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Úvod

Centrum Břežánek je nedílnou součástí komunitního života v Dolních
Břežanech, kde působí již 13let.  V našem centru si vybere opravdu každý,
nabízíme kurzy, workshopy, letní kempy, zajímavé a společenské akce 
a od roku 2016 provozujeme dětskou skupinu. Díky podpoře obce Dolní
Břežany máme k dispozici  reprezentativní zázemí v centru obce.

Činnost centra za rok 2021 je přehledně shrnuta ve výroční zprávě. 
Rok 2021 byl podobně jako rok 2020 zasažen koronavirovou situací, nebyl
pro nikoho z nás jednoduchý. Díky našim skvělým klientům, rodičům dětí,
které  nás navštěvují, se nám podařilo situaci zvládnout. Velkou zásluhu má 
i celý tým a lektoři  Centra Břežánek. 

Naši činnost bychom nemohli realizovat bez sponzorů a podporovatelů 
a za to jim moc děkujeme.
I nadále je pro nás důležité přizpůsobování naší nabídky novým trendům.
Největší prioritou pro nás však je spokojenost našich návštěvníků, rodin 
s dětmi. Jsme šťastni, že jsme součástí komunitního života v obci Dolní
Břežany.

Monika Žáková, ředitelka Centra Břežánek

Centrum Břežánek je vždy plné dětí, 

rodičů, nových nápadů 

a smíchu:-)
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O nás

Letos jsme otevřeli  více
něž 40 kurzů  pro děti,

více než 500 dětí si u nás
protáhne tělo nebo

prohloubí  svůj výtvarný 
či hudební talent.

2008   
založení občanského sdružení 
Mateřské centrum Břežánek 

2016 
transformace  na zapsaný ústav 
s názvem Centrum Břežánek

2016 
zahájení provozu 
Dětské skupiny Břežánek

2019
přestěhování do komunitního centra 
v Dolních Břežanech

2021
rozšíření působnosti do Zvole u Prahy
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Centrum Břežánek najdete 
v zrekonstruované budově Kulturního
a informačního centra v srdci Dolních
Břežan.

Zde máme k dispozici:

Naše zázemí

Sportovní kurzy probíhají i v dalších
pronajatých prostorech. 

moderně vybavený cvičební sál

zázemí pro dětskou skupinu 

klubovny pro volnočasové aktivity

 sportovní hala při ZŠ Dolní Břežany

 tělocvična školy DaVinci,

sál ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech 

 tělocvična při  ZŠ Zvole u Prahy

Připravujeme i nabídku kurzů 
pro spolupráci s Mateřskými školami 
v okolí. 

Rádi nabídneme, co už umíme:-)

Herna  pro rodiče s dětmi do 3 let    

od září provozujeme hernu 

       v nízkoprahovém klubu ve Zvoli u Prahy
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Co děláme

každoročně otevíráme desítky sportovních 

 a uměleckých kurzů pro děti

pořádáme tematické akce pro celé rodiny

organizujeme workshopy a letní kempy

provozujeme Dětskou skupinu

Obce Dolní Břežany/ Zvole u Prahy/  Ohrobec/MAS Dolnobřežansko/

VIGVAM, z.ú/ Síť pro rodinu, z.s/  UNIE CENTER, z.s./ Tom Talent/ 

SC Nextyle/ Centrum mladých objevitelů/ Divadélko Kůzle

Naším posláním je vytvářet inspirativní a přátelský
prostor pro děti i jejich rodiče. 

 
Chceme jim být partnerem a inspirací. 

 
Podpora komunitního života  a zapojení rodin v obci 

je naším cílem.

Při naší činnosti spolupracujeme s mnoha dalšími organizacemi.
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Kurzy

48
kurzů

18
našich lektorů

550
dětí

Naše kurzy nabízíme převážně pololetně dle školního roku. Jednotlivé kurzy
nabízíme pro různé věkové skupiny  a probíhají několikrát týdně.

Pro přihlášení do kurzu, omluvy, náhrady a další informace týkající se
jednotlivých kurzů využívají klienti přehledný rezervační systém. 

Vysoká úroveň kurzů je v rukou našich nejlepších trenérů a lektorů. 
V roce 2021 jsme kvůli koronavirové situaci  kombinovali prezenční i online

výuku u kurzů, u kterých to bylo možné.

