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Slovo úvodem 

Rodinné centrum Veselá beruška je již několik let součástí mnoha rodin z Černé Hory a blízkého okolí. 

Každý rok jsme potěšeni, že můžeme v centru uvítat nové tváře, které navštěvují kroužky Veselé 

berušky nebo se účastní na jejích akcích.  

Jsme velmi rádi, že obyvatelé Černé Hory svou účastí nebo účastí svých dětí podporují činnosti Veselé 

berušky a považují centrum již za nedílnou součástí této obce. 

Velké poděkování patří zejména členům Veselé berušky a lektorům zájmových kroužků, kteří se 

velkou měrou podílí na utváření programu v našem centru a aktivně se zapojují do organizací akcí. 

Rovněž si vážíme podpory od městyse Černá Hora, Jihomoravského kraje a Ministerstva práce a 

sociálních věcí, kteří v roce 2017 opět podpořili projekty Veselé berušky nebo její provoz. 

Každý člověk, ať už člen nebo příznivec Berušky, přináší do našeho centra nové nápady, postřehy, 

energii a chuť vytvářet hezké zážitky pro své děti i pro sebe a za tohle jsme velmi vděční. Veselá 

beruška se tak může posouvat ve své činnosti kupředu a být tady pro děti i dospělé. 

                                                                                                                                 Mgr. Kateřina Nováková 

                                                                                                                                 Předsedkyně spolku 

                                                                                                                                 červen 2018 

 

Vánoční hernička 2017 

 



KDO JSME 
 
Centrum pro rodinu Veselá beruška je občanské sdružení, které založila skupina matek na rodičovské 
dovolené v dubnu 2009. V současnosti se centrum vyvíjí do rozměrů komunitní skupiny se širokou 
nabídkou programu péče o rodiny s dětmi všech věkových kategorií, od r. 2011 se nově zaměřujeme 
také na kroužky pro děti školního věku, ve stejném roce jsme začali nabízet službu dopoledního 
hlídání dětí, od podzimu r. 2012 ve čtyřdenním režimu. 
 
Rodinné centrum poskytuje kvalitně vybavené prostory pro hru, krátkodobý pobyt dětí, tvořivou a 
pohybovou činnost, ale také pro vzdělávání, oddych a relaxaci. Dveře centra jsou otevřeny všem bez 
rozdílu věku, pohlaví nebo rodinné nebo sociální situace. 

 
NAŠE CÍLE A POSLÁNÍ 
Primárním posláním rodinného centra je podporovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a 
rodičovské výchovy dítěte. Snažíme se vytvářet a neustále zkvalitňovat prostor pro setkávání, 
komunikaci, hru dětí, výměnu zkušeností, a to tak, abychom napomáhali k láskyplné a plnohodnotné 
výchově dětí směrem k otevřené a sociálně citlivé společnosti. 
 
Konkrétní aktivity navazují na obecné cíle občanského sdružení, jak byly formulovány ve stanovách 
spolku. Chceme především: 

1. provozovat centrum pro rodinu jako neziskové zařízení; 
2. vytvářet prostor pro vzájemné setkávání členů, jejich komunikaci, výměnu zkušeností, hru 

dětí a mládeže, pro sport, vzdělávání, kulturu a výchovu k respektování životního prostředí; 
3. poskytovat možnost pro smysluplné trávení času s dětmi; svými aktivitami se snažíme 

posilovat rodinné vztahy, získávat a předávat poznatky o výchově dětí, zdraví a psychologii 
rodinného života; 

4. napomáhat rodičům na mateřské/rodičovské dovolené zapojovat se do společenského 
života; umožňujeme jim seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od dětí; 

5. pořádat akce pro veřejnost, zejména pro děti všeho věku a rodiny; 
6. podporovat slaďování rodinného a profesního života (poskytujeme hlídání dětí); 
7. spolupracovat s dalšími organizacemi v regionu i mimo něj. 

