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Milí přátelé,    

rok 2019 byl pro nás stabilním rokem a centrum bylo naladěné na dobré vlně. Opět 
jsme za podpory hl. m. Prahy, městské části Praha 19, členek KRC CoByDup  
a samozřejmě všech dobrovolníků zorganizovali, stejně jako v předešlých letech, 
velké množství volnočasových aktivit, jako je masopust, vyřezávaní dýní  
s lampionovým průvodem, závody koloběžek a další. Na některé akce již od roku 
2018 není možné získat finanční podporu z dotačních programů, ale přesto jsme se 
je rozhodli udržet – jedná se zejména o mikulášskou nadílku pro nejmenší  
a drakiádu, které byly hrazeny z provozu KRC CoByDup. 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. 

Ostatní aktivity, jako je Ježkův klubík a další kroužky, se těšily velké oblibě.  
 
V roce2019 jsme také na vlastní náklady zrevitalizovali přilehlou zahrádku u KRC 
CoByDup. 

Lenka Baťková, předsedkyně KRC 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 udržování 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 tematicky zaměřených kroužcích, kurzech, na 
besedách, přednáškách a seminářích; 

 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 pěstování vztahu k lokalitě, ve které členové a příznivci 
centra CoByDup žijí.  

 

V roce 2019 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 devátým rokem aktivity v projektu „Co dělat, 
když…?“.  V rámci projektu jsme organizovali semináře, workshopy a další 
vzdělávací aktivity zejména pro rodiče malých dětí. Pro maminky jsme připravovali 
besedy a diskusní fóra na rodinná a pracovněprávní témata pod vedením 
profesionálních lektorek. V rámci projektu jsme rovněž zprostředkovali bezplatné 
individuální poradenství a elektronickou poradnu, včetně přehledu služeb a kontaktů, 
v oblasti rodinného poradenství. Projekt „Co dělat, když…?“ je podpořen z dotačního 
programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí, v roce 2019 pomohl všemi svými 
aktivitami 167 rodinám. V souvislosti s projektem bylo uspořádáno 10 aktivit 
(seminářů, workshopů, besed, tréninků) pro 98 klientů – tyto aktivity pomohly 98 
rodinám.   

 
V rámci poradenství (rodinné vztahy, výchovné problémy a pracovněprávní 
poradenství) byla poskytnuta odborná pomoc při řešení konkrétních problémů celkem 
69 rodinám. Pracovněprávní poradnu využilo 13 klientů. Poradna zaměřená na řízení 
rodinných vztahů a poradna, věnovaná problémům při výchově dětí, rodinných 
vztazích a primární prevence, pomohla celkem 56 klientům.  
 
V červenci a v srpnu se opět uskutečnily příměstské tábory Letní JK, kterých se 



zúčastnilo celkem 133 dětí v šesti turnusech. Pro pozitivní ohlas rodičů i dětí budeme 
nadále v pořádání příměstských táborů pokračovat.  

V roce 2019 jsme opět získali úspěšně dotace, o které jsme žádali. I v roce 2019 
Kulturní a rodinné centrum CoByDup aktivně spolupracovalo s MČ Praha 19  
a kbelskými organizacemi. 

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, 
pralese Kbely a v Lidovém domě.  

Program v KRC CoByDup 
 
Aktivity centra byly zaměřeny především na děti ve věku od čtyř měsíců do osmi let, 
těhotné maminky a na dospělé.  
 
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 
 
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 
- Pilates 
- Kruhový trénink 
 

 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 pracovněprávní 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.  
 

Průměrná měsíční návštěvnost centra v roce 2019 byla v období leden–červen 1 428 
návštěvníků za měsíc a v období září–prosinec 1 225 návštěvníků za měsíc Mimo 
prostory KRC CoByDup, tedy na veřejných akcích, se návštěvnost nepočítá. Mezi 
nejnavštěvovanější akce patří zejména kbelský masopust a vyřezávání dýní 
s lampionovým průvodem. 

   
Pravidelné kurzy 
a kroužky  

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

Celkem kurzů 30 30 
Počet návštěvníků 8568 4903 
Ježkův klubík 1953 1148 
MPSV 69 30 
   



Výsledky hospodaření  
V roce 2019 byla celková výše výnosů 2 959 233 Kč a celková výše nákladů 
3 087 072 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, 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 a dále náklady na 
údržbu a zvelebení venkovních prostor KRC CoByDup.  
Občanské sdružení vykázalo v roce 2019 ztrátu ve výši 127 839 Kč.  
 
