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Slovo na úvod

Vážení a milí návštěvníci Komunitního centra MEZI DOMY,
další rok máme za sebou a opět nás velmi těší, že i v roce 2019 jste
naše centrum hojně navštěvovali, ať už jako účastníci pravidelných
kurzů, workshopů a oblíbených kulturních a sportovních akcí pro rodiny
s dětmi, nebo jako návštěvníci naší kavárny, kde pro vás máme vždy
připravenou čerstvou kávu, vynikající domácí zákusky a laskavý úsměv
od našeho personálu.

Daniela Viltová

V programovém vedení se v únoru 2019 vystřídali pan Mgr. Andrej
Mikulka s paní Veronikou Kubíkovou. Oběma moc děkujeme za jejich
angažovanost a energii, se kterou Komunitní centrum vedli.

Mgr. Andrej Mikulka

Veronika Kubíková

Věříme, že Komunitní centrum MEZI DOMY přispívá významně k oživení kulturního i společenského života na Jižním Městě a že společně s vámi, kteří zde bydlíte, budeme úspěšně pokračovat ve vzájemném propojování místní komunity. Děkujeme, že se k nám vracíte!
Rádi bychom poděkovali za podporu všem návštěvníkům, zakladateli a podporovateli
Jihoměstské sociální a.s. a Městské části Praha 11 za udělenou dotaci na provoz.
Srdečně
za celý tým Komunitního centra MEZI DOMY
Daniela Viltová, vedoucí provozu
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Založení a organizační struktura společnosti
Komunitní centrum MEZI DOMY, z. ú.
– vzniklo a bylo zapsáno v rejstříku ústavů u Městského soudu
v Praze, pod spisovou značkou U 472 dne 4. 8. 2016,
– je založeno za účelem podpory širokého spektra komunitních aktivit
na území MČ Prahy 11 v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a rovných příležitostí,
– zakladatelem je Jihoměstská sociální a.s., IČ 284 61 835, Ocelíkova
672/1, 149 41 Praha 4 – Háje.
Ing. Petr Dvořák
ředitel

Orgány společnosti v roce 2019:
Statutární orgán – ředitel:
Ing. Petr Dvořák (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)
Správní rada:
Ing. Alice Tajerová, předsedkyně správní rady (1. 1. - 31. 12. 2019)
Hana Velebilová, členka správní rady (1. 1. – 31. 12. 2019)
Ing. Petr Hodek, člen správní rady (1. 1. – 31. 12. 2019)

Ing. Alice Tajerová,
předsedkyně správní rady

Revizní orgán:
Mgr. Marek Nemeth (1. 1. – 31. 12. 2019)
Spolupracovníci / zaměstnanci v r. 2019:

Hana Velebilová,
členka správní rady

Ing. Petr Hodek,
člen správní rady

Al-Amel Kašpar (koordinátor provozu, kavárník)
Bělková Kristina Eva (lektorka Súfijského cvičení)
Brožková Blanka (lektorka angličtiny pro dospělé)
Das Batista Mereira Krsna (lektor angličtiny)
Dibitanzlová Kateřina (koordinátorka provozu, kavárnice)
Drbalová Zdenka (lektorka tance pro ženy)
Hodan Václav (koordinátor provozu, kavárník)
Jiránková Tereza (koordinátorka provozu, kavárnice)
Kacafírek Jan (koordinátor provozu, kavárník)
Ing. Mgr. Kalinová Jana (lektorka keramiky)
Koudelka Matěj (koordinátor provozu, kavárník)
Knězů Martina (lektorka pilates)
Kubíková Veronika (programová vedoucí)
Molnár Daniel (koordinátor provozu, kavárník)
Ovsíková Markéta (lektorka tai-chi)
Mgr. Parachinová Dana (lektorka cvičení s dětmi)
Prouzová Kateřina (lektorka jógy)
Prudnikovová Ekaterina (koordinátorka provozu, kavárnice)
Sahulová Eliška (koordinátorka provozu, kavárnice)
Simonová Zuzana (koordinátorka provozu, kavárnice)
Stehnová Jana (lektorka haptiky)
Suchá Kristýna (lektorka cvičení na míčích a výtvarného kurzu)
Šimíček Matěj (koordinátor provozu, kavárník)
Švecová Petra (koordinátorka provozu, kavárnice)
Tomek Jakub (lektor cvičení pro děti)
Mgr. Tučková Jana (lektorka cvičení FitDance)
Mgr. Veselá Lucie (lektorka logopedie)
Viltová Daniela (vedoucí provozu)
Votíková Kateřina (kuchařka, pekařka a koordinátorka provozu)
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Úspěšný rok 2019
Čtvrtý rok existence Komunitního centra MEZI
DOMY byl pestrý a ukázal, že je stále velký
zájem obyvatel Jižního Města navštěvovat
jak pravidelné kurzy, tak i jednotlivé akce. Vysoká návštěvnost je pro nás radostí a důkazem
toho, jak je důležité mít na Jižním Městě místo,
kde se může scházet komunita lidí z okolí.
Kromě obyvatel Prahy 11 nás navštěvovali
také lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí Jižního Města.
Naší vizí i pro rok 2019 bylo, abychom dokázali propojovat všechny věkové generace.
Organizovali jsme tak akce pro rodiny s dětmi,
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studenty i seniory. Byli jsme také ke spolupráci
oslovováni různými organizacemi z Jižního
Města. Velkým úspěchem bylo dokončení
a spuštění nových webových stránek www.
mezi-domy.cz, díky kterým si nás lidé mohou
lépe najít. Díky propagaci na sociálních sítích
se o nás dozvídají také lidé z jiných městských
částí, kteří k nám často zdaleka dojíždějí.
Jsme velmi rádi, že si komunitní centrum získalo za necelé 4 roky své existence stálé návštěvníky, a také že si k nám cestu nachází
i stále noví lidé.