Cvičení miminek 

 



Naše činnost v roce 2017 

V tomto roce jsme nabídli opět řadu zájmových aktivit pro děti ve věku od 3 měsíců do 15 let.  

Tyto kroužky se zaměřily na pohybové aktivity pro rodiče s dětmi, výuku anglického jazyka formou 

her a písniček, výtvarné tvoření a keramiku i na hudební a dramatickou výchovu. 

Představili jsme tyto nové kroužky: Plavání rodičů s dětmi na Sladovně, Dramaťáček (hudebně – 

pohybový dramatický kroužek), Jóga pro rodiče s dětmi a kurz Angličtiny pro děti, které se 

připravovaly na přijímací zkoušky na střední školu. 

Začali jsme také spolupracovat s oddílem Skautů v Blansku a nabídli jsme obyvatelům Černé Hory a 

okolí oddíl Skaut – Benjamínci pro předškolní děti, Skaut pro kluky – Vlčata a Skaut pro holky – 

Světlušky. 

Do našich pátečních herniček jsme vložili prvky Montessori pedagogiky a jednou měsíčně jsme 

pořádali herničky s Montessori dílnou, kde si děti od věku 18 měsíců mohly vyzkoušet aktivity 

zaměřené na Montessori výuku. 

Rozšířili jsme i nabídku kurzů pro dospělé, mimo stávající aktivity jako SM – systém, cvičení s TJ Sokol, 

Strollering,  jsme přidali do nabídky Jógu pro těhulky a Jemnou terapeutickou jógu. Rovněž jsme 

dospělým nabídli kurz anglického jazyka – SPEAK. 

V období velkých prázdnin, kdy jsou školy a školky zavřené, jsme uspořádali sedm příměstských 

táborů pro různé věkové skupiny dětí a kapacita všech se zcela naplnila. 

Uskutečnili jsme také besedy a přednášky v rámci projektu Rodina podpořené MPSV ČR na různá 

témata, která se zabývala např. otázkami úspěšného rodičovství, péče o kojence nebo sladění 

profesního a rodinného života. 

Mimo těchto pravidelných aktivit jsme každý měsíc organizovali akce pro rodiny s dětmi v prostředí 

Berušky nebo v přírodě. 

V roce 2017 jsme v Berušce přivítali nové členy a ke dni 31.12. 2017 jsme evidovali celkem 38 členů. 

Valná hromada se uskutečnila 7. 6. 2017, kde se zvolilo pět členů výboru. 

Kroužek Barvička 

 



Vzdělávání členů 

V roce 2017 se někteří členové sdružení zúčastnili kurzů a seminářů převážně v Centru pro rodinu a 
sociální péči v Brně. Účastí na nejrůznějších vzdělávacích programech si jednak zvyšují kvalifikaci pro 
práci v centru, ale také své profesní kompetence, které mohou později uplatnit v zaměstnání. 
Rekvalifikační kurzy a školení byly také součástí projektu JMK i MPSV. 
 

Návštěvnost 

Za rok 2017 proběhlo v Berušce na jejích vlastních akcích nebo na akcích pořádaných ve spolupráci 
s externími organizacemi celkem 11 130 návštěv na 981 akcích, průměrná účast tedy činí 11 osob na 
akci. Vzhledem k počtu dnů provozu Berušky (230 v r. 2017) jde o průměrně 48 návštěv denně (pozn.: 
u všech návštěv se nemusí jednat o různé osoby, ale o různé aktivity jedné osoby).  
 

Název aktivity Počet konání Počet dětí Počet dospělých 

Pravidelné aktivity 
včetně BD 

919 4735 3156 

Jednorázové akce 28 933 1111 

Přednášky, besedy, 
atd. 

