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Úvodní slovo 
Milí přátelé,

tuto výroční zprávu začínám radostnou zprávou – snad ne předčasně –, že jsme na konci 
roku 2016 dostali od městské části Praha 19 příslib nových prostor. Nic nám nedělá větší 
radost než to, že budeme moci snad již během roku 2017 nabídnout maminkám a dětem 
důstojnější prostory pro aktivity, které v centru pořádáme. Přesto máme před sebou dlouhou 
cestu a doufáme, že se vše povede tak, jak si představujeme. 

Ve výroční zprávě za rok 2015 jsem avizovala, že centrum dosáhlo svými aktivitami vrcholu, 
a to se to také odrazilo v roce 2016, kdy nebylo možné naši činnost dále rozšiřovat. Kapacita 
kroužků, předškolního vzdělávání a ostatních aktivit byla i v roce 2016 naplněna. Z tohoto 
důvodu jsme návštěvníkům, kromě běžné činnosti, nemohli nabídnout širší škálu kroužků  
a kurzů. Přesto jsme ale nalezli alespoň jednu skulinku a nově jsme zařadili mezi příměstské 
tábory celodenní turistický Letní ježkův klubík pro věkovou skupinu 5 až 9 let pod názvem 
„Cestování aneb Na výletech hravě získám info o dopravě“. Celý týden cestovaly děti růz-
nými dopravními prostředky po Praze za zážitky. Reagovali jsme tak na poptávku maminek, 
které mají o tábory pro děti zájem. Přesto, že jsme nerozšířili běžnou činnost, nezahále-
li jsme a zorganizovali jsme tak jako v předešlých letech velké množství volnočasových  
aktivit, jako je masopust, vyřezávaní dýní s lampionovým průvodem, závody koloběžek  
a další. Cílem těchto akcí bylo nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času. 
Pořádání těchto akci by nebylo možné bez podpory hl. m. Prahy, městské části Praha 19, 
členek KRC CoByDup a samozřejmě všech dobrovolníků. Velice si vážím jejich podpory,  
za ni jim patří velký dík.
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V roce 2016 jsme se vůbec poprvé vrhli do uspořádání charitativního koncertu, který byl 
věnován hendikepované Kateřině Podrázské z Přezletic. Výtěžek dostala Kačenka na léčbu 
a rehabilitace. Celkem bylo vybráno 48 853 korun. Tímto bych chtěla opět poděkovat všem 
zúčastněným i těm, kteří Kačenku podpořili dobrovolným příspěvkem. Velký dík patří také 
všem partnerům akce, bez nichž by nebylo možné koncert zrealizovat. Jsem ráda, že lidé  
v dnešní době nejsou lhostejní.

Rok 2016 byl pro centrum opět úspěšný a já doufám, že tak bude i v nadcházejícím roce.

Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

Poslání a cíle Kulturního a rodinného centra CoByDup
Kulturní a rodinné centrum CoByDup působí jako nezisková dobrovolná organizace již od 
roku 2009. Posláním centra je nejen poskytovat a rozšiřovat aktivity pro rodiče a jejich děti 
a tím jim umožnit smysluplné trávení volného času, ale také být přístupné všem, kteří mají 
o jeho činnost zájem. 

Mezi hlavní cíle Kulturního a rodinného centra CoByDup patří:
• Zprostředkování vzájemného setkávání dětí předškolního a školního věku, mládeže  

i dospělých všech generací;
• rozvíjení potenciálu dětí i dospělých formou hry a tvoření, zejména: získávání soci-

álních a fyzických dovedností, začleňování se do kolektivu, formování a udržování  
sebeúcty a úcty k druhým, zjišťování a prosazování vlastních potřeb, podpora kreati-
vity, vnímání hudby a radostí z objevování nového;

• získávání a předávání důležitých poznatků o výchově, vzdělávání, zdraví a psy-
chologii dětí i dospělých, dále sdílení témat a otázek rodičovství, vzájemná výměna  
zkušeností a pomoc při výchově a péči o děti;

• vzdělávání dětí i dospělých v rámci tematicky zaměřených kroužků, kurzů, besed,  
přednášek a seminářů;

• pořádání kulturních akcí pro děti předškolního a školního věku, pro mládež i dospělé 
všech věkových kategorií;

• pomoc při začleňování zdravotně i sociálně hendikepovaných dětí i dospělých  
do běžného života;

• podpora činností primární prevence sociálně patologických jevů, zejména u dětí  
a mládeže (závislosti, šikana, agresivita, týrání, zneužívání apod.);

2



• podílení se na rozvoji regionálních občanských aktivit;
• podpora místní sounáležitosti dětí i dospělých – podpora při vytváření vazeb nových 

obyvatel, především mladých rodin s dětmi, na místo, ve kterém bydlí;
• dialog a spolupráce s orgány místní samosprávy při zlepšování životních podmínek  

v městské části Praha 19, zejména pro rodiny s dětmi;
• spolupráce s jinými podobně zaměřenými centry a organizacemi, především  

v nejbližším okolí.

