované projekty: Centrum Břežánek slaví 10 let, Mikulášské divadlo, Jarmark. 
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Program obce Ohrobec na podporu aktivit v oblasti kultury. 
Realizovaný projekt: Centrum Břežánek slaví 10 let  

Program MAS Dolnobřežansko o.p.s. na podporu regionálních aktivit pro rok 2018. 
Realizované projekty: Centrum Břežánek slaví 10 let 

ESF, Operační program Zaměstnanost 
Číslo výzvy: 03_15_35 
Název výzvy: Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a 
veřejnost mimo hl. m. Prahu  
Název projektu CZ: Dětská skupina Břežánek 

Spolupracujeme  
 
Obec Dolní Břežany: Společenské a kulturní akce. 
 
MAS Dolnobřežansko: Centrum Břežánek je partnerem projektu MAS 
Dolnobřežansko o.p.s. již od 1.1.2013.  
 
VIGVAM, z.ú.: Centrum Břežánek zapojuje seniory z klubu seniorů organizace 
VIGVAM například při zajištění postav Čerta a Mikuláše. 
 
Síť pro rodinu, z.s.: Centrum Břežánek je od roku 2008 členskou organizací Sítě 
mateřských center a řídí se Etickým kodexem Sítě pro rodinu z roku 2007. 
 
SC NEXTYLE & INLINETALENT z.s. : Organizace nabízí různé sportovní programy 
pro děti i jejich rodiče. Centrum Břežánek spolupracuje s lektory při programech pro 
děti, jako jsou příměstské tábory či pořádání akcí a kurzů.  
 
Místní periodika a internet: Centrum Břežánek zveřejňuje plánované akce a informuje 
o novinkách v periodiku Rozkvět a na webových stránkách  (www.brezanek.cz, 
www.dolnibrezany.cz) a facebooku. 
Letáky k jednotlivým akcím umisťuje v dolnobřežanském Regionálním informačním 
centru a na určených místech v okolních obcích.  
 
Finanční zpráva 2018 
 
Činnost Centra byla v roce 2018 stejně jako v minulých letech většinově financována 
vlastní činností. Nicméně bez významného podílu dotací by se neobešla. Zásadním 
partnerem je pro Centrum Břežánek Obec Dolní Břežany, která organizaci podpořila 
jak dotací na provoz centra ve výši 260.000,-Kč, tak dotacemi z Fondu na podporu 
aktivit ve výši 35. 000,-Kč, ze které byly částečně financovány akce (konkrétně 
Mikulášské divadlo, 10 let Centra a Předvánoční jarmark). 
Finanční podporu Centrum Břežánek získalo i od MAS Dolnobřežansko na akci  
10 let Centra ve výši 8.000,-Kč a od Obce Březová Oleško 10. 000,-Kč na stejnou 
akci. Současně se podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na 
pokračování projektu Dětská skupina do 31.8.2020 v celkové výši 1 245 378,-Kč.  
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Na nákladové stránce rozpočtu je znát zvyšující se podíl mzdových nákladů, a to 
zejména v důsledku nutných plných pracovních poměrů zaměstnanců Dětské 
skupiny. Tento trend započal již v roce 2016 a bude pravděpodobně až do konce 
projektu. Současně se snižuje podíl provozních nákladů, což je následek řízeného 
snižování provozních nákladů tak, aby byla organizace schopna udržet dlouhodobé 
vyrovnané hospodaření. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 12 935,- Kč. Základ daně byl 
zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 
odst. 7 ZDP.  Předpokládá se, že zisk z minulých období bude částečně využit 
v nákladově náročnějším roce 2019, kdy proběhne stěhování do nových prostor. 
 
 
 
 

dotace

dary
vlastní 
činnost

STRUKTURA VÝNOSŮ 
2018 Obec 

Březová 
- Oleško 

Obec 
Dolní 

Břežany 

MPSV -
Dětská 

skupina 

MAS 
Dolno…

STRUKTURA DOTACÍ 
2018

STRUKTURA NÁKLADŮ 2018

nájemné + energie

náklady na kroužky - lektoři, vybavení,
rezervační systém
náklady na akce

mzdové náklady

STRUKTURA 
MZDOVÝCH NÁKLADŮ

dětská skupina

DPP lektoři kroužků

provoz
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Výhled na rok 2019 
 
V letošním roce oslavilo Centrum Břežánek 10 let fungování od jeho založení. 10 let 
působení na poli volnočasových aktivit byl pro výkonný tým k bilancování a 
zhodnocení dosavadní práce. Výsledky jsou uspokojivé, a tak je chuť pokračovat 
v rozběhnuté práci do dalších let obrovská. 
 