34 30 184 

 981 5698 4451 

Návštěvnost celkem: 11 130 
Závod odrážedel 

 

 

 

 
 



Beruščin domeček    
 
Beruščin domeček umožňuje dětem zvykat si na dětský kolektiv v příjemném prostředí  
 mateřského centra pod dohledem zkušených lektorek. 
 Je to hlídání pro děti, které už zvládnou strávit nějaký čas bez rodičů ve skupince svých vrstevníků. 
Cílem tohoto kroužku je pomoci dětem pozvolna a bez stresu přejít z domácího prostředí mezi své 
vrstevníky. Dítě se zde učí komunikovat s dalšími dětmi, prosadit se, ale i přizpůsobit se ostatním.  
 
Začátkem roku 2017 byl v provozu  Beruščin domeček tři dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) s jedním 
celodenním hlídáním. Od února do června,  jsme přidali jeden den dopoledního hlídání navíc a to 
pondělí a jedno celodenní hlídání ve čtvrtek.  
Kapacita Beruščina domečku je maximálně 12 dětí. S končícím školním rokem, tedy v červnu, byla 
kapacita domečku do posledního místa zaplněna. 
Se začátkem školního roku jsme pocítili nižší návštěvnost z důvodu přijetí většiny 3-letých dětí do MŠ, 
ale ke konci roku 2017 se opět začaly hlídací dny plnit novými dětmi.   
 
BD byl i v roce 2017 podpořen z rozpočtu městyse Černá Hora a rodiče dětí navštěvující tento 
kroužek díky tomu mohli platit nižší cenu za pobyt dítěte oproti ostatním mimo černohorským 
uživatelům. 
 
Beruščin domeček byl v třídenním a čtyřdenním provozu od pondělí do čtvrtka v čase od 8:00 do 
12:00 hodin s  dvěma celodenními dny a to od 8:00-15:30hod. 
Za rok 2017 měl 1.321 návštěv dospělých a dětí, z toho 1049 dětí a 272 dospělých.  
 
 

  
Počet dní 
provozu Počet dětí Počet lektorek Provoz 

leden 2017 13 106 26 

3x 
týdně 

únor 2017 16  129 31 

4 x 
týdně 

březen 2017 18 140 35 

duben 2017 15  137 30 

květen 2017 17 131 34 

červen 2017 17 175 34 

září 2017 8 44 16 

3 
x 

tý
d

n
ě 

říjen 2017 13 75 26 

listopad 2017 14 84 28 

prosinec 2017 6 28 12 

Celkem 2017 137 1049 272 
  

 
 



 

 

 

Pravidelné aktivity 
V roce 2017 organizovala Beruška celkem 21 vlastních pravidelných aktivit a 10 pořádaných externími 
organizacemi či lektory. Uvádíme přehled se statistickými údaji: 

  
CELKEM 2016 

Poř. 
Č. 