Kulturní a rodinné centrum CoByDup svojí činností podporuje zlepšování postavení rodiny, 
předškolní vzdělávání, péči o děti a vzdělávání rodičů na území MČ Praha19. Kromě krouž-
ků a kurzů se zaměřujeme nejen na hlídání dětí a jejich předškolní vzdělávání, ale věnujeme 
se také všestrannému rozvoji dětské osobnosti a nezapomínáme ani na pěstování vztahu  
k lokalitě, ve které členové a příznivci centra CoByDup žijí. 

Činnost v roce 2016
V roce 2016 KRC CoByDup opět organizovalo pro rodiče s dětmi kroužky a kurzy různého 
zaměření, pořádalo akce pro širokou veřejnost, vzdělávací semináře a zapojovalo se do 
dění ve Kbelích.

Kromě pravidelných aktivit nabízelo již pátým rokem aktivity v rámci projektu „Co dělat, 
když…?“. Organizovalo semináře, workshopy a další vzdělávací aktivity zejména pro rodiče 
malých dětí. Pro maminky byly připravovány besedy a diskusní fóra na rodinná, pracovně-
-právní a finanční témata za vedení profesionálních lektorek. V rámci projektu bylo rovněž 
zprostředkováno bezplatné individuální poradenství a elektronická poradna včetně přehledu 
služeb a kontaktů v oblasti rodinného poradenství. Projekt „Co dělat, když…?“ je podpo-
řen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a v roce 2016 pomohl svými  
aktivitami 189 rodinám. Bylo uspořádáno 21 akcí (semináře, diskusní fóra, vzdělávací akce, 
workshopy, besedy a tréninky) pro 96 klientů – tyto aktivity tedy přímo pomohly 96 rodinám.
 
V rámci poradenství (prevence-výchova, rodinné, finanční a právní) byla poskytnuta od-
borná pomoc při řešení konkrétních problémů 93 rodinám, přičemž právní poradnu využilo  
26 klientů, finanční poradnu 15 klientů a poradna zaměřená na problémy ve výchově, rodině 
a primární prevenci pomohla 52 klientům.

Od ledna byl pro děti nově otevřen Ježkův Montessori klubíček.
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V červenci a v srpnu se opět uskutečnily čtyři týdny příměstského tábora Letní JK, kterého 
se zúčastnilo 58 dětí. Z toho 16 dětí se zúčastnilo nového celodenního turistického tábora. 
Pro pozitivní ohlas rodičů i dětí budeme nadále v pořádání příměstských táborů pokračovat.
 
V roce 2016 byl stejně jako v roce 2015, díky získané dotaci z úřadu práce, zajišťován pravi-
delný chod recepce a financované pracovní místo asistentky Ježkova klubíku. I v roce 2016 
Kulturní a rodinné centrum CoByDup aktivně spolupracovalo s MČ Praha 19, a to nejen  
na akcích pro veřejnost, ale opět se zapojilo i do vítání občánků. 

Vedle obvyklých činností a akcí pro veřejnost se centrum opět zúčastnilo dvou projektů.  
Již druhým rokem se zapojilo do projektu „Chraňte naše děti“, který je zaměřen na bez-
pečnost dětí na silnici, a počtvrté se zapojilo do celorepublikové kampaně Sítě MC „Křídla  
a kořeny naší rodiny“. Vůbec poprvé jsme zorganizovali charitativní koncert, jehož výtěžek 
byl připsán hendikepované Kateřině Podrázské z Přezletic na transparentní účet.

V roce 2016 jsme kromě běžných provozních věcí a zvelebování centra vyměnili plot  
a vrátka.

KRC CoByDup za rok 2016 vykazovalo velmi dobré průběžné výsledky. Nejen návštěvnost 
na akcích pro veřejnost, ale také návštěvnost kurzů a kroužků měly vzrůstající tendenci.  
Aktivity probíhaly nadále kromě v KRC CoByDup také v Sokole Kbely a v Lidovém domě.  
Co se nám však nepodařilo, je udržení aktivní spolupráce s některými kbelskými organiza-
cemi. I když se navzájem jako organizace podporujeme, tak bohužel již nedochází k takové 
aktivní pomoci při akcích pro veřejnost, a to z důvodu nedostatku času a lidí v organizacích.

