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EDDA, z.ú. v roce 2019 provozoval dětské skupiny, mikrojesle a dětský klub 
a komunitní centrum.

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho názvu. EDDA znamená islandsky 
prababička – stará vědma. Posláním ústavu je udržitelný rozvoj člověka 
a země v holistickém pojetí. Slova Edukace – výchova, Didaktika – vzdě-
lávání, Dialog – otevřená komunikace, Alternativa – jako cesta komunitní 
práce dle potřeb všech věkových a sociálních skupin. Pokládáme základy 
rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití generací, ce-
loživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme 
svět.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných čin-
ností sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání V LOKALITÁCH, ve 
kterých ústav působí:

a) poskytovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon – v rámci předškolního vzdělávání – Mateřská škola  
U Sovičky;

b) zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;

c) poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách;

d) provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče 
– zájmové a neformální vzdělávání, prevence rizikového chování;

e) podporovat slaďování profesního a rodinného života, ochrana práv ro-
diny a dětí;

f)  zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu;

g) podporovat rozvoj alternativního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny 
didaktických pomůcek;

h) působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra ve spolupráci  
s lokálními organizacemi/samosprávou/firmami;

i)  podporovat začínající podnikatelky, hand made domácí výrobu a tra-
dice, regionální produkty a dodavatele – znevýhodněné osoby na trhu 
práce;

j)  rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se aktiv-
ně společenského života – podporovat aktivní stárnutí a kulturní život.

1. INFORMACE O ČINNOSTI



Jedná se o zařízení s celodenní péčí a pravidelným provozem pondělí až 
pátek 7 – 16 hod. 

Kapacita jesliček je 12 dětí ve věku od 1 roku do 5 let, o něž se starají dvě 
pečující osoby a 1 provozní pracovnice, která vydává obědy a zajišťuje čin-
nosti s tím spojené. 

Vzhledem k celodenní péči o děti je zařízení zaměřeno na rozvoj sociál-
ních, motorických a jiných dovedností. Do běžného denního režimu jsou 
zahrnuty Montessori prvky a angličtina hrou. Při dopoledním programu 
jsme zařadili řízené činnosti na elipse, při kterých probíhají výchovné blo-
ky, které jsou vedeny pečujícími osobami. Tyto bloky mají vždy měsíční 
nebo týdenní téma, ke kterému se vztahují navazující aktivity a hrátky. Na 
elipse se děti vítají, poznávají nové zvyky, přírodní procesy, zvířata a také 
různá místa na světě. Během několika měsíců jsme se také naučili spoustu 
anglických říkanek a písniček, děti už dokonce zvládají anglicky nazývat 
některá zvířata. 

Při nepřízni počasí využíváme prostory v jesličkách, kde se věnujeme vý-
tvarným činnostem, malujeme nejraději prstovými barvami, taky hodně 
používáme tiskátka, houbičky a přírodní materiály. 

Někdy děti potřebují pořádně vybít energii, kterou v sobě mají a denní míst-
nost se rázem promění v tělocvičnu, kde pořádáme soutěže, máme pro 
děti připravené tělovýchovné pomůcky na zlepšování hrubé motoriky, ská-
čeme, cvičíme s balonem, s obručí a také se protahujeme u dětské jógy. 

Při běžném denním režimu děti učíme základním sociálním dovednostem, 
chodíme na procházky do okolí a na výpravy do parku. Učíme děti navazo-
vat nové vztahy, komunikaci a řešení případných konfliktů.

Realizace projektu
1. 9. 2018 - 31. 8. 2020, Jesličky U Sovičky Chrudim,  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008788

1.1
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DĚTSKÁ SKUPINA [D.S.] CHRUDIM



Jak šel čas u nás v roce 2019, prozradila vedoucí provozu 
Lucie Sokolová

Zimní čas si s námi pěkně pohrál. I naši školičku tentokrát zasáhla 
velká nemocnost dětí. Proto jsme se zaměřili na téma nemoci a jak jim 
předcházet. Větší část dne jsme trávili v jesličkách, kde jsme si čas krátili 
básničkami, zpěvem s hudebními nástroji nebo cvičením a tvořením. 

S příchodem jara jsme začali častěji chodit na procházky 
mimo areál jesliček, kde jsme pozorovali probouzející se přírodu. Také 
jsme si společně zaseli jarní osení a pozorovali, jak roste. Na elipse jsme 
probírali mláďata a barvy. A jelikož se také během tohoto období slaví 
Velikonoce, vyrobili jsme si s dětmi dekorace s touto tématikou. 

Letošní léto bylo opravdu horké, a tak jsme chodili ven hned po 
svačince. Čas jsme trávili buď krátkou procházkou nebo na zahradě, kde 
jsme dětem udělali občas radost v podobě napuštěného bazénku. Do 
vnitřních prostor jsme se vraceli dříve, už po 10 h a čas, který zbýval do 
oběda jsme trávili zpěvem, tvořením nebo volnou hrou. Také nás opustila 
kolegyně Anička Uhlířová a místo ní jsme přivítali naši  Danielu Hamrní-
kovou. Konec školního roku jsme zakončili piknikem v parku, který jsme 
si všichni moc užili.  

