
 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 
      

CENTRUM BŘEŽÁNEK, Z.Ú.                                WWW.BREZANEK.CZ 
       



 

 

 

Obsah 

 

 

Úvodní      ………………………………………………………1 

             

O organizaci    ………………………………………………………1 

 

Kurzy     ………………………………………………………2 

 

Dětská skupina   ………………………………………………………4 

 

Jednorázové aktivity  ………………………………………………………5 

 

Letní program    ………………………………………………………7 

 

Projekty v roce 2019   ………………………………………………………8 

 

Dotační programy a výzvy ………………………………………………………8 

 

Spolupracujeme      ………………………………………………………8 

 

Finanční zpráva 2019  ………………………………………………………9 

 

Výhled na rok 2020  ………………………………………………………11  

 

Poděkování     ………………………………………………………12 

 

Orgány organizace   ………………………………………………………12 

 

Základní údaje   ………………………………………………………12 



 

 

 
1 

 

Úvod 
 
Výroční zpráva Centra Břežánek shrnuje činnost organizace za rok 2019.  
Centrum Břežánek působí v Dolních Břežanech od roku 2008 a je výraznou součástí 
tamního společenského života. Nabídka Centra je velmi široká, zahrnuje pravidelné 
kurzy, jednorázové akce nebo workshopy. K předním aktivitám patří provozování 
Dětské skupiny pro děti od 2 let. 
Tým Centra Břežánek je dlouhodobě stabilní. Každým rokem přijímá tým Centra nové 
výzvy, přičemž se zaměřuje na spokojené klienty, tedy rodiče a děti.  
 

O Centru Břežánek 

 
V červnu 2008 bylo založeno občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek, které  
v roce 2016 prošlo transformací. Došlo ke změně právní subjektivity na zapsaný ústav 
a názvu organizace na Centrum Břežánek. 
Centrum Břežánek nabízí aktivity pro děti od narození a jejich rodiče, děti  
předškolního a mladšího školního věku.  
V srpnu 2019 se Centrum Břežánek přestěhovalo z prostor u náměstí v Dolních 
Břežanech do nově zrekonstruovaných prostor v ulici Na Panský 11, kde sídlí 
Informační centrum a knihovna. Tento unikátní prostor nabízí klientům Centra moderní 
sál pro pohybové aktivity a luxusní prostor pro děti v Dětské skupině. Na vybrané 
aktivity si Centrum pronajímá další klubovny ve stejném objektu. Ke sportovním 
aktivitám, které není možné realizovat v nových prostorách, si dále Centrum pronajímá 
sportovní halu a sál v Základní umělecké škole v Dolních Břežanech. 
Cílem organizace je především podpora komunitního života nejen v Dolních 
Břežanech, ale i v  přilehlých obcích. 
  
Hlavní aktivity Centra Břežánek: 
 
● Kurzy  
● Péče o děti v Dětské skupině Břežánek  
● Jednorázové aktivity a workshopy 
● Letní program 
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Kurzy 
 

Kurzy jsou nabízeny pololetně dle školního roku, tedy od září do ledna  
a od února do června. Většina dětí navštěvujících kurzy v prvním pololetí školního roku 
využívá možnosti pokračovat ve vybrané aktivitě i v pololetí druhém. 
Kurzy vedou převážně lektoři, se kterými Centrum Břežánek spolupracuje již řadu let. 
Klienti centra se přihlašují na kurzy pomocí rezervačního systému, který jim umožňuje 
se omlouvat z lekcí, čerpat náhrady a informovat se o novinkách či zrušených lekcích.  
 
Přehled kurzů dle návštěvnosti 
 

Období Počet otevřených 
kurzů 

Počet klientů v 
kurzech 

Počet lektorů 

únor – červen 2019 30 335 14 

září – leden 2020 43 463 17 

 
Přehled kurzů dle cílové skupiny 
 

Období Počet kurzů pro 
rodiče s dětmi 

Počet kurzů pro 
děti 

únor – červen 2019 2 28 

září – leden 2020 4 39 

 
 
V pololetí září – leden 2020 přišlo do Centra 213 nových klientů, ostatní klienti si  
v Centru vybrali stejný nebo přidali další kurz. 101 klientů z pololetí únor – červen 
2019 nadále v kurzech nepokračovalo. Za tak významným nárůstem klientů stojí 
kromě zajímavé nabídky také nové a moderní prostory v Kulturním a informačním 
centru a především samostatný prostor pro Dětskou skupinu. 
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Jednotlivé kurzy, lektoři a četnost  
 
