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Úvodní slovo 
 
Výroční zpráva Centra Břežánek shrnuje činnost organizace za rok 2017.  
Centrum Břežánek působí v Dolních Břežanech již devět let a nabízí celou řadu aktivit pro rodiny s 
dětmi. Každý rok jsou v nabídce pravidelné kurzy nebo jednorázové akce různého charakteru, ať už 
se jedná o workshopy nebo sportovní či kulturní akce.  
Výkonný tým organizace je stabilní již od roku 2009, snaží se naslouchat klientům  
a  reagovat na jejich podněty. Každý rok je pro tým výzvou, klade si velké cíle, které ho  motivují k 
další práci.  
 
Vznik, poslání a cíle 
 
V červnu 2008 bylo založeno původní Mateřské centrum Břežánek. V roce 2016 prošlo Centrum 
transformací, došlo ke změně právní subjektivity a názvu organizace. 
 
Právní forma spolku Mateřské centrum Břežánek, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, se  účinností ke dni 1.1.2016 změnila na zapsaný ústav Centrum 
Břežánek, z.ú. 
 
Centrum Břežánek je zaměřeno převážně na děti od narození  a jejich rodiče, děti předškolního a 
mladšího školního věku. Cílem organizace je podpora komunitního života nejen v obci, ale i v celém 
regionu. 
 
Činnost v roce 2017 
 
Mezi hlavní aktivity Centra Břežánek patří pravidelný týdenní program, poskytování služby péče o 
dítě v Dětské skupině Břežánek a jednorázové akce. 
 
Rozdělení činnosti 
 
 Pravidelný program (kurzy) 

 Dětská skupina 
 Jednorázové aktivity 
 Letní program 
 
Pravidelný program - kurzy 
 
Pravidelný program kurzů kopíruje 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 
dlouhodobě. Jednotlivé kurzy jsou nabízeny pro různé věkové skupiny, 1-2x v týdně. 
 
S ohledem na poptávku ze strany klientů rozšířilo Centrum Břežánek své aktivity do dalších prostor. 
Jedná se o sál ZUŠ Harmony, kde od září probíhá kurz Karate.  V jednání je využití prostor v nové 
sportovní hale v Dolních Břežanech. 
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Počty klientů a kurzů pro malé děti  
s doprovodem dospělých 
 
1. pololetí roku:  3 kurzy  pro celkem 24 dětí  
2. pololetí roku: 5 kurzů pro celkem 40 dětí 
 
Počty klientů v kurzech pro děti 
 
1. pololetí roku: 28 kurzů pro celkem 265 dětí  
2. pololetí roku:  27 kurzů pro celkem 278 dětí  
 
 
 
Klienti centra se přihlašují na kurzy pomocí rezervačního systému, který umožňuje objednat si 
vybraný kurz z pohodlí domova a organizaci výrazně zjednodušuje práci se zpracováním přihlášek a 
evidencí plateb. 
 
Přehled kurzů včetně lektorů 
 
Balerína, lektorka: Dercsényiová Lucie 
Tanečně pohybová průprava, lektorka: Dercsényiová Lucie 
Break dance, lektor: Kysela Robert (Opatow flavours) 
Cvičeníčko, lektorka: Gruberová Lucie 
Mravenečci, lektorka: Gruberová Lucie 
Funny English, lektorka: Haklová Michaela 
Lego English, lektorka: Haklová Michaela 
Flétna, lektorky: Ruppert Karolína, Váchalová Kateřina 
Gymnastika, lektorka: Holíčková Jitka 
Minigymnastika, lektorka: Holíčková Jitka 
Inline bruslení, lektor: Šimandlová Denisa 
Sportovky, lektor: Šimandlová Denisa  
Karate, lektorka: Keslová Kateřina 
Keramika, lektorka: Labounková Alžběta 
Kreslík, lektorka: Kateřina Váchalová, Monika Pražáková 
Ptáčata, lektorka: Ruppert Karolína 
Street dance, lektorka: Štěrbová Kateřina 
Tenis přípravka, lektor: Marek Robert 
 

 
                        
                            
 
 
 
 
 
 
 

Break dance                                               Karate     Kreslík 
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Centrum Břežánek nabízí již 5 let kurzy Street dance ve čtyřech věkových a výkonnostních 
kategoriích a patří mezi naše nejobsazenější kurzy. O kurzy Street dance je velký zájem, což 
dokazuje fakt, že v začátku tančilo v Centru Břežánek 20 dětí a v současné době je to téměř 
čtyřnásobek. 