Název akce 
Počet 

konání 
Počet 
dětí 

Počet 
dospělých 

1. BERUŠČIN DOMEČEK 137 1049 272 

2. Cvičení pro rodiče s dětmi od 3 do 6 měsíců – Miminka I. 34 131 137 

3. Cvičení pro rodiče s dětmi od 7 měsíců – 1 roku – Miminka II. 16 69 76 

4. Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let - Motýlci 31 187 187 

5. Cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 3 roků - Berušenky 14 75 75 

6. Plavání rodičů s dětmi 1- 2 roky 24 95 119 

7. Montessori dílna pro děti 4 35 20 

8. Volná herna 62 171 144 

9. Kroužek  - Tvořivá dílna (pro děti od 10-12 let) 32 219 32 

10. Kroužek - Barvička (Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let) 36 456 135 

11. 
Kroužek – Dramaťáček (hudebně – pohybový dramatický pro 
děti  od 4-7 let) 

34 309 96 

12. Kroužek - Kreace (výtvarný kroužek pro děti od 7 do 9 let) 18 98 18 

13. Kroužek – Skaut: Benjamínci (pro děti od 5-6 let) 28 233 60 

14. Kroužek – Skaut: Vlčata (pro  kluky od 7 -10 let) 12 32 9 

15.  Kroužek – Skaut: Světlušky (pro dívky od 6-12 let) 15 136 49 

16. Kroužek - Hýbánky s angličtinou (pro děti 2-3 roky) 18 132 132 

17. Kroužek - Hýbánky s angličtiou (pro děti 4-6 let) 18 224 88 

18. Kroužek – Hýbánky s angličtinou (pro děti 3-4 roky) 16 90 100 

19. Kroužek - Keramika (pro děti od 4 do 11ti let) 15 169 15 

20. Kroužek – Angličtina pro starší děti (od 10 – 15 let) 35 136 35 

21. 
Kroužek - Hudební škola YAMAHA - PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ 
(Pro děti od 18 měsíců do 4 let) 

33 172 161 

22. 
Kroužek - Hudební škola YAMAHA - RYTMICKÉ KRŮČKY K 
HUDBĚ (od 4 do 7 let) 

33 180 172 

23. Kroužek - Hudební škola YAMAHA - Flétna (od 6ti let) 20 120 20 

 
Kroužek – Angličtina pro mladší děti ( od 6 – 8 let) 12 68 20 

24. Dospělí - SM Systém 50 20 135 

25. Dospělí - Harmonizační cvičení s prvky jógy 4 0 20 

26. Dospělí -Strollering 24 110 103 

27. Dospělí – Jemná terapeutická jóga pro dospělé 23 0 180 

28. Dospělí – Angličtina SPEAK 31 0 146 

29. Dospělí – Natyveyoga pro těhulky 8 0 56 

30. Dospělí - TJ SOKOL - cvičení žen 73 7 286 

31. Dospělí – ORIGAMI (tvořivá dílna) 9 12 58 

 
CELKEM 919 4735 3156 



 

 

 

 

 

 

 

 



Jednorázové akce 

V přehledu jednorázových akcí je za rok 2017 uvedeno celkem 28 akcí, z toho 23 akcí uspořádaných 
rodinným centrem a 5 akcí pořádaných ve spolupráci s externími organizacemi (SPOZ, LMŠ Permoník, 
ZŠ Černá Hora a Domovem seniorů). 
 

Poř. Č. Datum Název akce 
Počet 
dětí 

Počet 
dospělých 

1. 6.1.2017 Novoroční hernička  12 8 

2. 10.2.2017 Kouřové líčení očí s Mary Kay 0 15 

3. 26.2.2017 Dětský karneval 185 120 

4. 24.3.2017 Jarní/letní bazar dekoru a oblečení pro děti i dospělé 45 135 

5. 31.3. 2017 Vítání jara 35 22 

6. 21.4.2017 Oslava 8. narozenin Berušky 24 16 

7. 28.4.2017 Hernička s nápadem – výroba čarodějnice 3 2 

8. 5.5.2017 Hernička s pečením 10 7 

9. 12.5.2017 Malování křídami na zem - soutěž 12 10 

10. 26. 5. 2017 Líčení s Mary Kay na jaro/léto 0 10 

11. 17.6. 2017 Dětský den 155 190 

12. 10.-14.7.2017 Příměstský tábor „Hobit aneb cesta tam a zase zpátky“ 25 2 

13. 17. -21.7.2017 Příměstský tábor „Po stopách historie Černé Hora a okolí“ 21 2 

