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Úvodní slovo 
Milí přátelé,

v roce 2018 jsme opět za podpory hl. m. Praha, městské části Praha 19, členek KRC  
CoByDup a samozřejmě všech dobrovolníků zorganizovali 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.  Všem, kteří nám pomáhají a zapojují se do aktivit centra, 
patří velký dík.

V roce 2018 jsme uspořádali třetí ročník charitativního koncertu pro Kačenku z Přezletic. 
Výtěžek dostala Kačenka na léčbu a rehabilitace. Všem zúčastněným i těm, kteří Kačenku 
podpořili dobrovolným příspěvkem, děkujeme. Velký dík patří také všem partnerům akce, 
bez nichž by nebylo možné koncert zrealizovat. Jsem ráda, že lidé v dnešní době nejsou 
lhostejní.

Rok 2018 byl pro nás, co se týče změn, poklidným rokem. Po rozšíření služeb díky  
tělocvičně, která se stala součástí našich prostor, jsme zjistili, že jsme pokryli poptávku. Díky 
rozšíření nabídky jsme uspokojili požadavky maminek i dětí a zcela využili tělocvičnu jak 
časově, tak kapacitně. Doufáme, že se nám povede udržet rozsah služeb a chod kulturního 
a rodinného centra ke spokojenosti všech a že nastavené tempo udržíme i v nadcházejícím 
roce.

Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup
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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  

sociálních a fyzických dovedností, začleňování se do kolektivu, formování a udržo-
vání sebeúcty a úcty k druhým, zjišťování a prosazování vlastních potřeb, podpora 
kreativity, vnímání hudby a radostí z objevování nového;

• získávání a předávání důležitých poznatků o výchově, vzdělávání, zdraví  
a psychologii 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 sociálněpatologických jevů, zejména u dětí  
a mládeže (závislosti, šikana, agresivita, týrání, zneužívání apod.);

• 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  
kroužků a kurzů se zaměřujeme nejen na hlídání dětí a jejich předškolní vzdělávání, ale  
věnujeme se také všestrannému rozvoji dětské osobnosti a nezapomínáme ani na  
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pěstování vztahu k lokalitě, ve které členové a příznivci centra CoByDup žijí. 

Činnost v roce 2018
V roce 2018 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 sedmým rokem aktivity v projektu „Co dělat, když…?“, 
který navázal na úspěšné fungování  v předešlých letech. Tento projekt pomohl v roce 2018 
celkem 152 klientů. Bylo uspořádáno celkem 10 aktivit pro 94 klientů, z toho 2 semináře 
měly kapacitu 4 hodin (Jak vychovávat kluky a nezbláznit se z toho a Výchova dcer aneb  
i holky potřebují tátu). 
V rámci poradenství byla poskytnuta odborná pomoc celkem 58 klientům, z toho na téma 
rodinné vztahy, výchova dětí a prevence v rodinách 45 klientů a v pracovněprávní poradně 
13 klientů.

V červenci a v srpnu se pro veliký zájem uskutečnilo tentokrát pět týdnů celodenního  
příměstského tábora Letní JK, kterého se zúčastnilo 100 dětí, z toho 41 dětí se zúčastnilo 
celodenního turistického tábora. Pro pozitivní ohlas rodičů i dětí budeme nadále v pořádání 
příměstských táborů pokračovat. 

V roce 2018 jsme opět úspěšně získali dotace, o které jsme žádali. 

V průběhu roku 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. 

KRC CoByDup za rok 2018 vykazovalo velmi dobré průběžné výsledky. Návštěvnost 
na akcích pro veřejnost i návštěvnost kurzů a kroužků měly vzrůstající tendenci. Aktivity  
neprobíhaly nadále jen v KRC CoByDup, ale také v Sokole Kbely a  v Lidovém domě.  
V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci s Lesy hl. m. Praha – Pralesem. Co se nám 
však nepodařilo, je udržení aktivní spolupráce s některými kbelskými organizacemi. I když 
se navzájem jako organizace podporujeme, tak bohužel již nedochází k takové aktivní  
spolupráci při akcích pro veřejnost, a to z důvodu nedostatku času a lidí v organizacích.