 

Centrum Břežánek spolupracuje s organizací SC NEXTYLE, která pořádá taneční kurzy  
v Praze a okolí, a pod značkou SC Nextyle děti také vystupují. Lektorka Kateřina Štěrbová se s 
děvčaty účastní závodů, vystoupení a soustředění. V letošním roce děvčata absolvovala o letních 
prázdninách týdenní soustředění v Krkonoších a další soustředění formou příměstskou v Centru 
Břežánek. 
 
Přehled závodů, kterých se v tomto roce účastnily tři skupiny z kurzů Street Dance Centra Břežánek, 
a jejich umístění: 
 
Děti v akci (Chodov) 
1. místo - juniorky, 3. místo - miniděti, 5. místo – děti 
 
ABCD - Runway (Praha 3) 
2. místo - juniorky, 3. místo - mini děti 
 
Stodůlecký pohár (Lužiny) 
 3. místo – juniorky 
 
Original street dance cup 
3. místo - mini děti, 3. místo -  děti 
 
Mia festival, Děti fitness (Říčany) 
2x 1. místo - juniorky a mini, 3. místo – děti 
 
Mia festival (finále, Lucerna) 
3. místo – juniorky 
 
Účast na akcích: Street festival – Malešice, slavnostní otevření sportovní haly v Dolních Břežanech, 
vánoční besídka v Rock opeře. 
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Dětská skupina Břežánek 
 
Centrum Břežánek čerpá od roku 2016 dotaci na  projekt - Dětská skupina Břežánek.  
Jedná se o výzvu č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provoz zařízení péče  
o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.  
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.  
 
Název projektu: Dětská skupina v centru Břežánek 
Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001711 
Doba realizace projektu: 1. května 2016 až 31. srpna 2018 
 

     
 
 
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. 
 
 
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. 

Mimořádně oblíbené jsou oslavy narozenin dětí v Dětské skupině, 

divadelní představení, oslavy tradičních svátků, výlety do okolí a 

v neposlední řadě letní prázdninový program.  

V tomto roce provázely děti letními prázdninami pohádkové 

postavičky, plnily se úkoly a vyhrávaly odměny. Další aktivitou je 

focení dětí ve školce, které rodiče velmi oceňují. 
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Do Dětské skupiny bylo v září 2016 přijato celkem 13 dětí a  od září 2017 celkem 10 dětí. V denním 

režimu využívá skupinu vždy maximálně 6 dětí (tento počet je stanoven zákonem). Dětskou skupinu 

Břežánek vede Bc. Barbora Walderová se zkušeností s řízením Mateřské školy, což zaručuje rodičům 

náležitou kvalitu předškolního zařízení pro jejich děti.  

Pečovatelky starající se o děti mají požadované vzdělání v souladu se zákonem o dětských 

skupinách. 

 

Pečovatelky 

Kateřina Váchalová, Sindy Zamrazilová  (do srpna 2017) 

Zuzana Rosecká, Jana Jurašová (od září 2017)  

Jednorázové aktivity 
 
Centrum Břežánek nabízí jednorázové vzdělávací, kulturní a výtvarné aktivity a akce. Mezi již tradiční 
událost patří oslavy Dětského dne, která je pořádána ve spolupráci s obcí Dolní Břežany.  
 

Další ze společných akcí  s obcí je Halloween, který byl v tomto roce pro 
nepřízeň počasí zrušen.  
O výstavu dýní však příznivci tohoto svátku nepřišli.  
Pravidelně se Centrum Břežánek účastní Svatováclavských slavností v 
Dolních Břežanech, kde v tomto roce nabídlo dětem oblíbené malování na 
obličej.  
 

Při akci Rozsvěcení vánočního stromu připravilo Centrum Břežánek ve svém stánku krásné adventní 
věnce z vlastní dílny a již třetím rokem pořádalo předvánoční jarmark.  
 