14. 31.7.-4.8.2017 Příměstský tábor „Sportovní tábor č. 1“ 18 2 

15. 7.-11.8.2017 Příměstský tábor „Sportovní tábor č. 2“ 13 2 

16. 14.- 18.8.2017 Příměstský tábor „Z pohádky do pohádky č.1“ 17 2 

17. 21.- 25.8.2017 Příměstský tábor „Z pohádky do pohádky č.2“ 21 2 

18. 8.9.2017 Den otevřených dveří 17 25 

19. 10.9.2017 Loučení s prázdninami na Prášilkách 39 52 

20. 22. 9. 2017 Závod odrážedel, koloběžek a kol 50 75 

21. 14. 10. 2017 Drakiáda 41 59 

22. 17.10.2017 Podzimní/zimní bazar dekoru a oblečení pro děti i dospělé 50 140 

23. 3.12.2017 Strašidelná stezka pod zámkem 28 20 

24. 10.11.2017 Setkání s Mary Kay a Kambi style 0 18 

25. 1.12.2017 Pletení adventní věnců v Domově seniorů 7 9 

26. 1.12. 2017 Mikulášská nadílka 33 58 

27. 10.12.2017 Adventní trh s kavárnou 60 92 

28. 15.12.2017 Vánoční hernička s nadílkou 12 16 

CELKEM 933 1111 
 

 



 
 
 
 
Přednášky, semináře, školení, workshopy 
 
V roce 2017 uspořádalo centrum 34 vzdělávacích přednášek nebo cyklů seminářů. Uvádíme 
podrobný přehled se statistikou účasti. 
Pořad. 
č. Datum Název Popis Lektor Dospělí  Děti 

1. 9.1.2017 Alternativní způsoby výživy Bylinky v zimním období, přednáška Mgr. Barbora Tobolová 7 2 

2. 9.2.2017 Jak mluvit s dětmi o sexu Beseda  Mgr. Ivana Stehlíková, PhD. 9 0 

3. 5.4.2017 Komunikace s dětmi Přednáška o rodič. kompetencích Mgr. Gabriela Vybíralová 4 1 

4. 19.4.2017 Kurz o výchově Devatero úspěšného rodiče Mgr. Gabriela Vybíralová 7 5 

5. 20.4.2017 Úvoda do Montessori pedagogiky Beseda o alternat. způsobu výchovy Bc. Veronika Přikrylová 5 0 

6. 3.5.2017 Kurz o výchově Devatero úspěšného rodiče Mgr. Gabriela Vybíralová 5 1 

7. 17.5.2017 Logopedie aneb obtíže řeči u dětí Beseda o vadách řeči  Mgr. Jana Holcnerová 4 0 

8. 17.5.2017 Kurz o výchově Devatero úspěšného rodiče Mgr. Gabriela Vybíralová 6 2 

9. 31.5.2017 Kurz o výchově Devatero úspěšného rodiče Mgr. Gabriela Vybíralová 5 7 

10. 2.6.2017 Šátkování a polohování kojence Kurz Angelika Nazadová 4 1 

11. 7.6.2017 Šikana v kolektivu/ve škole Přednáška  s psycholožkou Mgr. Lenka Janíčková 9 0 

12. 14.6.2017 Kurz o výchově Devatero úspěšného rodiče Mgr. Gabriela Vybíralová 7 4 

13. 22.6.2017 Stop cukru Beseda o účinkách cukru Ing.Milada Májská, Ph.D. 2 0 

14. 28.6.2017 Kurz o výchově Devatero úspěšného rodiče Mgr. Gabriela Vybíralová 6 2 

15. 11.9.2017 Předporodní příprava Beseda se zdravotní sestrou Jana Poláková 4 3 

16. 22.9.2017 Laktační poradenství Beseda Angelika Nazadová 2 0 

17. 25.9.2017 Typy výchovy Seminář Mgr. Gabriela Vybíralová 3 0 

18. 2.10.2017 Emoce v našich životech Kurz o výchově,Devatero plus Mgr. Gabriela Vybíralová 4 0 

19. 6.10.2017 První pomoc pro maminky Seminář s dětskou lékařkou Mudr. Michala Knězková 9 0 

20. 23.10.2017 Vztahy mezi sourozenci Kurz o výchově,Devatero plus Mgr. Gabriela Vybíralová 2 0 

21. 26.10.2017 Péče o miminko Workshop Jana Poláková 4 0 

22. 30.10.2017 Komunikace v rodině Kurz o výchově,Devatero plus Mgr. Gabriela Vybíralová 4 2 