Program v KRC CoByDup
Aktivity centra byly zaměřeny především na děti ve věku od čtyř měsíců do osmi let, těhotné 
maminky a na dospělé. Mezi nejoblíbenější aktivity v roce 2016 patřily zejména pohybové 
kroužky – cvičení s dětmi a atletický klub CoByDup, jejichž lekce probíhaly v Sokole Kbely.

Pravidelný program v prostorách rodinného centra:

• Kroužky a kurzy pro děti 
- Yamaha ROB. II, KKK I, II
- Batole klub I a II
- Pohádková angličtina pro začátečníky a pokročilé 
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- Mimiklub
- Keramika/výtvarka pro předškolní děti
- Muzikálová přípravka
- Veselá jóga pro děti
- Ježkův Montessori klubíček – poznáváme svět

Mezi pravidelné programy patří také přípravka do mateřské školky – Ježkův klubík  
a volná herna pro nejmenší děti s programem nebo bez něho. Ježkův klubík je určen 
pro děti od 2,5 do 5 let a nově se rozrostl o odpolední program.

• Pravidelný program mimo prostory rodinného centra:
- Atletický klub Cobydup 3–4 roky, 5–7 let a Mix
- Cvičení v Sokole I, II a III 

• Pravidelné kurzy pro dospělé 
- Jóga pro ženy
- Power jóga

• Nepravidelný program v prostorách rodinného centra
- Vzdělávací semináře a přednášky 
- Ježkova noc
- Kurz vazby adventních věnců
- Základy bylinné léčby 
-  Focení rodin s dětmi 

• Rodinná, finanční a pracovně-právní poradna projektu „Co dělat, když…?“ 
dotovaná z programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí 
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• Akce pro širokou veřejnost za podpory hl. m. Praha a MČ Praha 19
- Kbelský masopust
- Závody koloběžek pro děti 
- Den dětí (ve spolupráci s MČ Praha 19)
- Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem
- Drakiáda 
- Mikulášská nadílka
- Rozloučení se školním rokem
- Společné rodinné výlety

• Další služby
KRC CoByDup nabízí také
- zprostředkování objednávek bio zeleniny přímo od farmáře
- možnost bezplatného zapůjčení odborné a výchovné literatury
- bazárek použitého oblečení v dobrém stavu zdarma
- možnost uspořádání soukromé dětské oslavy v prostorách KRC a na zahradě
- doplňkový prodej bylinkových čajů, éterických olejů a svačinek pro děti apod. 
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Návštěvnost
Průměrná měsíční návštěvnost centra v roce 2016 byla 670 návštěvníků. Mimo prostory 
KRC CoByDup, tedy na veřejných akcích, se návštěvnost nepočítá. 
  
Pravidelné kurzy   1.  2.
a kroužky    pololetí pololetí
Celkem kurzů  19  20       
Počet návštěvníků  2954  3040
Ježkův klubík  1197  778
MPSV    41  39

Hospodaření Kulturního a rodinného centra CoByDup v roce 2016
Výsledky hospodaření 
V roce 2016 byla celková výše výnosů 1.807.768,- Kč a celková výše nákladů 
1.675.385,- Kč.

Výnosy tvořily příjmy z kurzovného, finanční dary od dárců, dotace MPSV ČR na projekt 
„Co dělat, když…?“, VFP MČ Praha 19, dotace hl. m. Praha na akce pro veřejnost, podpora 
ÚP Praha-východ a dále příspěvky členů.
Náklady tvořily především odměny lektorům, kteří zajišťovali pravidelné kroužky a kur-
zy, náklady přímo související s realizací jednotlivých projektů, mzdové a s nimi souvisejí-
cí náklady provozních pracovníků (ředitelka, 2 koordinátorky, hospodářka KRC CoByDup  
a 3 recepční), náklady na nábytek a vybavení prostor KRC CoByDup (stolky do Ježkova 
klubíku), náklady na cvičební pomůcky, náklady na materiál, energie a náklady na ostatní 
služby, zejména komunikační a účetní služby.
Občanské sdružení vykázalo v roce 2016 zisk 132.383,- Kč, který byl celý převeden  
do rezerv. Kladný výsledek hospodaření byl dán zejména vysokou úspěšností v žádostech 
o dotace, granty a finanční podporu. Neméně významnou roli hrálo také to, že celá řada 
aktivit KRC CoByDup byla, tak jako v předchozích letech, zajištěna dobrovolníky.
.
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Lidé v Kulturním a rodinném centru CoByDup
Orgány organizace
K 31. 12. 2016 měl spolek Kulturní a rodinné centrum CoByDup 16 členů.