Přehled akcí dle měsíců 
 
Leden  Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky  
Únor  Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky     
Březen Velikonoční keramika-  workshop pro děti i dospělé, Velikonoční tvoření- workshop 
Duben  Nedělní divadlo 
Květen Dětský den Centra Břežánek aneb „Street & sport festival“ 
Říjen  Halloween- výstava dýní 
Listopad Vánoční keramika- workshop pro děti, Předvánoční jarmark, Výroba věnců 
Prosinec Mikulášské divadlo s nadílkou   Vánoční sladké tvoření - workshop pro děti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelně každý měsíc zprostředkovává Centrum Břežánek ve spolupráci s firmou Sunny Smile 
nastřelování náušnic. 
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Popis vybraných akcí 
 

Veselé Velikonoce 
Tento projekt měl za cíl probudit v dětech zájem o nadcházející velikonoční svátky a zapojit je do 
přípravy a tvorby tematických velikonočních výrobků.  Tvořivé odpoledne proběhlo pod vedením 
zkušených lektorek.  
 

Dětský den 
 
V neděli 28.5.2017 připravilo Centrum Břežánek na náměstí v 
Dolních Břežanech „Street & sport festival“ k příležitosti oslav 
Dětského dne pro všechny nadšence sportu  
a dobré zábavy. Akce byla určena nejen pro děti, ale pro celou 
rodinu.  

Náměstí dominovalo velké mobilní hřiště s umělým povrchem, 
které bylo centrem všeho dění. Zde probíhala jízda na inline 
bruslích, střelba na brankáře a v neposlední řadě vystoupení dětí z 

kurzu Gymnastiky Centra Břežánek s trenérkou Jitkou Holíčkovou.  
Program byl velmi rozmanitý, k vidění byla bublinová show s následnou dílnou, netradiční sporty, 
exhibice Break Dance pod vedením Roberta Kysely z Opatow Flavours a Yoyo vystoupení Tomáše 
Bubáka. Centrum Břežánek představilo šikovné děti z kurzu Ptáčata, které zazpívaly pod taktovkou 
lektorky Karolíny Ruppert, děti z kurzu Karate předvedly své umění s lektorkou Kateřinou Keslovou. 
Součástí oslav bylo malování na obličej, soutěže pro děti. Občerstvení bylo zajištěno organizací 
Laguna Psáry.  
Na akci se podílela partnerská organizace VIGVAM, dále náš dlouholetý partner sportovních aktivit 
organizace Inlinetalent a obec Dolní Břežany.  
 
Předvánoční jarmark 
 

V sobotu 25. listopadu se v prostorách Kulturního a 
informačního centra uskutečnil již 3. ročník předvánočního 
jarmarku, který pořádá Centrum Břežánek ve spolupráci s MAS 
Dolnobřežansko a obcí Dolní Břežany. V rámci jarmarku měli 
návštěvníci příležitost nakoupit nevšední vánoční dárky pro své 
blízké. Pro děti zde byly připraveny oblíbené workshopy 
s vánoční tematikou a také pestrý kulturní program. 

I v tomto roce měla akce charitativní přesah. Do stánkového 
prodeje se zapojilo hned několik neziskových organizací, kterým 
výtěžek z prodeje pomáhá realizovat jejich záslužnou činnost. 

Tradičně se zúčastnila organizace Laguna Psáry se svým výborným pečivem a andělskou keramikou. 
Mezi prodejci byly se svým sortimentem také společnost Pohoda pečující o lidi s postižením, OS 
Podbrdsko, které se stará o opuštěné kočky, a organizace Elpida s projektem Ponožky od babičky. 
V nabídce byly například háčkované dekorace, dřevěné hračky nebo domácí džemy.  
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Řada z prodávaných výrobků se pyšní regionální značkou Zápraží. V příjemné atmosféře této akce 
došlo k slavnostnímu předání certifikátů opravňujících používat regionální značku Zápraží novým 
prodejcům. 

Děti si v rámci workshopů zdobily perníčky a dekorovaly dřevěné výřezy. Díky dotaci z programu na 
podporu aktivit od obce Dolní Břežany byly workshopy pro děti zcela zdarma.  

Kulturní program začal již v dopoledních hodinách Vánoční pohádkou v podání Divadélka Kůzle. 
Následovalo divadelní představení žáků ZUŠ Harmony. V odpoledních hodinách se děti nadšeně 
zapojily do kouzelnického vystoupení. Závěr akce patřil promítání filmu Anděl Páně 2. 
 