23. 1.11.2017 Uplatnění na trhu práce Beseda Bc.Kamila Sochatzi 8 0 

24. 8.11.2017 Sportem ke zdraví Beseda Jakub Novák 5 0 

25. 13.11.2017 Proč děti zlobí Kurz o výchově,Devatero plus Mgr. Gabriela Vybíralová 4 0 

26. 16.11.2017 Rovné příležitosti můžů a žen Beseda Mgr. Kateřina Nováková 6 0 

27. 20.11.2017 Zdravá výživa a obezita u dětí Beseda Ing. Milada Májská, Ph.D. 9 0 

28. 27.11.2017  Práce s rodinnou mapou Kurz o výchově,Devatero plus Mgr. Gabriela Vybíralová 2 0 

29. 28.11.2017 Poradenství, zákoník práce Beseda Ing. Lenka Boháčová Śtoudková 5 0 

30. 7.12.2017 Možnosti rekvalifikace Beseda Bc. Kamila Sochatzi 15 0 

31. 11.12.2017 Jak vést děti k odpovědnosti Kurz o výchově,Devatero plus Mgr. Gabriela Vybíralová 3 0 

32. 12.12.2017 Prorodinná opatření Beseda Bc. Kamila Sochatzi 4 0 

33. 14.12.2017 Poradenství II., Návrat na trh práce Beseda Ing.Lenka Boháčová Štoudková 5 0 

34. 18.12.2017 Finační gramotnost Seminář Bc. Kamila Sochatzi 6 0 

    Celkem     184 30 



Realizované projekty v roce 2017 

Podpora činnosti CPR Veselá beruška – projekt Městys Černá Hora 

Náplní projektu byla podpora centra jako takového, podpora jeho činnosti a konaných aktivit včetně 
lektorské činnosti. Z projektu byla podpořena i činnost Beruščina domečku, kdy občané z Černé Hory 
mají dotovanou nižší cenu cenu než ostatní uživatelé Beruščina domečku nemající trvalý pobyt 
v Černé Hoře 
Podpora se vztahovala i na osvětově vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o dětí (kofinancování 
projektu MPSV), podpora jednorázových akcí, příměstských táborů a prostředky byly použity i na 
vybavení centra.  
 

Veselá beruška – místo pro aktivní rodinu – projekt  podpořený JMK 

Tento projekt byl zaměřen na podporu udržení celoročních volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a 

tedy i aktivního ducha centra, které využívají obyvatelé Černé Hory a okolí a nemusí tak složitě 

dojíždět do vzdálených měst, ale mohou využít různorodých kroužků ve Veselé berušce.  S vedením 

celoročních volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi souvisí nábor kvalifikovaných lektorů. Ve Veselé 

berušce dáváme možnost rodičům, převážně maminkám na RD, které mají zájem v našem centru vést 

kroužky pro rodiče s dětmi. Uvědomujeme si tedy, že abychom udrželi chod aktivit pro rodiče 

s dětmi, bylo nutné využít tento projekt i pro vzdělávání interních lektorů v dané metodice, např. 

cvičení rodičů s dětmi a udržet tak tyto zájmové kroužky. 

Tento projekt dále zahrnoval pořízení nového vybavení centra, aby se návštěvníci a koordinátoři 

Veselé berušky cítili dobře v příjemném prostředí, které pro ně Veselá beruška každým rokem 

zvelebuje.  