Prostor pro setkávání generací
Komunitní centrum MEZI DOMY těsně sousedí s jídelnou Jihoměstské sociální a.s., kterou každý všední den navštěvují senioři, kteří
sem chodí na obědy nebo na setkání klubu
seniorů. Často využívají kavárnu k příjemně
stráveným chvilkám po obědě nebo k zakoupení něčeho dobrého k posezení v klubu. Častými návštěvníky jsou také maminky s dětmi,
a to nejen kvůli výborné kávě, ale zejména
kvůli útulnému a dobře vybavenému hracímu
koutku. Díky dotaci MČ Praha 11 jsme mohli
dětem pořídit krásný nový multifunkční koutek,
včetně nových koberců. Studenti z okolních
škol oceňují především čerstvou polévku nebo
tousty a náš příjemný a klidný prostor s wifi
připojením často využívají pro své studium.
V létě je hojně využívána zahrada, kde mají
děti dostatek místa na běhání, mohou si půjčit
nejrůznější odrážedla nebo si hrát na pískovišti. V našem centru se tedy potkávají všechny generace, což je pro všechny zúčastněné
velmi obohacující a příjemné.

Prostor pro vás
Je pro nás důležité být otevřeni i nejrůznějším
typům spolupráce s místními organizacemi.
Dlouhodobě působíme jako výdejna KPZ –
ekologického zemědělství. Nově jsme začali
spolupracovat s Armádou spásy a s Klokánkem. Obě organizace velmi ocenily a s vděkem
přijaly oblečení či hračky, které nenašly své
majitele na výměnném bazárku SWAP.

Prostor kavárny je téměř každý víkend využíván pro rodinné oslavy, které je možné si
u nás objednat, a to včetně výzdoby a občerstvení.
Návštěvníci k nám také každodenně chodí objednávat kvalitní mléčné výrobky od firmy Dobrý produkt.
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Pořádáme aktivity pro všechny
V roce 2019 KC MEZI DOMY uspořádalo
řadu pravidelných lekcí, workshopů, tvořivých
akcí, přednášek, rodičovských setkáních a akcí
pro rodiny a komunitu lidí z Prahy 11. Zajistili
jsme pro rodiny s dětmi 9 akcí zaměřených na
společné tvoření, ale i na sport. Těchto událostí se zúčastnilo celkem 456 lidí. Tři druhy
akcí zaměřené na udržitelnost a nabídku vlastních výrobků přivedly do KC dohromady 319
lidí. Na téma zdraví jsme uspořádali 6 typů
akcí, kterých se zúčastnilo 87 účastníků.
Uspořádali jsme také 7 různých přednášek
a setkání Rodičovského fóra. Na tyto akce přišlo 69 zájemců. Komunitních akcí a vernisáže
obrazů se zúčastnilo 46 lidí. Pravidelné lekce,
akce pro rodiny, workshopy a tvořivé dílny se
těšily dohromady účasti 1 305 spokojených
návštěvníků.
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Mezi jednotlivé akce, které se konaly v KC
MEZI DOMY, můžeme zařadit: Keramiku,
OM Chanting meditace, Fermentování zeleniny, Women´s Day, Carmen Dance – tanec
pro ženy, Dětský bleší trh, Velikonoční tvoření,
SWAP – výměnný bazárek oblečení, knih a domácích potřeb, DIA přednášku, Sportovní den
pro děti, Workshop Vyrob si svůj sliz, Malování
na tašky, Malování hennou, Dýňohrátky a Halloween, Podzimní tvoření, Vánoční tvoření,
Vánoční tržiště a další. Z pravidelných kurzů
si mohli návštěvníci vybrat: Angličtinu pro dospělé, Posilující cvičení pro tělo i duši, Angličtinu s dráčkem Billym, Baby jógu, Tanec pro
dospělé, Kondiční cvičení, Pilates, Haptické
masáže, Súfijské cvičení, FitDance, Tanec
na míčích pro maminky s miminky nebo Cvičení na míčích pro těhotné.