  

VÝNOSY 2019   
Celkem příspěvky a dary  110 126 
Soukromý dárce 15 000 
Koutecký s.r.o. 5 000 
KETER, s. r. o. 6 418 
T&J Company 3 000 
Tomáš Lanča 5 000 
Přeplatek za elektřinu z minulých let 69 813 
Jiné ostatní výnosy 4 321 
Ostavní výnosy a bankovní úroky  74 
Členské příspěvky  1 500 
Dotace 453 544 
Veřejná finanční podpora MČ Praha 19 150 000 
Dotace MPSV na podporu rodiny 95 344 
Dotace hl. m. Praha 208 200 
Tržby za vlastní činnost 2395563 
Kurzy a kroužky, semináře 2 050 121 
Volná herna, herny s programem 7 143 
Aktivity MPSV – vstupné, hlídání dětí  6 300 
Poskytnutí prostor 129 070 
Jednorázové akce a ostatní služby 197 792 
Tržby za prodané zboží 5 137 
Výnosy celkem v Kč 2 959 233 

 



NÁKLADY 2019 celkem 

z toho 
dotace 
MPSV 

Spotřební a kancelářský materiál 67 905 3 000 
Vybavení (DDHM do 40 tisíc) 49 828  
Materiálové náklady 153186  
Spotřeba el. energie 63 406 4 329 
Vodné a stočné 47 584 800 
Jiné energie – teplovodní rozvod 135 634 2 100 
Nájemné tělocvična 62 796  
Nájemné centrum a Sokolovna 47 888 1 190 
Telefony 11 395 1 080 
Odpisy dlouhodobého majetku 5 439  
Jiné ostatní náklady - přeplatky 1  
Pojištění 6 455  
Poskytnuté členské příspěvky a dary 1 000  
Bankovní poplatky 5 998  
Mzdové provozní náklady – HPP 430 777  
Mzdové provozní náklady – DPP 493 935 53 575 
Pojistné ke mzdám (OSSZ a zdrav. poj.) 146 014  
Vedení kurzů 756 125  
Ostatní služby (vedení kurzů, účetní) 600 741 80 190 
Prodané zboží 965  
Náklady celkem v Kč 3 087 072 146 264 

   

HV 2019 v Kč -127 839  

 

 

 

 

 



 

Orgány organizace 
K 31. 12. 2019 měl spolek Kulturní a rodinné centrum CoByDup 15 členů. 

Rada v roce 2019:  
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/ Marie Bromová – vedoucí projektu a realizátorky 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  
 Věra Pavlíková – asistentka Ježkova klubíku, recepční 



 Mgr. Alice Karbulková – atletický klub v Sokole Kbely 
 PhDr. Lucie Illová – angličtina pro předškolní děti  
 PhDr. Radha Třešňáková – jóga pro ženy 
 Marcela Tůmová, Gabriela Frolíková – hudební škola YAMAHA 
 Bára Washinger Tomková, Karolína Moravcová – muzikálová přípravka 
 Mgr. Markéta Kučerová – power jóga 
 Zuzana Dušánková – pilates, kruhový trénink 
 Lucie Bačkovská – dance mix, MINI dance 
 Zuzana Němcová – dance mix, MINI dance, lektorka Ježkova klubíku 
 Dana Linkeová – cvičení 50+  
 Sandra Jandová – fit středa 
 Miluše Čermáková – keramika/výtvarka pro předškolní děti, asistentka 

Ježkova klubíku 
 Barbora Zapletalová – keramika/výtvarka pro předškolní děti  
 Žaneta Perglerová – úklidové služby 

 

Dobrovolníci 
Činnost KRC CoByDup by nebyla možná bez obětavé pomoci dobrovolníků, kteří se 
zapojili do jeho aktivit. V roce 2019 se na dobrovolnické činnosti podílely členky, 
lektorky, MČ Praha 19 a občané Kbel. Všem dobrovolníkům patří uznání a velký dík! 

 

 

 



Rok 2019 byl opět úspěšný v získávání finanční podpory. KRC CoByDup na podporu 
činnosti získalo veřejnou finanční podporu od MČ Praha 19, dotaci z MPSV a grant 
hl. m. Praha. 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace ve výši 95 344 Kč na projekt „Co 
dělat, když...?“ 

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 150 000 Kč  

Hlavní město Praha – grant na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši 208 200 Kč 
 

Firemní dárci 

T&J kompany (Zastávka u Srubu) – podpora akce pro veřejnost, podpora 
charitativního koncertu 

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  

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 

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

BIKEMARAST Kbely – věcné dary na závody na dvou až čtyřech kolech 

 
Soukromí dárci  

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, 
kterými 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. 



 
MČ Praha 19 

Kromě finančního přispění 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 2019 spolupracovalo KRC CoByDup aktivně s místními organizacemi  
a institucemi, které se věnují dětem a to 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 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 (Kbely TV, webové informační servery, blogy  
a diskusní skupiny zaměřené na rodiny s dětmi a sociální síť Facebook), v prostorách 
centra a na obecních 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 2019 mělo 
největší význam zveřejňování aktivit na sociální síti Facebook, kde měl počet 
přihlášených vzrůstající tendenci.  

V roce 2020 se opět pokusíme získat finanční podporu na realizaci veřejných akcí  
a činnost centra.  
I nadále bychom si chtěli udržet spolupráci s ostatními spolky a organizacemi. 
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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