Rada v roce 2016: 
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně sdružení 
Lenka Maršálková, místopředsedkyně sdružení 
Hana Snohová, hospodářka rady sdružení

Dozorčí rada:
Lenka Kadlecová
Ing. Daniela Chovancová
Renata Pěkná 

Veškeré funkce v radě a v dozorčí radě vykonávaly zvolené členky v roce 2016 formou 
dobrovolnické práce zdarma.

Zaměstnanci a spolupracovníci 
Vedení rodinného centra:

• Lenka Maršálková – ředitelka KRC CoByDup je zodpovědná za zajištění  
kompletního provozu centra a koordinaci akcí pro veřejnost, členka Kulturní 
komise MČ Praha 19

• Mgr. Lenka Baťková – koordinátorka KRC CoByDup zajišťuje marketing, PR, 
akce pro veřejnost, koordinátorka dobrovolníků, fundraising, členka Komise  
školství MČ Praha 19

• Hana Snohová – hospodářka zajišťuje přípravu podkladů pro účetnictví  
a mzdovou agendu 

• Lenka Kadlecová – koordinátorka projektů, zajišťuje vzdělávání a administrativu
• Dáša Zbínová – vedoucí projektu a realizátorka projektu MPSV
• Mgr. Lucie Levitová – odborná garantka a realizátorka projektu MPSV
• Jana Hubená – odborná garantka a realizátorka projektu MPSV
• Mgr. Markéta Tillerová – odborná garantka a realizátorka projektu MPSV
• Mgr. Eva Růtová – odborná garantka a realizátorka projektu MPSV
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Ostatní zaměstnanci a lektoři pravidelných kroužků: 

• Monika Kloudová – recepční, asistentka Ježkova klubíku od 9/2015 do 9/2016
• Iveta Piková – recepční, asistentka Ježkova klubíku, lektorka kurzu Keramika/

výtvarka pro předškolní děti od 9/2015 a Montessori klubík od 9/2016
• Lenka Kadlecová – Batole klub, Mimiklub, cvičení rodičů s dětmi a atletický klub 

v Sokole Kbely, Ježkův klubík
• Mgr. Alice Karbulková – cvičení rodičů s dětmi a atletický klub v Sokole Kbely
• PhDr. Lucie Illová – angličtina pro předškolní děti od 9/2016
• PhDr. Radha Třešňáková – jóga pro ženy, jóga pro děti
• Ivana Hulešová – aromaterapie a masáže
• Zita Dubová, Marcela Tůmová – hudební škola YAMAHA
• Bára Washinger Tomková – muzikálová přípravka
• Mgr. Markéta Kučerová – powerjóga
• Pavlína Kapalová – Montessori poznáváme svět od 1/2016 do 6/2016

Dobrovolníci
Činnost KRC CoByDup by nebyla možná bez obětavé pomoci dobrovolníků, kteří se zapojili 
do jeho aktivit. V roce 2016 se na dobrovolnické činnosti podíleli členky, lektorky, MČ Praha 
19 a občané Kbel. Všem dobrovolníkům patří uznání a velký dík!

Fundraising 

Rok 2016 byl úspěšný v získávání finanční podpory. KRC CoByDup na podporu činnosti 
získalo Novoroční grant KPMG, veřejnou finanční podporu od MČ Praha 19, dotaci z MPSV, 
grant hl. m. Praha a finanční prostředky na vytvoření pracovní pozice od úřadu práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace ve výši 122.259 Kč na projekt „Co 
dělat, když...?“

Městská část Praha 19 –veřejná finanční podpora na provoz centra 125.000 Kč 

Hlavní město Praha – grant na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši 195.668 Kč
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Firemní dárci

TaJ kompany (Zastávka u Srubu) – podpora akce pro veřejnost, podpora  
charitativního koncertu

CNC Tvar s.r.o. – podpora charitativního koncertu pro Kačenku

Keter, s.r.o. – podpora dobrovolníků na masopustu, podpora charitativního  
koncertu pro Kačenku

BONTONFILM a.s. – věcné dary na akce pro veřejnost

Jakub Pilich – Aztec Graphic – pomoc při správě webových stránek, návrh 
designu, příprava a zprovoznění webu, správa a údržba systému a hosting 