Prostory Centra Břežánek 
Pohybové kurzy 
Gymnastika, lektorka Jitka Holíčková, 6 kurzů týdně 
Minigymnastika, lektorka Jitka Holíčková, 2 kurzy týdně 
Jóga pro děti, lektorka Veronika Niplová, 1 kurz týdně 
Street dance, lektorka T. Heroutová, K. Štěrbová, Sabina Karásková, 5 kurzů týdně 
 
Vzdělávací kurzy 
Funny English, lektorka Michaela Haklová, 2 kurzy týdně 
Flétna, lektorky K. Ruppert, K. Váchalová, 3 kurzy týdně 
Helen Doron angličtina, lektorka org. Helen Doron, 2 kurzy týdně 
Robotika, lektor organizace KIDDŮM, 3 kurzy týdně 
Kreslík, lektorka Monika Pražáková, 2 kurzy týdně 
Keramika, lektorka Alžběta Labounková, Oldřiška Martinová, 2 kurzy týdně 
Ptáčata, lektorka Karolína Ruppert, 3 kurzy týdně 
 
Sál ZUŠ 
Balerína, lektorka Lucie Dercsényiová, 2 kurzy týdně 
Street dance, lektorka T. Heroutová, K. Štěrbová, S. Karásková, 5 kurzů týdně 
 
Sportovní hala 
Gymnastika, lektorka Jitka Holíčková, 2 kurzy týdně 
Sportovky, lektor Libor Žák, 2 kurzy týdně 
Karate, lektorka Kateřina Keslová, 2 kurzy týdně 
 
Outdoor 
Inline bruslení, lektor organizace Inlinetalent, 1 kurz týdně 

 
 
Mezi top kurzy s největším počtem dětí  patří  
kurzy Street dance.  V Centru Břežánek 
probíhají již sedmým rokem a jsou rozděleny do 
pěti věkových a výkonnostních kategorií. 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.  
 

 
 

Přehled závodů, kterých se v roce 2019 zúčastnily čtyři týmy z kurzů Street Dance a 
jejich umístění: 
 
AnyBodyCanDance 
tým babiez děti - 3. místo, tým new generation děti - 4. místo  

Original Street Dance Cup 2018 
tým babiez děti - 3. místo, tým juniorky poprvé společně - 3. místo 
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Roztančíme Česko - Czech Dance Tour 2018 

tým new generation děti - 1. místo, tým junioři hallo yellow - 3.místo 

Mistrovství Čech 

tým new generation děti - 1. místo, tým juniorky hallo yellow - 3. místo 

Mistrovství ČR  

tým new generation děti - 2. místo, tým juniorky hallo yellow-  4. místo 

Taneční skupina roku 2019 
tým juniorky hallo yellow-  2. místo regionální kolo 
tým juniorky hallo yellow - 2. místo mistrovství Čech 

MS v Amsterdamu 
Dvě děvčata z týmu juniorky se zúčastnila MS v Amsterdamu se skupinou dospělých 
týmu SC Nextyle. Tým na MS získal krásné 12. místo. 

Finále Mia festival v Lucerně 
tým babiez děti -  2. místo, tým děti new generation - 1. místo 
tým juniorky hallo yellow - 2. místo 

 

Dětská skupina Břežánek 
 

Centrum Břežánek má bohaté zkušenosti s prací s dětmi v Dětské skupině, kterou díky 

dotaci provozuje již od září 2016. 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.  

Dětská skupina Břežánek nabízí bohatý, 

zajímavý a ucelený program pro děti 

koncipovaný podle věkového složení skupiny. 

Vychází z moderního pojetí péče a výchovy a 

klade důraz na samostatnost, sebepoznání, 

přirozený a komplexní rozvoj dítěte. V rámci 

Dětské skupiny jsou velmi oblíbené 

narozeninové párty, oslavy tradičních svátků a 

v neposlední řadě letní prázdninový program.  

 

 

Do Dětské skupiny bylo v září 2018 přijato celkem 8 dětí a v září 2019 celkem 7 dětí. 