Od roku 2017 stoupá zájem o anonymní individuální poradny projektu „Co dělat, když…?“. 
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Naší snahou je rozšířit činnosti týkající se rodinného a právního poradenství. Již druhým 
rokem žádáme magistrát hl. m. Praha o finanční podporu projektu v oblasti rodinné politiky 
pod názvem Podpora zdárného fungování rodiny i přes náročné životní situace, přesto se 
nám stále nedaří finanční podporu získat. 

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 2018 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
- Mimiklub
- Keramika/výtvarka pro předškolní děti
- Muzikálová přípravka
- Minidance
- Ježkův Montessori klubíček – poznáváme svět
- Dance mix
- Přípravka bojového umění

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
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• Pravidelné kurzy pro dospělé 
- Jóga pro ženy
- Power jóga
- Pilates
- Kruhový trénink
- cvičení 50+

• 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

• 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



• Další služby
KRC CoByDup nabízí také
-  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. 

Návštěvnost
Průměrná měsíční návštěvnost centra v roce 2018 byla v období leden–červen 1190  
návštěvníků za měsíc a v období září–prosinec 1170 návštěvníků za měsíc Mimo prostory 
KRC CoByDup, tedy na veřejných akcích, se návštěvnost nepočítá. Mezi nejnavštěvova-
nější akce patří zejména kbelský masopust a vyřezávání dýní s lampionovým průvodem. 
 
Pravidelné kurzy   1.  2.
a kroužky    pololetí pololetí
Celkem kurzů      27      27       
Počet návštěvníků  5949  5844
Ježkův klubík  1238  1169
MPSV          41      66

Hospodaření Kulturního a rodinného centra CoByDup v roce 2018
Výsledky hospodaření 
V roce 2018 byla celková výše výnosů 2 531 406 Kč a celková výše nákladů  
2 336 029 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 kurzy, 
náklady přímo související s realizací jednotlivých projektů, mzdové a s nimi související  
náklady provozních pracovníků (ředitelka, dvě koordinátorky, hospodářka KRC CoByDup 
a tři 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.
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Občanské sdružení vykázalo v roce 2018 zisk 195 376 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 celou řadu 
aktivit KRC CoByDup zajišťovali, tak jako v předchozích letech, dobrovolníci.
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Lidé v Kulturním a rodinném centru CoByDup
Orgány organizace
K 31. 12. 2018 měl spolek Kulturní a rodinné centrum CoByDup 16 členů.

Rada v roce 2018: 
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně spolku
Lenka Maršálková, místopředsedkyně spolku 
Hana Snohová, hospodářka spolku

Dozorčí rada:
Lenka Kadlecová
Ing. Daniela Chovancová
Renata Pěkná 

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
• Drahomíra Zbínová – vedoucí projektu a realizátorka projektu MPSV
• Mgr. Lucie Levitová – odborná garantka a realizátorka projektu MPSV
• Mgr. Markéta Tillerová – odborná garantka a realizátorka projektu MPSV

Ostatní zaměstnanci a lektoři pravidelných kroužků: 

• Iveta Piková – recepční, vedení Ježkova klubíku, lektorka kurzu Keramika/ 
výtvarka pro předškolní děti, Montessori klubík 

• Lenka Kadlecová – Batole klub, Mimiklub, cvičení rodičů s dětmi a atletický klub 
v Sokole Kbely, Ježkův klubík