Cyklo VAPE – věcné dary na závody na dvou až čtyřech kolech

Globus ČR, k. s. – věcné dary, kterými jsme odměnili děti na našich akcích  
pro veřejnost

Mladá fronta, a. s. – věcné dary, kterými jsme odměnili děti na našich akcích  
pro veřejnost

Botanická zahrada Troja – podpora dobrovolníků

Veselá tkanička s.r.o. – dar na charitativní koncert pro Kačenku

Drogerie Rossmann – toaletní papír, úklidové a čisticí prostředky

Anecoop Praha, s. r. o. – podpora akce pro veřejnost

Kubík - zajištění pitného režimu na akce pro veřejnost a hmotné dary do soutěží

Kooperativa pojišťovna, a.s. - podpora akce pro veřejnost
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Další

podpora Charitativního koncertu pro Kačenku

Soukromí dárci 

Petra Šulcová – čisticí prostředky v hodnotě 1510 Kč, hmotná podpora

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými 
jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky,  
toaletní papír, úklidové a čisticí prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky,  
pastelky, barvy atd.

Spolupráce
MČ Praha 19

Kromě finanční podpory podpořila MČ Praha 19 Kulturní a rodinné centrum CoByDup,  
stejně jako v předchozích letech, materiálně a mediálně. Díky mediální podpoře se  
o činnosti a pravidelném programu sdružení mohli dozvědět nejen občané Kbel, ale také lidé 
z blízkého okolí, a to prostřednictvím dvojměsíčníku Kbelák, obecních vývěsek, webových 
stránek či kbelské internetové televize TV Kbely. 

Organizace věnující se práci s dětmi

V roce 2016 spolupracovalo KRC CoByDup s místními organizacemi a institucemi,  
které se věnují dětem. V roce 2016 aktivně spolupracovalo s kbelskými organizacemi,  
a to zejména se Základní školou Albrechtická, Mateřskou školou Letců a Albrechtická, Sborem  
dobrovolných hasičů Kbely a Místní knihovnou Kbely.

Síť mateřských center

KRC CoByDup je členem Sítě MC od roku 2010. Síť MC jako zastřešující organizace nabízí 
svým členům poradenství, různé vzdělávací programy a možnost zapojit se do celorepubli-
kových projektů a kampaní.

Média

Činnost centra byla prezentovaná zejména na regionální úrovni, a to především v tištěných 
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médiích (Kbelák, Naše Praha 9), v elektronických médiích (webové informační servery,  
blogy a diskusní skupiny zaměřené na rodiny s dětmi a sociální síť Facebook), v prosto-
rách centra a na obecních vývěskách. KRC CoByDup prezentuje svou činnost, a to zejmé-
na akce pro širokou veřejnost, také na Twitteru, Youtube a obecních vývěskách ve Vinoři  
a Satalicích. Jako v předchozím roce, tak i v roce 2016 mělo největší význam zveřejňování 
aktivit na sociální síti Facebook, kde měl počet přihlášených vzrůstající tendenci.

Plány na rok 2017
V případě, že se nám v roce 2017 podaří rozšířit prostory centra, bude pro nás tento rok  
velkou výzvou, neboť bychom rádi nejen rozšířili přípravku do mateřské školky Ježkův 
klubík, ale také další aktivity, jako například kroužky a kurzy. V souvislosti s tím bychom rádi 
podali žádost o grant na dětskou skupinu.Neopomeneme ani žádosti o finanční podporu na 
realizaci veřejných akcí, pracovních míst, činnosti centra a další hledání nových možností 
fundraisingu. 

I nadále bychom si chtěli udržet spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, knihovnou  
a základní školou a mateřskou školkou ve Kbelích. Také s ostatními kbelskými organizace-
mi, pokud to bude možné, bychom rádi navázali bližší spolupráci, a to zejména při realizaci 
akcí pro veřejnost.

V roce 2016 se oproti předchozím rokům osvědčily anonymní individuální poradny projektu 
„Co dělat, když…?“, podporované z dotace MPSV, a proto jsme pro rok 2017 naplánovali 
rozšíření těchto poraden. Semináře a workshopy tohoto projektu budou i nadále pokračovat, 
ale již ne v takové intenzitě.

V neposlední řadě bychom nadále chtěli vycházet vstříc maminkám s dětmi, které nás  
navštěvují, a k jejich spokojenosti rozšiřovat služby a aktivity dle jejich potřeb. 
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