V denním režimu využívá skupinu vždy maximálně 6 dětí (tento počet je stanoven 

zákonem). Pečovatelky Zuzana Rosecká a Radka Micková, starající se o děti, mají 

požadované vzdělání v souladu se zákonem o Dětských skupinách.  
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Ambicí pro Dětskou skupinu je v budoucnu absolvovat audit značky kvality, který 

provádí auditní tým Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednotný koncept nabízí 

dětským skupinám možnost se rozvíjet a zároveň zvyšovat kvalitu samotného 

zařízení na základě doporučených znaků kvality nad povinné požadavky stanovené 

platnými právními předpisy. V roce 2019 se na chod Dětské skupiny byla podívat 

metodička z MPSV a informovala vedení Centra Břežánek právě o možnosti auditu 

kvality. 

Vedení Centra Břežánek si zakládá na pravidelném vzdělávání svých zaměstnanců. 

V tomto roce se jednalo o kurz cvičení s dětmi, pořádaný Sítí pro rodinu. Pečovatelky 

také úspěšně absolvovaly e-learningový  kurz pro zaměstnance Dětských skupin. 

 

Centrum Břežánek čerpá dotaci na  projekt - Dětská skupina Břežánek. Projekty jsou 

financovány z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. 

Jedná se o výzvu 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). V tomto roce absolvovaly kurz chůvy dvě členky 

výkonného týmu, čímž je zajištěna naprostá zastupitelnost při absenci 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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Jednorázové aktivity 

 
Centrum Břežánek pořádá kromě pravidelných kurzů jednorázové vzdělávací a 
kulturní akce. V březnu byl pro děti připraven workshop robotiky ve spolupráci 
s organizací Kiddům. Podtitul akce byl pro děti velmi zajímavý -  Vesmírná mise. 
V průběhu workshopu měly děti možnost sestavit a naprogramovat si vlastního robota.  

  
Nový školní rok byl zahájen v září akcí Den otevřených dveří Centra Břežánek a 
partnerské organizace VIGVAM. V rámci akce zahrálo dětem divadlo Kůzle, děti se 
účastnily různých tematických workshopů. Lektoři kurzů Centra Břežánek představili 
své kurzy. U infostánku Centra Břežánek mohli dospělí své děti zapsat na vybraný 
kurz a nechyběly ani domácí sladkosti pro děti nebo dárky od společnosti HIPP pro 
rodiče s malými dětmi. Akce proběhla na prostranství před Centrem Břežánek v ulici 
Na Panský 11 i v samotných nových vnitřních prostorách. Příchozí se tak mohli 
podívat, kde se nabízené aktivity v průběhu školního roku budou konat. Dne 
otevřených dveří se zúčastnilo více než 300 lidí a panovala zde příjemná atmosféra.  
 
Mezi akce s masovou účastí patří říjnová oslava Halloweenu, na které Centrum 
Břežánek spolupracuje s obcí Dolní Břežany. Tradiční akce přilákala více než 500 
dospělých a dětí. Nově proběhla na komorním prostranství před Centrem Břežánek 
v ulici Na Panský 11. Akci moderovala Markéta Mayerová, součástí programu byl 
tanec profesionálních tanečnic s ohněm, dětská diskotéka a nechyběla ani soutěž o 
nejhezčí masku a tombola. Návštěvníci si mohli nakoupit halloweenské dobroty, děti 
měly možnost si na workshopu Centra Břežánek vyrobit malé strašidýlko.   
Akce pokračovala lampiónovým průvodem Keltským parkem, kde byla k vidění 
halloweenská strašidla. Celou akci zakončil ohňostroj.   
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Další neodmyslitelné akce jsou Mikulášské divadlo s nadílkou 
pro děti a workshop výroby vánočních 
věnců.  

 
Na akci Mikulášské divadlo 
s nadílkou zahrálo divadlo Kůzle 
vánoční pohádku a potom herci 
divadla v maskách čerta, anděla a 
Mikuláše rozdali dětem Mikulášské 
balíčky.  
 
Workshopu výroby adventních věnců 

se účastní jak rodiče s menšími dětmi, tak samotní dospělí. 
Tato akce je každoročně velmi poptávaná a je protkaná vůní  
Vánoc.  
 
 

Letní program 
 

V červenci a srpnu nabízí Centrum Břežánek sportovní kempy pro děti ve věku 5-10 
let ve spolupráci s organizací Tom Talent a nově s organizací Kiddům.  