Předvánoční gymnastické závody  

 

Závodů se zúčastnily děti z kurzů Gymnastika- Hopík pořádaných 
Centrem Břežánek.  

 
Akce probíhala v tělocvičně ZŠ Dolní Břežany. Na závodech 
vystoupily také děti z kurzu pro začátečníky a děti z kurzů 
trampolína ze Zvole u Prahy. 
 

                    

              
Letní program 

 
V červenci a srpnu nabízí Centrum Břežánek sportovní kempy 
pro děti ve věku 5-10 let ve spolupráci s organizací Inlinetalent. 
 
červenec: Inline bruslení, Inline a cyklo, Inline bruslení 
srpen: Inline multisportovní, Inline bruslení, Inline atletika 
 
Děti si během týdne zkoušejí různé základní atletické disciplíny - 
sprinty, delší trať, štafety, skoky, hody, které probíhají formou 
závodů započítávaných do celotýdenní soutěže.  

Doprovodným programem jsou zábavné sportovní hry, míčové sporty, inline bruslení aj. 
 

 

Projekty v roce 2017 
 
Stručný popis jednotlivých projektů. 
 
Vítání občánků  
Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany a v obci Ohrobec– ve 
spolupráci s organizací HIPP.  
 
Květiny pro domov seniorů 
Domovy pro seniory (CentrIn CZ s.r.o.) v Praze, Unhošti a Zruči nad Sázavou s péčí o seniory s 
průměrným věkem 85 let poptávaly pokojové květiny pro umístění na chodbách těchto zařízení. 
Dne 2.3.2017 proběhla v Centru Břežánek sbírka květin v květináčích, které byly předány domovu 
seniorů. 
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Projekt GIVT.cz 
Centrum Břežánek je již druhým rokem zapojeno do projektu organizace GIVT.cz.  
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací.  
 
Projekt vzdělávání zaměstnanců 
V rámci interního projektu se členky pracovního týmu Centra Břežánek účastnily vzdělávacích kurzů a 
seminářů. 

 Kurz nadace Neziskovky.cz 
Hlavní, vedlejší činnost a podnikání neziskových organizací z pohledu práva  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí - pražská kancelář systémového projektu 
Podpora implementace Dětských skupin (kulatý stůl pro zřizovatele Dětských skupin)  
 

Centrum Břežánek se zapojuje do projektů organizace Síť pro rodinu 

Spolu pro MC 
 
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center a jim na 
míru. Tímto projektem oslovila Síť pro rodinu veřejnost, velké i menší firmy a 
vůbec všechny, kdo chtějí pomoci mateřským centrům a podobným neziskovým 
organizacím.  
Letos Centrum Břežánek na základě tohoto projektu obdrželo hmotný dar ve 
formě hygienických potřeb od společnosti Rossmann. Více o projektu na 
www.spolupromc.cz. 
 

Dotační programy a výzvy v roce 2017 
 
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 2017  
Realizované projekty: Dětský den Centra Břežánek aneb „Street & sport festival“, Mikulášské 
divadlo, Jarmark. 

 Program obce Ohrobec na podporu aktivit v oblasti kultury. 
Realizovaný projekt: YOYO vystoupení na akci Dětský den  

 Program MAS Dolnobřežansko o.p.s. na podporu regionálních aktivit pro rok 2017. 
Realizované projekty: Veselé Velikonoce, Předvánoční gymnastické závody  

 Programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rodina a ochrana práv dětí. 
Realizovaný projekt: Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek  
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Projekt Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek  
Centrum Břežánek uspělo v žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva práce a 
sociálních věcí - Rodina a ochrana práv dětí. 
 
Cílem projektu Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek byla podpora služeb pro rodiny 
preventivního i podpůrného charakteru.  Projekt byl rozdělen na  dvě základní aktivity. Jednalo 
se o vzdělávací a poradenské semináře pro dospělé a rodinné individuální poradny. 
Doplňkovou aktivitou bylo krátkodobé hlídání dětí rodičům, kteří se účastnili semináře. 
Semináře byly zaměřeny na otázky slaďování pracovního a rodinného života, vývoj dítěte, 
právní minimum, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost, péče o závislého člena rodiny. 
 