Sdílení v komunitě
Komunitní centrum MEZI DOMY je otevřeným prostorem pro komunitní setkávání převážně pro obyvatele Prahy 11. Místní lidé
z panelových domů nás často navštěvují
a sami přicházejí s vlastními kreativními nápady, které bychom mohli společně zrealizovat. Aby byly naše akce i nadále dostupné pro všechny – seniory, matky samoživitelky i rodiny s malými dětmi, snažíme se

udržovat cenovou dostupnost akcí a kurzů,
a to v průměru 60 Kč za lekci nebo akci.
Děkujeme také všem, kteří nás v prosinci podpořili prostřednictvím akce Krabička cukroví
v rámci projektu Giving Tuesday, a umožnili tak další fungování KC. Ohlas byl obrovský a MEZI DOMY stále zůstává prostorem, kde se může scházet komunita Jižního
Města.

Přehled akcí v roce 2019
Kroužky a workshopy
Posilující cvičení pro tělo i duši – 3 cykly
– 12 účastníků
Baby jóga – 3 cykly – 22 účastníků
Tanec pro ženy – 3 cykly – 19 účastníků
Kondiční cvičení – 3 cykly – 13 účastníků
Cvičení na míčích pro maminky s miminky
– 5 cyklů – 33 účastníků
Angličtina s dráčkem Billym – 3 cykly – 30
účastníků
Pilates – 3 cykly – 26 účastníků
Angličtina pro dospělé – 4 cykly – 37 účastníků
Súfijské cvičení – 3 cykly – 17 účastníků
FitDance – 3 cykly – 24 účastníků
Cvičení na míčích pro těhotné – 1 účastnice
OM Chanting – 9 lekcí – 40 účastníků
Carmen Dance – tanec pro ženy – 8 účastníků
Kreativní dílny
Keramika – 11 lekcí – 323 účastníků
Vánoční tvoření – 25 účastníků
Workshop malovaných tašek – 23 účastníků
Podzimní tvoření – 20 účastníků
Dýňohrátky a Halloween – 18 účastníků
Malování hennou – 6 účastníků