 
Na sportovních kempech Tom Talent děti během týdne 
zkoušejí různé základní atletické a sportovní disciplíny. 
Doprovodným programem jsou zábavné sportovní hry, 
míčové sporty, inline bruslení aj.  
Organizace Kiddům vede v Centru Břežánek pravidelné  
kurzy robotiky, a tak nově v tomto roce nabídla pro 
fanoušky robotů i týdenní kemp, který byl ihned obsazen.   
Prázdninové aktivity pro děti jsou velmi poptávané a 
velmi rychle se plní jejich kapacita. Účastníky kempů jsou 
převážně děti z Dolních Břežan, ale nejsou výjimkou ani 
děti z okolních obcí nebo Prahy. 

 
 

Vzdělávání zaměstnanců 
 
Vedení organizace si velmi zakládá  na vzdělávání zaměstnanců. Členky pracovního 
týmu Centra Břežánek se pravidelné účastní vzdělávacích kurzů a seminářů 
pořádaných nadací Neziskovky a Sítí pro rodinu, která pro členská centra pořádá 
zajímavé semináře.  
 
Neziskovky 
Kurz Interní komunikace v souladu s typologií 
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Síť pro rodinu 
Síť pro rodinu, z.s. je mimo jiné autorizovanou osobou pro zkoušky profesní 
kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M). 
Zkouška profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 
let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plná kvalifikace v 
péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech. 
 
Vzdělávání se Sítí pro rodinu 

● vedoucí zaměstnankyně úspěšně složily zkoušku profesní kvalifikace Chůva 
pro děti 

● seminář zaměřený na cvičení s malými dětmi absolvovaly pečovatelky Dětské 
skupiny 

● Regionálního setkání center v Praze se zúčastnila ředitelka organizace 
 
 

MPSV 
Seminářů pořádaných MPSV se pravidelně zúčastňuje ředitelka Centra Břežánek 

● kulatý stůl pro provozovatele Dětských skupin 
● seminář na téma problematika Dětských skupin z pohledu inspekce práce 

 

Projekty a dotační programy v roce 2019 

Projekt Vítání občánků  
Centrum Břežánek v rámci své propagace zajišťuje dárky pro děti ku příležitosti akce 
Vítání občánků v obci Dolní Břežany, Ohrobec, Zlatníky. 
 
Dotační program obce Dolní Břežany na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a 
volného času pro rok 2019 
Realizované projekty: Den otevřených dveří, Mikulášské divadlo 

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.: společné akce, mezigenerační propojení 
 
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. 
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UNIE CENTER, z.s.: Centrum Břežánek se stalo členem v roce 2019. Unie center je 
střešní organizace pro rodinná, komunitní či mateřská centra. 
 
SC NEXTYLE & TOM TALENT 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 2019 
 

Zpráva o hospodaření 
 

V roce 2019 došlo k zásadní změně, a to ukončení nájmu v prostorách U náměstí a 
přesunu většiny aktivit centra do nových prostor v ulici Na Panské. Tato změna se 
samozřejmě promítla i do hospodaření centra a rok 2019 se tedy nákladově odchýlil 
od let předchozích. K navýšení nákladů došlo díky dvouměsíčnímu období, kdy jsme 
hradili nájemné v obou prostorách a také díky potřebě vybavit nové prostory nábytkem, 
spotřebiči a pomůckami. Tato změna byla plánovaná, s navýšením nákladů jsme 
počítali a vše jsme zvládli díky vytvořené rezervě z minulých let a opětovné vstřícnosti 
Obce Dolní Břežany. Obec se opět ukázala jako náš silný partner a podporovatel, 
čehož si velmi vážíme. Nákladově náročný rok je tedy za námi. Do dalších let 
plánujeme vyrovnaný rozpočet s pravidelnou investicí do kvality našich aktivit a to jak 
materiálového zabezpečení tak do spravedlivého odměňování kvalitních lektorů. 
 