GYMNASTIKA/MINIGYMNASTIKA
ZDRAVONOŽKA

JÓGA PRO DĚTI/ TEEN JÓGA
DUHÁČEK CVIČENÍ

BREAK DANCE
STREET DANCE

PARKOUR/ MINIPARKOUR
BALERÍNA

SPORTOVKY
KARATE
MYŠKY

FUNNY ENGLISH
ANGLICKY S MONI

FLÉTNA
ROBOTIKA
KRESLÍK

KERAMIKA
PTÁČATA

DUHÁČEK TVOŘENÍ
 

SPORTOVNÍ KURZY VZDĚLÁVACÍ KURZY
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Lektoři

Oldřiška Martinová
keramika

Jitka Holíčková
gymnastika/minigymnastika

Monika Pražáková
Kreslík

Monika Mráčková
Anglicky s Moni

Erika Slezáková
Teen jóga/ Street dance

Veronika Niplová
Teen jóga

Kateřina Keslová
karate

Mirek Fišar
break dance/parkour/ miniparkour

Lucie Dercsényiová
balerína

Tereza Heroutová
Street dance

Sabina Karásková
Street dance

Karolína Ruppert
Ptáčata

Michaela Valvodová
Myšky

Petra Urbancová
Zdravonožka

Lektor:-)
Robotika

Michaela Haklová
Funny English

Kateřina Dušková
Duháček

Kateřina Váchalová
Flétna
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Centrum Břežánek je zapsáno v rejstříku Dětských skupin u MPSV a provozuje
malou Dětskou skupinu pro 6 dětí  od 2 let  od roku 2016. Děti si v Dětské skupině
zvykají na kolektiv, učí se  upevňovat sociální návyky a dovednosti. Rodičům tak
vzniká prostor pro vlastní realizaci, sebevzdělávání a budování vlastních pozic 
na trhu práce. 

Naší filosofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy. Vycházíme z moderního pojetí péče a výchovy pro děti od dvou let.
Zaměřujeme se hlavně na to, aby bylo dítě rozvíjeno dle jeho vývojového,
emocionálního stupně a individuálních potřeb. Klademe  důraz na správné
hygienické návyky, na samostatnost a sebepoznání dítěte, jeho přirozený 
a komplexní rozvoj.

V rámci Dětské skupiny jsou velmi oblíbené narozeninové párty, oslavy tradičních
svátků a v neposlední řadě letní prázdninový program. 
Pečovatelky Zuzana Rosecká, Radka Micková a Pavlína Žáčková mají požadované
vzdělání v souladu se zákonem  o Dětských skupinách a pravidelně si své vzdělání
doplňují různými semináři a školením. 

Centrum Břežánek čerpá dotaci na projekt Dětská skupina Břežánek. Projekt 
je financován 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 2020-2022
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016557
Doba realizace projektu: 1.9.2020 -28.2.2021

Dětská skupina

Do Dětské skupiny bylo
v září 2020 přijato celkem 
8 dětí a v září 2021 celkem

také 8 dětí. V denním režimu
využívá skupinu vždy

maximálně 6 dětí (tento
počet je stanoven zákonem). 
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Akce

Centrum Břežánek pořádá rozmanité jednorázové vzdělávací a kulturní akce. 
Letos jsme kvůli koronavirové situaci museli zrušit naše stěžejní akce, Dětský den a
Mikulášské divadlo.  Akce, které se podařilo realizovat se opět mohou pyšnit
hojnou účastí a spokojenými návštěvníky. 

HALLOWEEN

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Akce s malováním na obličej, divadlem, 
hrami a retro výstavou.

Tradiční akce ve spolupráci s obcí 
Dolní Břežany.

Oblíbený workshop pro rodiče s dětmi.

BREAK DANCE WORKSHOP
Taneční workshop pro děti.

SVATOVÁCLAVSKÉ  SLAVNOSTI
Na akci obce Dolní Břežany zajistilo 
Centrum Břežánek workshop 
" Namaluj si vlastní tašku".

NASTŘELOVÁNÍ NAUŠNIC
Pravidelná akce pro všechny zájemce.
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Venkovní stezky

Sportovní výzva

V době, kdy jsme nemohli otevřít naše kurzy pro děti, nabídli jsme dětem 
s rodiči jiný způsob zábavy. 
Do veřejného prostoru jsme umístili zábavné aktivity, které se setkaly 
s velkým úspěchem. 