Rodičovství jako výzva – projekt MPSV 

Projekt podpořil rodičovské kompetence a pomohl rodičům vzít jejich rodičovství jako výzvu. Výzvu 
pro to být informovaný, uvědomělý, vzdělaný a pohodový rodič a předcházet tak negativnímu 
chování a jevům v rodinách. Projekt také umožnil díky svým aktivitám výchovu zdravých a 
sebevědomých dětí a upevnit rodičovské role rodičů. Tento projekt tvořil soubor přednášek, besed, 
kurzů, diskusních skupin a workshopů, které formou praktických nácviků, zážitků a tréninků mají za cíl 
přispět ke spokojenému rodinnému životu všech členů domácnosti. 
Aktivity projektu "Rodičovství jako výzva" byly určeny pro všechny rodiče, budoucí rodiče, prarodiče, 
jsou však rovněž otevřeny široké veřejnosti. Některé naše programy zaměřené na výchovu a 
komunikaci s dětmi mohly pomoci také pedagogům a lektorům ke zvyšování jejich profesní 
kvalifikace. 
Při práci v rodinném centru Veselá beruška rodiče aktivně zapojujeme do procesu tvorby našich 
programů, máme tedy povědomost o jejich potřebách, můžeme na ně reagovat, a tak jim pomoci 
vědomě budovat rodičovské kompetence.  
Primárním cílem plánovaných preventivně-vzdělávacích aktivit je umožnit rodičům rozšířit své 
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy, zdraví dítěte a individuálních způsobů rodinného života, 
bojovat s nástrahami dnešní společnosti, sdílet zkušenosti a ukázat, že rodičovství a rodinné vztahy 
mohou být příležitostí k osobnostnímu růstu. 
Součástí projektu bylo i vytvoření pracovních míst a jeho administrace a to na 1 pracovního místa na 
plný úvazek pro koordinaci tohoto projektu a třech pracovních míst na DPP.  
 



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 

 
Financování provozu centra probíhá z dotací, grantů, sponzorských darů a příspěvků 
jeho návštěvníků. Jeho hospodaření se řídí pravidly pro činnost neziskové organizace. 
 

PŘÍJMY 
Položka Celkem 

přijaté dary 6.000 

tržby z prodeje služeb (besedy, přednášky, nájem - externí kroužky) 16.110 

jiné ostatní výnosy (příspěvky od uživatelů, BD, jednorázové akce) 440.981 

provozní dotace 403.541 

CELKEM 866.632 

  DOTACE 
 dotace JMK 20.000 

dotace městys 90.000 

dotace MPSV 313.541 

  DARY 
 VF, a.s. - provoz centra 2.000 

MUDr. Ivánková - provoz a vybavení centra 3.000 

KoKa STYLE s.r.o. - pdměny pro děti 1.000 

celkem přijaté dary 6.000 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝDAJE 

Položka Celkem 

spotřeba materiálu (výtvarné, kancelář, drogistické) 173467,16 

náklady na reprezentaci 398 

ostatní služby ( školení, kurzy, semináře,nájem, obědy(tábor), provoz) 144015 

mzdové náklady (lektoři, BD, tábory, úklid, srážková daň, rada,HP) 508220 

Sociální pojištění  19248 

smluvní pokuty 50 

jné ostatní poplatky ( poplatek Síť, OSA) 7980 

CELKEM 853378,16 

  

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2017 13.252,84 

  Stav účtů k 1.1.2017 

pokladna 11 003,00 

bankovní účet 39 990,23 

CELKEM 50993,23 

  Stav účtů k 31.12.2017 

pokladna 15602 

bankovní účet 58784,23 

CELKEM 74386,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠE ZÁMĚRY V ROCE 2018 

V roce 2018 opět organizujeme pro-rodinné akce pro obyvatelé Černé Hory a blízkého okolí. Některé 

již mají svou tradici jako Dětský karneval, Závod odrážedel, kol a koloběžek, Mikulášká nadílka a další. 

Naše centrum také každoročně pořádá charitativní akci Adventní kavárnu, která finančně podporuje 

vážně nemocné dítě (děti) z blízkého okolí. 

 V lednu 2018 jsme nabídli řadu kroužků pro děti ve věku od 3 měsíců po 15 let a aktivity pro dospělé 

zajištěné interními nebo externími lektory.  

Od září 2018 přivítáme mezi námi i nové interní lektory kroužků, kterým poskytneme i odborné 

školení, které je nezbytné pro vedení dané aktivity s dětmi.  

