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Příloha 1- Historie Baby clubu Juklík

Juklík, spol. s r. o. byl roku 1994 založen jako společnost, která se začala
soustřeďovat na péči a pomoc o rodinu a dítě při kojeneckém a batolecím plavání.
V současné době provozuje sám speciální prostory a bazény určené k plavání dětí, a to
konkrétně v bazénu v gymnáziu Přípotoční (od roku 1993), jenž má společnost v nájmu, a
v plaveckém areálu na Praze 13 (v nájmu od roku 1999), který má již ve vlastnictví.

V 90.letech využíval klub bazény v mnoha prostorách, většinou menších, ne zcela
veřejných (školkách, rehabilitačních centrech, malých fit centrech atd..). A proto společnost
začala uvažovat o vlastním pronájmu, kde by mohla rodinám s dětmi poskytnout plný
komfort. Roku 1993 má Juklík k dispozici pronájem v prostorách gymnázia Přípotoční, kde
jsou nevyužívané prostory rehabilitační linky a poté roku 1994 vzniká Baby Club Juklík,
spol. s r.o. To ale ještě zdaleka nekončí. Jelikož rostly počty zákazníků, bylo více než jasné,
že prostory nebudou stačit. Roku 1997 proto začal Baby Club Juklík hledat další prostory.
Ač vyhrál konkurs na zrušené jesle v Praze 13, vyskytl se problém s nedostatkem financí.
Pro přestavbu Juklík potřeboval přibližně 15 mil. korun a vzhledem k době, kdy banky
nepůjčovaly téměř nic, bylo složité je sehnat. Ovšem Juklíku se podařilo přesvědčit investory
ze spol. Marinco o prospěšnosti a kvalitě svých aktivit. A tak byla založena společnost BCJ
a.s., která se stala stoprocentním vlastníkem Baby Clubu Juklík, spol. s r. o., jejíž akcie byly
rozloženy mezi Marinco a.s. a bývalé majitelky. Díky tomuto spojení byla umožněna
přestavba a z bývalých jeslí se stal unikátní prostor určený pro plavání malých dětí. Provoz
byl otevřen v roce 2000. Od roku 2004 je Baby Club Juklík vlastníkem veškerého majetku.
V současné době se většinový podíl akcií nachází v rukou Štěpánky Štrougalové, jedné ze
zakladatelek Baby Clubu Juklík.
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