V individuálních poradnách  klienti konzultovali své dotazy přímo s odborníky konkrétní 
oblasti. V rámci projektu byly zpracovány přehledy o institucích, které občanům mohou 
v dané situaci poradit či pomoci, a jsou k dispozici na webu Centra Břežánek v rámci 
prezentací jednotlivých témat. Velkým přínosem projektu byla možnost poskytnutí 
bezplatného poradenství sociálně slabším rodinám.   
Obec Dolní Břežany podpořila realizaci tohoto projektu, poskytla finanční prostředky na 
spolufinancování projektu ve výši 30% z celkového rozpočtu. 
Klienti měli možnost řešit otázky každodenního života.  

 ESF, Operační program Zaměstnanost 
Číslo výzvy: 03_17_073  
Název výzvy: Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo 
hl. m. Prahu  
Název projektu CZ: Dětská skupina Břežánek 

 Centrum Břežánek se zapojilo do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a 
provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“. 
Žádost byla podána v závěru roku 2017, výsledky budou známy v prvním čtvrtletí roku 2018.  
 
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.  

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. 
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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, který garantuje, že členská organizace: 
 není zřízena za účelem vytváření zisku, 

 je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěná jiným zřizovatelem, 
 je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení, 
 dodržuje princip svépomoci, 
 plní sociálně preventivní funkci, 
 je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o děti, 

 motivuje k aktivnímu rodičovství, 
 poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky, 
 umožňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí, 
 nabízí seberealizaci, 
 stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost, 

 podílí se na rozvoji občanské společnosti. 
 
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. Velmi oblíbený je kurz kolečkového bruslení nebo kurz Sportovky pro malé 
děti. Samostatnou sekcí je taneční skupina SC NEXTYLE. Centrum Břežánek nabízí kurzy Street 
dance a děti z kurzu vystupují pod hlavičkou SC NEXTYLE na různých soutěžích. Úspěchem je mnoho 
vyhraných cen, diplomů a pohárů.  
 
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. 
Zasílá pozvánky na akce klientům prostřednictvím e-mailových zpráv, jak z vlastního adresáře 
kontaktů, tak prostřednictvím Aktualit rozesílaných obcí Dolní Břežany. Letáky  
k jednotlivým akcím umisťuje v dolnobřežanském Kulturním a informačním centru a na určených 
místech v okolních obcích.  
 
Finanční zpráva 2017 
 
Rok 2017 se nesl ve znamení posilování podílu dotací na fungování Centra. Přestože dále převažuje 
podíl výnosů z vlastní činnosti, podíl dotací se významně zvýšil. K projektu „Dětská skupina v Centru 
Břežánek“ financovanému Ministerstvem práce a sociálních věcí, který pokračuje do 31.8.2018, se 
nám podařilo zrealizovat další projekt „Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek“, který byl 
financován ze 70% (178.607,-Kč) Ministerstvem práce a sociálních věcí a ze 30%(77.111,-Kč) Obcí 
Dolní Břežany.   obec Dolní Břežany nás také podpořila dotací na provoz Centra ve výši 260.000,-Kč, 
která z velké části pokrývá náklady na nájemné a energie. Dále se nám podařilo získat dotace 
z Fondu na podporu aktivit v celkové výši 29.500,-Kč, a to na akce: Dětský den, Mikuláš a 
Předvánoční jarmark. Finanční podporu jsme získali i od MAS Dolnobřežansko na akci Gymnastické 
závody ve výši 10.000,-Kč, od obce Ohrobec (2.000,-Kč) a obce Březová Oleško (10.000,-Kč – 
Dětský den). 
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Také bychom rádi poděkovali našim dárců, kterých si velmi vážíme, a to nejen za jejich finanční 
podporu. V roce 2017 to byli: 
 
Paní Kateřina Teimlová: 20.000,-Kč 
Paní Lucie Vostrá:  5.000,-Kč 
Paní Severová:  2.000,-Kč 
 
 

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 
s předpokládaným trváním až do konce projektu. Současně se snižuje podíl mzdových provozních 
nákladů, což je následek řízeného snižování provozních nákladů tak, abychom byli schopni udržet 
dlouhodobé vyrovnané hospodaření. 
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Ztráta z roku 2016 (225.408,-Kč) byla částečně pokryta z rezervního fondu ve výši 186.411,-Kč.     
Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 151.399,- Kč. Základ daně byl zaokrouhlen a snížen       
na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP.  Do budoucna plánujeme vždy 
vyrovnaný rozpočet a udržení trendu zvyšování podílu dotací na příjmové straně rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

- 13 - 

 

 

Daňový subjekt: Centrum Břežánek, z.ú. 

