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Milí naši příznivci,  
podporovatelé,
dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva Spolku aktivních rodičů. Po několika  
letech příprav, se nám podařilo v červnu 2017 otevřít v parku Podkovářská ve Vysočanech 
volnočasové centrum Edu Bubo Klub. Začaly jsme pozvolna otevřením herničky a oddychového 
prostoru pro rodiče žijící na sídlišti Nová Harfa a okolí. 
 
Protože jsme současně převzaly do správy park a hřiště v ulici Podkovářská, v rámci vedlejší 
činnosti, jako finanční podporu Klubu, jsme otevřely občerstvení s terasou. I když náš podnikatelský 
plán byl na začátku jiný, po rozběhnutí kurzů v září 2017 jsme zjistily, že požadavky rodičů jsou 
odlišné, a proto jsme nabídku nových kurzů přizpůsobily jejich potřebám. Počet kurzů, hlavně  
pro rodiče s nejmenšími dětmi, se v průběhu roku navyšoval, a co nás těší nejvíc je, že zájem  
o ně neustále roste. Navázaly jsme spolupráci se skvělými lektory a přednášejícími. 

Bohužel jsme se, jako každý začínající projekt, potýkaly i s řadou problémů, ale naštěstí se vždy  
našli ochotní lidé, kteří nám je pomohli vyřešit. 

S radostí jsme pro Vás připravovaly různé veřejné akce v Klubu nebo parku, v kterých budeme 
nadále pokračovat i přesto, že účast na nich nebyla vždy největší. Také jsme moc rády za všechny 
děti, které u nás oslavily své narozeniny.

Děkujeme za Vaši přízeň, že nám dovolujete dělat práci, která nás baví, naplňuje a dává smysl. 
Největší odměnou pro nás je úsměv Vašich dětí a Vaše spokojenost. 

Hanka a Martina
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Pro nejmenší jsou kurzy koncipovány jako zábavné bloky, na kterých se zpívá, tančí, cvičí  
a dělá spousta dalších aktivit. Pro starší děti nabízíme kurzy angličtiny, hudební a výtvarné kurzy.  
V nabídce máme také kurzy se sportovním a přírodovědným zaměřením. Od září 2018 otevíráme  
i přípravné kurzy na zkoušky na osmiletá gymnázia a střední školy. 

Víme, že děti jsou často nemocné, chcete odjet k babičce či na dovolenou, snažíme se proto  
každou hodinu kurzu koncipovat jako samostatný celek. Není žádný problém vynechání hodiny  
v cyklu. Lektorka se k probranému tématu určitě vrátí. 

Od poloviny září 2017 se rozeběhlo kolečko kurzů pro rodiče s dětmi – Klubíčka, Objevitelé, 
Tvořilové, Nespíme, tak tvoříme a Rozmluvte se spolu s dětmi. Kurzy pro samostatné děti  
– Hrajeme si s angličtinou a Malý umělec. Do konce školního roku se počet námi pořádaných  
kurzů téměř zdvojnásobil a postupně nám zaplnil všechna dopoledne v týdnu. 

Protože se nenaplnily původně plánované kurzy pro rodiče s hlídáním, začaly jsme i díky  
finančnímu daru efektivně využívat zadní místnost pro kroužky, a uvolnily tak dětskou hernu,  
která je nyní k dispozici po celý den.

nabídka kurzů za uplynulé období

→   Rozmluvte se spolu s dětmi ( jazykový)
→   Hrajeme si s angličtinou ( jazykový)
→   Angličtina pro život ( jazykový)
→   Základy PC pro seniory (počítačový)
→   Nespíme, tak tvoříme (výtvarný)
→   Malý umělec (výtvarný)
→   Tvořilové (tvořivý)
→   Klubíčka (pohybový)
→   Objevitelé (pohybově-tvořivý)
→   Sport nás baví (pohybový)
→   Sportujeme společně (pohybový)
→   Pojďte děti za písničkou (hudební )
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Hlavním informačním zdrojem je dnes internet. Jsou však informace, které najdete na internetu, 
správné? Víme, že rodiče mají mnoho otázek ohledně dětí, rodiny, ale například i financí atd.  
Jsou to často diskutovaná témata na mnoha portálech. My vám nabízíme možnost prodiskutovat 
témata otevřeně s odborníkem v dané oblasti v příjemném prostředí našeho klubu.