V parku v Dolních Břežanech jsme
umístili zábavnou stezku se sportovními
úkoly pro děti. Soutěžící dostali diplom
alespoň prostřednictvím e-malu.
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Nulipínkova stezka

V zahradě Infocentra byla  umístěna
další stezka se skřítkem Nulipínkem.
Zde si děti vyzkoušeli odpovědět 
na otázky spojené s příchodem jara.

Před příchodem Velikonoc děti doma
vyráběly velikonoční vajíčka 
z libovolných materiálů, vajíčka
přinášely k bráně Centra Břežánek
 a zdobily Velikonoční bránu.

Velikonoční brána

Velikonoční sada

Pro tvořivé rodiny s dětmi jsme
přichystali kreativní velikonoční sadu,
kterou zaměstnanci Centra Břežánek
rozvezli přímo k rodinám.



Léto

 TOM TALENT

V červenci a srpnu nabízíme v  Centru Břežánek příměstské kempy pro děti
od  5let. Spolupracujeme s organizací Tom Talent, Centrum mladých
objevitelů a s lektory našich kurzů.
Kempy jsou každoročně plně obsazené a účastní se jich děti z Dolních
Břežan i okolí.

 PARKOUR

2
kempy

8
kempů

1
kemp

 POHÁDKA

 ROBOTIKA

2
kempy
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Provozní dotace obce Dolní Břežany na rok 2021
Bez této pravidelné podpory by nebylo možné zajistit provoz Centra
Břežánek. Děkujeme!

Dotační program obce Dolní Břežany na podporu aktivit v oblasti kultury,
sportu a volného času pro rok 2021
Realizované projekty: Den otevřených dveří
Nerealizované projekty: Mikulášské divadlo, Dětský den

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

Dotace MPSV 
Mimořádná dotace pro poskytovatele  péče v Dětských skupinách na úhradu
zvýšených nákladů spojených s pandemií covid 19.
 
 
Herna pro děti ve Zvoli u Prahy
V obci Zvole jsme v prostorách nízkoprahového centra  zřídili hernu 
pro rodiče s dětmi do 3 let. Herna je otevřena jedno dopoledne v týdnu.

Dotační programy
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Zpráva o hospodaření 2021
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Hospodaření roku 2021 jsme pojali nákladově velmi úsporně s ohledem 
na nejistou situaci způsobenou pokračováním pandemie Covid 19. 
Tato nejistá situace provázela v podstatě celý rok 2021. Nemohli jsme se
spoléhat na plný provoz kurzů díky náhlým absencím lektorů z důvodu
karantény nebo izolace apod. Nakonec nás tyto vlivy zasáhly minimálně a
díky tomu jsme hospodaření roku 2021 uzavřeli se ziskem 124.097.-Kč. 
Zisk bude ponechán jako rezerva na budoucínákladově náročnější období.
Pro rok 2022 plánujeme vyrovnané hospodaření.



Finanční zpráva
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Výhled na rok 2022

I přes veškerá úskalí se nám daří, více či méně,
realizovat naše plány. 

S velkým nadšením se věnujeme novým výzvám 
a projektům a nehodláme to nijak měnit.

V roce 2022 ukončíme čerpání dotace pro Dětskou
skupinu z EF a budeme řešit financování ze státního
rozpočtu.
 
Rádi bychom nabídli naše kurzy v ZŠ v Ohrobci a 
v případě zájmu i v okolních Mateřských školách.

Na léto připravíme pro děti více letních kempů,
protože současná kapacita je ihned plně obsazena.

Využijeme dotačních výzev Středočeského kraje 
na zkvalitnění vybavení tělocvičny.

Budeme tu pro všechny, kteří si oblíbili naše kurzy 
a aktivity. 

Děkujeme, že jste s námi!
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Lidé 

Název: Centrum Břežánek
www.brezanek.cz
Sídlo: 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
Adresa provozovny: 
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
Facebook: 
www.facebook.com/brezanek
YouTube: 
www.youtube.com/centrumbrezanek
Instagram: 
https://www.instagram.co/centrum_brezanek/
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 2088014309/5500

Monika Žáková, ředitelka

Martina Vilhumová, předseda správní rady

Bc. Barbara Grossová, člen správní rady

Jitka Langová, člen správní rady

Bc. Simona Peterková revizor

Mgr. Renáta Hanzlová, korektury textů

Pavel Sýkora, IT a web

Zuzana Rosecká, recepce

Silvie Mrnková, marketingový poradce a dobrá duše
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