Rovněž úspěšně provozujeme nadále Beruščin domeček se 4 denním provozem s plnou obsazeností 

12 dětí pro většinu dnů v měsíci. Provoz Beruščina domečku je i v tomto roce finančně podpořen 

městysem Černá Hora, což nám pomůže dofinancovat náklady na tento kroužek a nadále umožnit 

černohorským rodinám nižší poplatek za hlídání jejich dítěte.  

V období letních prázdnin pořádáme sedm příměstských táborů pro děti ve věku od 4 do 12 let 

rozdělené dle věku dětí a tématu.  

V roce 2018 opět spolupracujeme s dalšími organizacemi v Černé Hoře, např. Lesní školka Permoník, 

SPOZ, Domov pro seniory a s městysem Černá Hora na řadě akcí pro rodiny s dětmi. Díky těmto akcím 

posilujeme i mezigenerační vazby v rodinách, jelikož se na nich setkávají děti, rodiče i prarodiče. 

Spolupracujeme také s organizací Skaut Blansko, který vede v našem centru několik skautských oddílů 

pro předškolní a školní děti a těší se velké oblibě. 

Od 12. 6. 2018 odchází z výboru spolku dvě dosavadní členky Veronika Zachovalová, Klára Bílková a 

předsedkyně Kateřina Nováková. Jejich místa budou nabídnuty dalším maminkám, které se do 

provozu centra aktivně zapojují a dále povedou Veselou berušku se záměrem poskytnout tu nejlepší 

nabídku kroužků, aktivit a zázemí pro rodiny s dětmi. Jedna z nových členek se stane i novou 

předsedkyní.  

Poděkování 

Ráda bych poděkovala všem členkám výboru, se kterými jsem v roce 2017 spolupracovala. Děkuji za 

jejich nasazení, energii a chuť při realizaci všech aktivit, které jsme spolu uskutečnily. Také si vážím 

pomoci všech dalších aktivních členů a příznivců Veselé berušky, kteří se podíleli na chodu Berušky 

nebo se účastní našich akcí, které pro ně s potěšením pořádáme. Všichni tito lidé dělají Berušku tou, 

která právě je.  

Děkuji. 

 

 

 

 



Organizační struktura 
Členové výboru jsou statutárními zástupci spolku a jsou voleni členskou schůzí na období jednoho 
roku, který není shodný s rokem kalendářním. Výbor je výkonný orgán, který je odpovědný za činnost 
a hospodaření spolku. 

 

• do 7.6.2017: VÝBOR – druhým nejvyšším orgánem spolku a statutárním zástupcem spolku 

Složení výboru: 

Mgr. Kateřina Nováková, předsedkyně výboru, 

Ing. Lenka Štoudková, členka výboru  

Bc. Kamila Sochatzi, , členka výboru  

Veronika Zachovalová, , členka výboru  

Sabina Šimčáková, členka výboru 

 

• od 7.6.2017: VÝBOR – druhým nejvyšším orgánem spolku a statutárním zástupcem spolku 

Složení výboru: 

Mgr. Kateřina Nováková, předsedkyně výboru, 

Ing. Lenka Štoudková, členka výboru  

Bc. Kamila Sochatzi, , členka výboru  

Veronika Zachovalová, , členka výboru  

Mgr. Klára Bílková, členka výboru 

 

 
Kontaktní a identifikační údaje 
 
Centrum pro rodinu Veselá beruška,z.s. 
zapsaný spolek 
registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 27. 3. 2009 pod č. j. VS/1-1/75075/09-R 
  

IČO     265 63 886 

Fakturační adresa   Budovatelská 282, 679 21 Černá Hora 

Adresa provozovny   Budovatelská 282, 679 21 Černá Hora 

Číslo účtu    2900591191/2010 – od 1.6.2015 

E-mail     cprberuska@seznam.cz 

Webové stránky   www.veselaberuska.cz 
 
Jsme členem Sítě pro rodinu,z.s. (dříve Síť mateřských center, z. s.), Truhlářská 24, 110 00 Praha a 
držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině. 
 

    