Kromě pravidelně pořádaných kurzů jsme do konce roku 2017 uspořádaly i několik workshopů  
a vzdělávacích přednášek pro rodiče. Jednalo se o přednášky na kterých se rodiče mohli  
dozvědět mnohé zajímavé informace ku příkladu o zdravé výživě, o správném nošení miminek  
nebo také jak posilnit svou psychickou pohodu a sebevědomí. 

Z workshopů to byly kreativní ruční práce, které vedli zkušení lektoři. Účast sice nebyla největší,  
ale chápeme, že najít si volný čas pro sebe během starosti o dítě není nejjednodušší. I přesto 
chceme v těchto akcích pokračovat a snažit se najít společně s Vámi termíny, které Vám  
budou vyhovovat.

přednášky za uplynulé období

→   Zdravé zoubky (24. 11. 2017)
→   Najít sám sebe (11. 12. 2017)
→   Žij svůj sen (17. a 24. 1. 2018)
→   Nohy a nožičky (23. 4. 2018)
→   Nohy drží tělo (14. 5. 2018)

Workshopy za uplynulé období

→   Šátkování (6. 10. 2017)
→   Zdobení perníčků (2. 12. 2017)
→   Adventní věnce (2. 12. 2017)
→   Pletení pomlázek (25. 3. 2018)
→   Zdobení kraslic (24. 3. 2018)

WorKSHopy / pŘEDnáŠKy
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Náš spolek uspořádal mnoho veřejných akcí k různým příležitostem jako je začátek školního  
roku, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic a podobně. Kromě toho jsme pro Vás rády 
uspořádaly bazárky dětských potřeb a oblečení. 

Během některých akcí otvíráme také dílničky, kde si mohou účastníci akcí vyrobit nebo připravit 
různé masky nebo předměty a díky nimž si děti i dospělí zdokonalují svou zručnost a osvojují  
historii našich tradic. 

O všech akcích se mohou zájemci dozvědět z našich letáčků, internetových stránek, Facebooku  
Edu Bubo Klubu nebo stránek městské části Praha9.cz. 

akce za uplynulé období

→   Netradiční sporty (13. 6. 2017)
→   Pohádková louka (26. 6. 2017)
→   Podzimní bazárek (4. 10. 2017)
→   Dušičkoví andílci (1. 11. 2017)
→   Lampiónový průvod (15. 11. 2017)
→   Mik, Mik, Mikuláš (5. 12. 2017)
→   Fašank v parku (7. 2. 2018)
→   Parkové závody (7. 3. 2018)
→   Vynášení zimy (18. 3. 2018)
→   Noc s Andersenem (23. 3. 2018)
→   Zdobení kraslic (24. 3. 2018)
→   Pletení pomlázek (25. 3. 2018)
→   Blešák v parku (1. 6. 2018) 
→   Pohádková louka  (27. 6. 2018)

aKCE pro VEŘEJnoST
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Park, venkovní hřiště, dřevěný domeček. O to všechno se staráme a jsme rády, že se Vám  
u nás líbí, vracíte se k nám a podporujete nás.

Již od začátku jsme věděly, že péče o celý park nebude jednoduchá, půjde o zátěž jak finanční, 
tak pracovní. Nechtěly jsme však nechat park ve správě externí firmě, bez možnosti dozoru nad 
odvedenou prací, protože považujeme park za součást Klubu. 

Pro odborné práce v parku využíváme služby sociální firmy Zahrada Fokusu Praha, ostatní práce 
jako sekání trávníku, pletí a vynášení košů zabezpečujeme ve vlastní režii. Proto Vás prosíme 
 o schovívavost v případě mírných nedostatků a zároveň o pomoc, ať už se sekáním trávníku  
nebo dohledem nad dodržováním čistoty v parku. 