 

 

 

 

Struktura dotací

 Obec Dolní Břežany  MPSV Dětská skupina

Struktura výnosů

 Vlastní činnost  Dotace  Dary
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Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2019 

(v celých tisících Kč) 
 

 A K T I V A stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

  1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem   

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem 1725 1013 

B.I. Zásoby celkem 27 0 

B.II. Pohledávky celkem 989 351 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 709 662 

B.IV. Jiná aktiva celkem   

 Aktiva celkem 1725 1013 
 

 P A S I V A stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

  1 2 

A. Vlastní zdroje celkem 130 56 

A.I. Jmění celkem 5 5 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 125 49 

B. Cizí zdroje celkem 1595 957 

B.I. Rezervy celkem   

B.II. Dlouhodobé závazky celkem   

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1261 777 

B.IV. Jiná pasiva celkem 334 180 

 PASIVA CELKEM 1725 1013 

Struktura nákladů

 Náklady na prostory

 Náklady na kurzy - lektoři, vybavení, rezervační systém

 Náklady na akce

 Mzdové náklady

 Náklady na dětskou skupinu - strava, materiál, administrace

 Náklady na provoz kanceláře + administrativy

Struktura mzdových nákladů

 Dětská skupina  DPP lektoři kurzů  Provoz
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Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání, ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2019 

(v celých tisících Kč) 
 

 Název položky činnost 
hlavní 

činnost 
hospodářská 

celkem 

  1 2 3 

A. Náklady    

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1575  1575 

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady 1508  1508 

A.IV. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady    

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky    

A.VIII. Daň z příjmů    

 Náklady celkem 3083  3083 

B. Výnosy    

B.I. Provozní dotace 876  876 

B.II. Přijaté příspěvky 5  5 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2278  2278 

B.IV. Ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku    

 Výnosy celkem 3007  3007 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -76  -76 

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 

Výhled na rok 2020 
 
V srpnu letošního roku se Centrum Břežánek přestěhovalo do nových prostor 
v Informačním a kulturním centru v Dolních Břežanech. Nové prostory tak nabídly 
možnost rozšíření stávajících aktivit a v tomto trendu by Centrum Břežánek 
pokračovalo i v následujících letech.  
Počátkem roku 2020  bude vypsána výzva na podporu Dětských skupin. Centrum 
Břežánek by po ukončení projektu stávající Dětské skupiny rádo pokračovalo i nadále 
v poskytování této služby. 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. 
Vzhledem k velkému zájmu o letní programy bude na léto 2020 zařazeno více kempů 
na téma robotiky a tance. Se spoluprací s organizací Tom Talent bude organizace 
nadále pokračovat a nabídne opět 8 plných týdenních kempů.  
Mezi aktivitami Centra Břežánek se bude objevovat více akcí zaměřených na tradice 
a různé tvořivé workshopy.  
V nových prostorách se podařilo rozšířit nabídku kurzů pro rodiče s dětmi do 3 let a 
v následujícím roce chce Centrum Břežánek počet kurzů pro tuto cílovou skupinu 
ještě znásobit. 
Centrum Břežánek stále hledá nové příležitosti a chce svým klientům nabízet i 
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nadále zajímavé aktivity. Pro Centrum Břežánek je velmi důležitá spolupráce 
s osvědčenými lektory a dlouhodobě spolupracujícími organizacemi. V následujícím 
roce se Centrum Břežánek více zaměří na cílenou propagaci svých akcí a aktivit.   
Cílem vedení Centra Břežánek je spokojenost klientů s nabízenými službami. Důležitá 
je proto zpětná vazba, na kterou se v rámci dotazníkového šetření Centrum zaměří. 
Rozhodně si vedení Centra Břežánek přeje, aby aktivity Centra Břežánek i nadále 
patřily k významné součásti života v Dolních Břežanech a okolí. 
 

Poděkování 
 
Jsme organizace stabilní a plná dobrých nápadů. Přejeme si a doufáme, že jsme i 
příjemným prostorem pro rodiny s dětmi v Dolních Břežanech. Naši činnost bychom 
nemohli realizovat bez našich sponzorů, partnerů, spolupracovníků a v neposlední 
řadě zaměstnanců, kterým patří velké poděkování. 
Děkujeme svým klientům, kteří nám projevují důvěru tím, že své děti  zapisují na 
aktivity Centra Břežánek a účastní se našich akcí.  
Za veškerou podporu a spolupráci děkujeme obci Dolní Břežany, bez které bychom 
nemohli realizovat naše plány a sny. 
I nadále chceme nabízet kvalitní volnočasové aktivity a věříme, že naši klienti budou 
spokojení. 

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 
 Na Panský 11, 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 
Facebook: www.facebook.com/brezanek 
YouTube: www.youtube.com/centrumbrezanek 
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 


