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Rok 2021 by pro nás všechny náročný  
a ovlivněný pandemii COVID-19. 

I vzhledem k jeho událostem se nám 
podařilo udržet provoz našeho klubu, 
za co patří poděkování všem, kteří nám 
zachovali svoji přízeň a navštěvovali naše 
kurzy a kroužky, zúčastnili se akcí nebo 
nás podpořili nákupem občerstvení.

váš tým Edu Bubo Klubu 
Hanka a Martina
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V roce 2021 u nás absolvovalo kurzy celkem 226 dětí a dospělých.

kurzy

V roce 2021 jsme dopolední Klubík, pro děti 2 – 4 let bez rodičů, rozšířili na celodenní  
ve dnech čtvrtek a pátek. Taktéž jsme změnili jeho koncepci a je víc zaměřen na pobyt dětí venku,  
co vyplývá i z jeho názvu. klubík v přírodě navštěvovalo v minulém roce 13 děti.

I navzdory pandemické situace a omezením se nám podařilo, v příznivých situacích a za dodržení 
podmínek, uspořádat několik hezký veřejných akcí – pohádková louka, zvířecí olympiáda, 
pohádka v parku, andělíčkova dílnička, Lampiónový průvod a Mik, Mik, Mikuláš.  
V listopadu jsme se se svým programem zúčastnili akce Městské části Praha 9 a společně jsme 
rozsvítili vánoční stromek. Touto cestou ještě jednou děkujeme všem maminkám a dětem, které 
nabrali odvahu vystoupit na pódium. Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
přípravě nebo průběhu všech akcí.

kLubík V přírodě

Veřejné akce

dopolední kurzy pro rodiče s dětmi  
(Klubíčka, Objevitelé, Šikulové)

odpolední kurzy pro děti 
(výtvarné, jazykové)

přípravné kurzy pro žáky 
(na osmiletá gymnázia, střední školy)

Večerní kurzy pro dospělé

počet účastníků celkem

jaro 2021 

48

23

8

10

89

podzim 2021 

74

35

12

16

137
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Z pochopitelných důvodů mnoho jiných akcí (přednášky, workshopy) v minulém roce nebylo,  
i když alespoň stoly v některých domácnostech zdobily na Vánoce nádherné věnce u nás upletené.

Na investice do rozvoje parku a hřiště už nezůstaly finanční prostředky. I tak jsme se ale snažili 
udržovat je pro vás hezké a funkční – kosení trávníku, péče o ostatní zeleň, vynášením košů,  
oprava drobných závad na hracích prvcích.

jiné akce

park a hřiště

ekonoMická část

aktiva
stav k prvnímu dni  

účetního období (kč)
stav k poslednímu dni  
účetního období (kč)

Dlouhodobý majetek celkem 8 000,00 8 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6 000,00 6 000,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0,00 0,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 2 000,00 2 000,00

Krátkodobý majetek celkem 23 000,00 20 000,00 

Zásoby celkem 23 000,00 20 000,00

Pohledávky celkem 0,00 0,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 257 000,00 184 000,00 

Jiná aktiva celkem 0,00 0,00

aktiva celkem 288 000,00 212 000,00 

rozvaha (bilance)



5

pasiva
stav k prvnímu dni  

účetního období (kč)
stav k poslednímu dni  
účetního období (kč)

Vlastní zdroje celkem – 84 000,00 – 56 000,00

Jmění celkem 0,00 0,00

Výsledek hospodaření celkem – 84 000,00 – 56 000,00

Cizí zdroje celkem 383 000,00 272 000,00

Rezervy celkem 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00

Krátkodobé závazky celkem 290 000,00 272 000,00

Jiná pasiva celkem 93 000,00 0,00

pasiva celkem 299 000,00 216 000,00

náklady

hlavní (kč) hospodářská (kč) celkem (kč)

Spotřební nákupy a nakupované služby 234 000,00  496 000,00 730 000,00  

Osobní náklady 112 000,00 174 000,00 286 000,00

Ostatní náklady 1 000,00 7 000,00 8 000,00

náklady celkem 347 000,00 677 000,00  1 024 000,00  

Výnosy

Provozní dotace 29 000,00 0,00 29 000,00

Přijaté příspěvky 2 000,00 0,00 2 000,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 336 000,00  624 000,00 960 000,00 

Ostatní výnosy 22 000,00 39 000,00 16 000,00

Výnosy celkem 389 000,00 663 000,00  1 052 000,00  

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření před zdaněním 42 000,00 – 14 000,00 28 000,00

zisky a náklady (k 31. 12. 2021)

rozvaha (bilance)
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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; všem 
rodinám za pomoc a podporu při 
propagaci, sdílení příspěvků a informací  
z webových stránek; společnosti FINEP;  
Městské části P9 a Chytré opičce.
 

Děkujeme všem
Martina a Hanka