Vyrob si svůj sliz – 15 účastníků
Velikonoční tvoření – 18 účastníků
Fermentování – 15 účastníků
Akce pro celou rodinu
SWAP – 4 akce – 219 účastníků
Sportovní den pro děti – 18 účastníků
Vánoční tržiště – 30 účastníků
Dětský blešák – 70 účastníků
Women´s day – 5 účastníků
Vernisáž obrazů – 20 účastníků
Přednášky, besedy, diskuse
Přednáška Zdraví začíná v hlavě – 5 lekcí
– 22 účastníků
Přednáška Extinction Rebellion – o klimatu
– 8 účastníků
Přednáška Pralets – 9 účastníků
Dia přednáška – 2 lekce – 39 účastníků
Přednáška Anionty a kationty v našem životě
– 5 účastníků
Fórum rodičů – 8 účastníků
Setkání KPZ – 20 účastníků
Květ mateřství – 6 účastníků
Přednáška Zdravé pánevní dno – 6 účastníků
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Plány pro rok 2020
Tato stránka bývá obvykle věnována našim
plánům na celý rok. Vzhledem k mimořádné
situaci a v souladu s nařízením vlády ČR
v rámci opatření proti šíření nákazy koronavirem bohužel zůstaly brány KC MEZI DOMY od
poloviny března zavřené.
Proto soustředíme naše myšlenky, plány
a energii do druhé poloviny roku, konkrétně
na září, kdy, jak doufáme, budeme moci znovu
přivítat návštěvníky, a opět se tak aktivně zapojit do kulturního a společenského života na
Jižním Městě.
Rádi bychom pokračovali v již zaběhnutých
a oblíbených aktivitách, mezi něž patří především pravidelné kurzy (angličtina pro dospělé,
FitDance, cvičení na míčích pro maminky s miminky, výtvarka pro děti a rodiče, pilates)
a workshopy (keramika, výtvarné tvoření).
Program KC obohatí také již tradiční a velmi
úspěšný dětský blešák, kde se na jedno odpoledne děti stanou prodejci svých hraček,
knížek a drobností. Pro velký zájem plánujeme
také pokračovat v bazárcích dětského oblečení, a také ve výměnné akci SWAP, která loni
přitáhla pozornost mnoha lidí nejen z blízkého
okolí.
Na podzim si společně vyrobíme lampiony a již
tradičně se vydáme na lampionový průvod,
který bude zakončen sladkou odměnou pro
všechny zúčastněné. Koncem října proběhne
v KC Strašipárty a soutěž o nejoriginálnější
masku, a jako každý rok bude naše kavárna
nabízet celý den hrůzostrašné dobroty.
Konec roku bude již tradičně věnován (před)
vánočním aktivitám – workshopům adventního
tvoření a jedinečnému Vánočnímu jarmarku,
kde šikovní lidé z Jižního Města předvedou
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své ručně dělané výrobky, a nabídnou tak milou alternativu originálního dárku pod stromeček.
Rádi bychom do našeho programu začlenili
i studenty z blízkého Waldorfského lycea, kteří
by mohli vypomáhat s počítačovou gramotností našim seniorům nebo vést doučovací
kroužky pro žáky ZŠ. Prostor KC bychom
chtěli nově poskytnout studentským divadelním představením či hudebním (pod)večerům.
Ve spolupráci s KPZ (Komunitou podporované
zemědělství) budeme i tento rok fungovat jako
výdejní místo pro vyzvedávání produktů od lokálních farmářů a zemědělců, a pro velký zájem budeme i nadále pokračovat ve spolupráci
s firmou Dobrý produkt, a.s. V naší kavárně si
tak můžete objednat a následně vyzvednout
kvalitní a čerstvé mléčné produkty od farmářů
z Vysočiny.
Prostory Komunitního centra jsou také často
využívány pro narozeninové, převážně dětské
oslavy, a nejinak tomu bude i letos. Máme
obrovskou radost, že se k nám oslavenci z loňských let opakovaně vracejí, a zároveň s sebou
přivádějí další zájemce, kterým rádi připravíme
sladké i slané občerstvení a tematickou výzdobu.
Těšíme se také na společné akce s Jihoměstskou sociální a.s. Taneční odpoledne nebo Mikulášská zábava pro seniory vždy obohatí prostředí kavárny a připomenou nám mladším, jak
je důležité se aktivně zajímat o naše seniory,
a že i dříve narození to umí pořádně rozjet.
I přesto, že nám letos několik měsíců „uteklo“,
věříme, že druhá polovina roku 2020 bude
plná zajímavých akcí, kterými potěšíme všechny bez ohledu na věk či zájmy.
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Finanční zpráva
Vážení přátelé a podporovatelé Komunitního
centra MEZI DOMY,

chova. Výsledek „obchodování“ můžete vidět
na řádcích 504 a 604 výkazu zisku a ztráty.

předkládáme Vám k posouzení čísla, která popisují naše hospodaření v roce 2019. Rok
jsme skončili záporným hospodářským výsledkem, zejména proto, že se nám nepodařilo
získat dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy, který
nás v předchozích dvou letech podporoval.

Náš velký projekt Nástavby – rozšíření prostor
Komunitního centra zůstal tzv. „v šuplíku“. Magistrát v roce 2019 nevyhlásil další kolo dotačního programu a v roce 2020 upravil podmínky
tak, že jsme z možnosti žádat předem diskvalifikováni. Hledáme tedy řešení, jak projekt
vzkřísit a dokončit, stavební povolení máme
prodlouženo na další 2 roky.

Z hlediska tržeb byl rok 2019 historicky nejúspěšnějším rokem, v porovnání s předchozím
účetním obdobím jsou tržby o 86 tis. Kč vyšší.
Z přílohy k účetní závěrce můžete vyčíst, že
naše hospodářská činnost dotuje činnost komunitní. K tomuto modelu od počátku směřujeme a daří se nám ho naplňovat.
Kromě kavárny je naší druhou hospodářskou
aktivitou obchůdek v Domově seniorů Janou-

Děkujeme za podporu naší mateřské společnosti Jihoměstská sociální a.s. a za dotaci ve
výši 269 tis. Kč Městské části Praha 11.
S přáním dobrých a zdravých dní
Ing. Alice Tajerová, ekonomka a předsedkyně
správní rady KCMD

(v Kč)
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Účetní závěrka
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Kontaktní údaje
Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú.
Adresa: Křejpského 1502/8, 149 00 Praha 4
Sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČ: 05282471
Tel: 777 485 622, 777 485 939
Mail: info@mezi-domy.cz
www.mezi-domy.cz
www.facebook.com/mezi.domy/
Instagram: @mezidomy8

Podpořili nás:
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