V roce 2019 bude hotová rekonstrukce druhé části Regionálního informačního centra 
a vedení organizace připravuje možné varianty dalšího působení. Počátkem roku 
bude vypsána výzva na podporu Dětských skupin. Centrum Břežánek by  
po ukončení projektu stávající Dětské skupiny v roce 2020 pokračovalo i nadále 
v provozování Dětské skupiny. V případě, že Centrum Břežánek s žádostí  
v dotačním řízení na podporu Dětské skupiny uspěje a projekt bude podpořen, bude 
v září 2020 navazovat na svou dosavadní činnost v provozování Dětské skupiny. 
 
Letní program ve spolupráci s organizací Inlinetalent plánuje Centrum Břežánek 
nabídnout stejně jako v roce 2017 opět po dobu 8mi týdnů v Regionálním 
informačním centru. K letnímu sportovnímu programu chce Centrum Břežánek přidat 
i příměstské kempy s robotikou. 
 
Centrum Břežánek stále hledá nové příležitosti a chce svým klientům nabízet 
zajímavé aktivity. V roce 2019 by Centrum Břežánek rádo rozšířilo nabídku kurzů  
pro rodiče s malými dětmi. Vzhledem k možnosti stěhování organizace a přemístění 
Dětské skupiny do nových prostor by vznikla možnost navýšit počet dopoledních 
kurzů, a tím zajistit pestrý program pro rodiče s dětmi od narození do 3 let věku. 
 
Cílem organizace je i nadále pokračovat ve spolupráci s partnery a aktivně 
vyhledávat nové možnosti. Centrum Břežánek chce stále zajišťovat kvalitní služby 
pro rodiny s dětmi a rozšířit pestrou nabídku aktivit. 
  
Aktivity Centra Břežánek patří k významné součásti života v Dolních Břežanech  
a okolí. Vědomí, že o aktivity Centra Břežánek je stále velký zájem, je pro členy 
výkonného týmu již 10 let obrovským zdrojem energie. 
 
Poděkování 
 
Jsme malá, ale stabilní a silná organizace. Naší snahou je vytvářet přívětivý prostor a 
příjemné místo k životu pro rodiny s dětmi. Naši činnost bychom nemohli realizovat 
bez všech našich sponzorů, partnerů a spolupracovníků, kterým patří velké 
poděkování.  
Dále díky týmu Centra Břežánek za obrovské nasazení a lektorům za profesionální 
přístup.  
Velmi si vážíme našich  klientů, kteří nám projevují  důvěru tím, že zapisují své 
ratolesti do našich kurzů a absolvují s námi pořádané akce. V neposlední řadě 
děkujeme za pomoc jak finanční, tak lidskou od obce Dolní Břežany, která je 
nepostradatelnou součástí existence naší organizace.  
 
Za finanční dar děkujeme obcím Dolní Břežany, Oleško - Březová a Ohrobec, dále 
Ing. Kateřině Teimlové a firmě Angels groups. 
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Soukromým osobám děkujeme za sladkosti, hračky, vybavení, hygienické i výtvarné 
potřeby a další pomoc. Centrum Břežánek by nemohlo fungovat bez uvedené 
podpory. Naším cílem je nabízet i nadále  kvalitní volnočasové aktivity i v dalších 
letech. Věříme, že naši spokojení klienti budou důkazem naší dobré práce. 
Za Centrum Břežánek Monika Žáková 
 
Orgány organizace 
 
Monika Žáková - ředitelka 
Martina Vilhumová- předseda správní rady 
Bc. Barbara Grossová- člen správní rady 
Jitka Langová-  člen správní rady 
Bc. Simona Peterková- revizor 
 
Základní údaje 
 
Název: Centrum Břežánek 
Sídlo: 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany 
Adresa provozovny:  U Náměstí 712, 252 41 Dolní Břežany  
Právní forma: Zapsaný ústav 
IČO: 22732322 
Spisová značka:  U 366 vedená u Městského soudu v Praze 
Telefon:  773 619 138, 773 619 139, 773 619 100 
E-mail: brezanek@brezanek.cz 
www: www.brezanek.cz 
Facebok: www.facebook.com/brezanek 
YouTube: www.youtube.com 
bankovní spojení:      RaiffeisenBank, a.s. 
číslo účtu:  2088014309/5500 
 
 
Zpracování výroční zprávy: 
 
Text výroční zprávy: Monika Žáková 
Korektura: Mgr. Renáta Hanzlová 
Finanční zpráva: Bc. Barbara Grossová 
 
 
 