Největším problémem jsou pejskaři, které bychom měli společně naučit, že park není místem 
pro venčení psů a koše v parku neslouží k odkládání psích výkalů. Park je veřejným a společným 
prostranstvím nás všech. 

uskutečnené projekty za uplynulé období

→   Odpadkové koše na tříděný odpad
→   Stojan na kola
→   Kočárkárna
→   Hmyzí hotel
→   Lavičky a posezení
→   Pískoviště
→   Malované hřistě (v plánu)
→   Dětské houpačky (v plánu)

parK a HŘiŠTě
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náKlaDy

Hlavní (Kč) Hospodářská (Kč) Celkem (Kč)

Spotřebné nákupy a nakupované služby 282 000,00  489 000,00 771 000,00  

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 59 000,00 – 59 000,00

Osobní náklady – – –

Daně a poplatky – – –

Ostatní náklady – – –

Odpisy, prodaný majetek, tvorba  
a použití rezerv a opravných položek – – – 

Poskytnuté příspěvky – – –

Daň z příjmů – – –

náklady celkem 341 000,00 489 000,00  830 000,00  

VýnoSy

Hlavní (Kč) Hospodářská (Kč) Celkem (Kč)

Přijaté příspěvky – – –  

Tržby za vlastní výkony a za zboží 86 000,00  332 000,00 418 000,00 

Ostatní výnosy – – – 

Tržby z prodeje majetku – – –

Výnosy celkem 86 000,00 332 000,00  418 000,00  

VýSlEDEK HoSpoDaŘEní

Hlavní (Kč) Hospodářská (Kč) Celkem (Kč)

Výsledek hospodaření před zdaněním – 255 000,00 – 157 000,00 – 412 000,00

zisky a náklady (k 31. 12. 2017)

aKTiVa
Stav k prvnímu dni  

účetního období (Kč)
Stav k poslednímu dni  
účetního období (Kč)

Dlouhodobý majetek celkem – –

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem – –

Dlouhodobý hmotný majetek celkem – –

Dlouhodobý finanční majetek celkem – –

Oprávky k dlouhodobému matejtku celkem – –

Krátkodobý majetek celkem – 299 000,00 

Zásoby celkem – –

Pohledávky celkem – –

Krátkodobý finanční majetek celkem – 299 000,00 

Jiná aktiva celkem – –

aktiva celkem – 299 000,00 

paSiVa
Stav k prvnímu dni  

účetního období (Kč)
Stav k poslednímu dni  
účetního období (Kč)

Vlastní zdroje celkem – – 412 000,00

Jmění celkem – –

Výsledek hospodaření celkem – – 412 000,00

Cizí zdroje celkem – 711 000,00

Rezervy celkem – –

Dlouhodobé závazky celkem – –

Krátkodobé závazky celkem – 711 000,00

Jiná pasiva celkem – –

pasiva celkem – 299 000,00

rozvaha (bilance)

EKonoMiCKá čáST
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Vřelé díky všem, kteří nás podporují nebo nám pomáhají; našim rodinám a dětem za podporu 
a trpělivost; přátelům za pomoc a podporu při pořádání veřejných akcí; Petře Musilové za 
dobrovolnickou práci v občerstvení; Miškovi Mackovi za vytvoření loga, webu a všech grafických 
materiálů; za finanční dar od rodiny Gmentových; všem rodinám za pomoc a podporu při propagaci, 
sdílení příspěvků a informací z webových stránek; společnosti FINEP za realizaci stavby; MČ P9  
za propagaci našich akcí na www.praha9.cz; společnosti Filicori Zecchini Czech, s.r.o. a společnosti 
Pivovary Staropramen s.r.o. za zapůjčení vybavení do stánku občerstvení.

Jěště jednou Vám všem velký DÍK! 
váš tým Edu Bubo Klubu 
Hanka a Martina

Veškerý obrazový a textový materiál podléha autorským právům, 
proto rozmnožovaní , kopírovaní nebo jiné obcházení bez souhlasu autorů je zakázáno.
Grafický koncept a zalomení misko.macko@gmail.com
Spolek aktivních rodičů © 2018