• Věra Eclerová – asistentka Ježkova klubíku, recepční
• Monika Kloudová – recepční, asistentka Ježkova klubíku 
• Mgr. Alice Karbulková – cvičení rodičů s dětmi a atletický klub v Sokole Kbely
• PhDr. Lucie Illová – angličtina pro předškolní děti 
• PhDr. Radha Třešňáková – jóga pro ženy
• Marcela Tůmová – hudební škola YAMAHA
• Bára Washinger Tomková – muzikálová přípravka
• Mgr. Markéta Kučerová – power jóga
• Zuzana Dušánková – pilates, kruhový trénink
• Josef Zvěřina – přípravka bojového umění
• Lucie Bačkovská – dance mix, MINI dance
• Zuzana Němcová – dance mix, MINI dance 
• Dana Linkeová – cvičení 50+ 
• Sandra Jandová – Fit středa

Dobrovolníci
Činnost KRC CoByDup by nebyla možná bez obětavé pomoci dobrovolníků, kteří se zapojili 
do jeho aktivit. V roce 2018 se na dobrovolnické činnosti podíleli členky, lektorky, MČ Praha 
19 a občané Kbel. Všem dobrovolníkům patří uznání a velký dík!  

Fundraising 
V roce 2018 KRC CoByDup na podporu činnosti získalo veřejnou finanční podporu od MČ 
Praha 19, dotaci z MPSV a grant hl. m. Praha.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace ve výši 97 583 Kč na projekt  
„Co dělat, když...?“

Městská část Praha 19 – finanční podpora na provoz centra 155 000 Kč

Hlavní město Praha – grant na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši 187 000 
Kč

Firemní dárci

T&J 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 akce  
pro veřejnost

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, a. 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

Drogerie Rossmann – toaletní papír, úklidové a čisticí prostředky

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

MASPEX Slovakia Trade s.r.o. – zajištění pitného režimu na akce pro veřejnost 
a hmotné dary do soutěží
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Kooperativa pojišťovna, a. s. – podpora akce pro veřejnost

Jazyková agentura Rolino – věcné dary na závody na dvou až čtyřech kolech

Soukromí dárci 

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jako 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 pomohla MČ Praha 19 Kulturnímu a rodinnému centru CoByDup, 
stejně jako v předchozích letech, materiálně a mediálně. Díky medializaci 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 2018 spolupracovalo KRC CoByDup s místními organizacemi a institucemi, které  
se věnují dětem. Zejména se Základní školou Albrechtická, Mateřskou školou Letců  
a Albrechtická, Sborem dobrovolných hasičů Kbely, Místní knihovnou Kbely a Ekocentrem 
Prales.

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 celorepublikových projektů a kampaní.

Média

Činnost centra byla prezentovaná zejména na regionální úrovni v tištěných médiích  
(Kbelák), v elektronických médiích (webové informační servery, blogy a diskusní skupiny  
zaměřené na rodiny s dětmi a sociální síť Facebook), v prostorách centra a na obecních  
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vývěskách. KRC CoByDup prezentuje svou činnost, a to zejména akce pro širokou  
veřejnost, také na Twitteru, YouTube a obecních vývěskách ve Vinoři a v Satalicích. Jako 
v předchozím roce, tak i v roce 2018 mělo největší význam zveřejňování aktivit na sociální 
síti Facebook, kde má počet přihlášených stále vzrůstající tendenci. Ojediněle jsme byli 
prezentováni také v rozhlasovém vysílání a tištěných médiích (Metro), kde byla především 
upoutávka na akce.

Plány na rok 2019
V roce 2019 se opět pokusíme získat finanční podporu na realizaci veřejných akcí  
a činnost centra a budeme hledat další možnosti fundraisingu. 

I nadále bychom si chtěli udržet spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kbely,  
Místní knihovnou Kbely, Základní školou Albrechtická, Mateřskou školou Letců a Albrechtická  
a Ekocentrem Prales. Také s ostatními kbelskými organizacemi, pokud to bude možné,  
bychom rádi navázali bližší spolupráci, a to zejména při realizaci akcí pro veřejnost.

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