IČ / DIČ: 22732322 / CZ22732322 

Sídlo účetní jednotky: 5. Května 78, 25241 DOLNÍ BŘEŽANY 

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném 

rozsahu 

ke dni 31.12.2017 

(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 0 0 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem 315 575 

B.I. Zásoby celkem 0 8 

B.II. Pohledávky celkem 39 56 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 276 511 

B.IV. Jiná aktiva celkem   

 Aktiva celkem 315 575 
 

 P A S I V A stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

  1 2 

A. Vlastní zdroje celkem -32 117 

A.I. Jmění celkem 191 5 

A.II. Výsledek hospodaření celkem -223 112 

B. Cizí zdroje celkem  460 

B.I. Rezervy celkem 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 110 245 

B.IV. Jiná pasiva celkem 237 213 

 PASIVA CELKEM 315 575 
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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 31.12.2017 

(v celých tisících Kč) 
 

 Název položky činnost 
hlavní 

činnost 
hospodářská 

celkem 

  1 2 3 

A. Náklady 2754  2754 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1302  1302 

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady 1452  1452 

A.IV. Daně a poplatky 0  0 

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 2754  2754 

B. Výnosy    

B.I. Provozní dotace 1117  1117 

B.II. Přijaté příspěvky 27  27 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 1755  1755 

B.IV. Ostatní výnosy 6  6 

B.V. Tržby z prodeje majetku    

 Výnosy celkem 2905  2905 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění 151  151 

 
 
Výhled na rok 2018 
 
Za dobu svého působení má Centrum Břežánek rozsáhlou klientelu a stabilní program.  
V roce 2018 očekává Centrum Břežánek výsledky dotačního řízení na podporu Dětské skupiny, která 
v případě, že bude projekt podpořen, naváže v září 2018 na svou dosavadní činnost.  
 
Letní program ve spolupráci s organizací Inlinetalent plánuje Centrum Břežánek nabídnout po dobu 
8mi týdnů v Kulturním a informačním centru.  
 
Na základě probíhajících jednání usiluje Centrum Břežánek o přesunutí některých svých sportovních 
aktivit do sportovní haly. Tím by Centru vznikl prostor ve vlastní tělocvičně pro velmi poptávané 
kurzy dětské jógy. Centrum Břežánek stále hledá nové příležitosti a chce svým klientům nabízet 
zajímavé aktivity. V roce 2018 by Centrum Břežánek rádo nabídlo kurzy zdravovědy pro děti.  

Daňový subjekt: Centrum Břežánek, z.ú. 

IČ / DIČ: 22732322 / CZ22732322 

Sídlo účetní jednotky: 5. Května 78, 25241 DOLNÍ BŘEŽANY 
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Cílem je i nadále pokračovat ve spolupráci s partnery a aktivně vyhledávat nové možnosti kooperace. 
Centrum Břežánek chce nadále zajišťovat kvalitní služby pro rodiny s dětmi a zachovat 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 neskutečným zdrojem 
energie. 
 
Poděkování 
 
Jsme malá, ale stabilní a silná organizace se snahou vytvářet přívětivý prostor a příjemné místo k 
životu pro rodiny s dětmi.  
Naše projekty by nebylo možné realizovat bez všech našich sponzorů, partnerů a spolupracovníků, 
kterým patří poděkování. Děkujeme také našim klientům za důvěru, se kterou zapisují své ratolesti 
do našich kurzů a absolvují s námi pořádané akce. 
Dále díky týmu Centra Břežánek za obrovské nasazení a lektorům za profesionální přístup.  
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 těmto institucím a jednotlivcům:  
 

                                                                
 
 

 
Za nezištnou pomoc, dárky pro děti, sladkosti, hračky, vybavení, hygienické, výtvarné potřeby a další 
pomoc děkujeme všem soukromým osobám. 
 
Centrum Břežánek by nemohlo fungovat bez uvedené podpory. Věříme, že i v následujícím roce 
dokážeme, že pracujeme pro dobrou věc.  
 
Vážíme si Vaší důvěry, děkujeme. 
Za Centrum Břežánek Monika Žáková 
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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 
Grafická úprava a fotografie: Martina Vilhumová 
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