S novým školním rokem jsme přijali opět nové usměvavé 
špunty a znovu se učili pravidla a režim jesliček. Jako každý rok, ani 
letos jsme nevynechali oblíbené „Dýňoce“, kdy se děti převlékli do kostý-
mů, vydlabali jsme si dýni a společně se vyfotili. Chodili jsme do parku, 
pozorovat popadané listí, na elipse jsme si povídali, jak se zvířátka při-
pravují na zimu. 

Zima 

S příchodem zimy jsme se více zdržovali uvnitř jesliček, kde 
jsme zpívali vánoční koledy a vyráběli vánoční přáníčka. Opět jsme více 
cvičili, abychom si pořádně prohřáli tělíčko. Před vánočními prázdnina-
mi jsme uspořádali vánoční besídku, kde jsme společně s dětmi a rodiči 
zazpívali koledy, vyrobili svícínek a prošli betlémskou spirálu.
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Společensky prospěšný projekt s názvem MIKROJESLE Chrudim, který na-
bízí podporu rodinám v Chrudimi a okolí v uplatnění na trhu práce nebo 
možnosti sladit rodinný a pracovní život. 

Díky podpoře města Chrudim a MPSV se otevřely od 1. 9. 2017 první chru-
dimské mikrojesle. Ty jsou určeny dětem od 6ti měsíců do 4 let věku dítěte 
rodičů, kteří mají své uplatnění na trhu práce. 

Mikrojesle Chrudim jsou otevřeny pro rodiče a děti každý den od 7:00 do 
16:00 hodin. Jejich výjimečnost spočívá především v individuálním přístu-
pu, kdy v jeden den mohou Mikrojesle navštívit pouze 4 děti, a také v tom, 
že jsou zcela ZDARMA. Na tento počet dětí připadají vždy dvě chůvy, které 
mají kvalifikované vzdělání. Mikrojesle podpořilo město Chrudim.

Realizace projektu 
1. 3. 2017 - 31. 12. 2019, Mikrojesle Chrudim,  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003695

Tak jako každý rok, tak i letos se naše chůvičky těší z nově příchozích mi-
minek. Děti se většinou ve věku 1,5 roku postupně učí navyknout hlavně 
na to, že jsou bez maminky,  že mají režim,  že se nevstává od jídla, že 
po toaletě se myjí ruce. Každý den si také trénují svoji pozornost na tolik 
oblíbené elipse. Jakmile chůvy zjistí u dětí posun, nastává pak čas, jít dál. 
Učit se novým věcem.  Děti se snaží zpívat, tleskat a opakovat pohybové 
říkanky.  Pak přijde na řadu ukázka a hry se zvířátky - naslouchání  zvuků, 
sdělení, kde bydlí, co nám dávají, poznávání barev a tvarů. I v mikrojeslích 
se podporuje zdravý životní styl a tak se chodí ven za každého počasí. 
Všechny aktivity, které se plánují, jsou vždy s ohledem na věk a požadav-
ky dětí jak jednotlivce, tak skupiny. Sdílí nadšeně vedoucí provozu Renata 
Svobodová.  

1.2 MIKROJESLE CHRUDIM
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Provoz dětské skupiny v obci Čistá u Horek byl zahájen dne 2. 1. 2018. 
Školička disponuje 15 místy pro děti od 1 do 6 let . O děti pečují tři plně 
kvalifikované chůvy. Denní režim začíná každý všední den, od pondělí do 
pátku a to od 7:00 do 16:00 hodin. Každé dítě je individuální a péče o ně 
je vždy přizpůsobena jeho potřebám.

Realizace projektu
1. 1. 2018 - 31. 12. 2019, Školička Čistá,  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001701

Jak to u nás v roce 2019 žilo?  

Leden - za dětmi přišli tři králové v podobě dětí z MŠ Čistá u Horek, 
přijelo  k nám i  loutkové divadlo s pohádkou o ptáčcích 

Únor - povídání o masopustu a vše kolem něho děti moc bavilo, 
karneval tak nenechal na sebe  nenechal dlouho čekat a děti tak tančily v 
různých převlecích  

Březen - kytičkový den nám dal prostor povídat o rostlinách s ukáz-
kou jarních květin 

Duben - proběhlo pálení čarodějnic, klasika, která děti nikdy neomrzí  

Květen - děti vyráběly přáníčka ke dni matek, básničky a povídání o 
maminkách si moc užily  

Červen - oslava dne dětí na zahradě, zábavné úkoly a hry pro děti 
i rodiče, opékání buřtů, tradice, kterou děti moc milují a my máme moc 
rádi čas, když můžeme být spolu, my, děti, rodiče. Když je hezky a někdy 
i zamračeno snažíme se maximum času trávit na naší krásné zahradě 
a nebo chodíme na procházky. V blízkosti naší školičky je místní rybník, 
kam chodíme krmit kachny a pozdravit hastrmana.:) 

1.3 D.S. ČISTÁ U HOREK – ŠKOLIČKA V ČISTÉ
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Tento klub je určen pro děti 1. stupně ZŠ (započatá docházka do 1. třídy a ukon-
čená docházka do 5. třídy), které nebyly přijaty do školní družiny a jejichž oba ro-
diče mají přímou vazbu na trh práce. Klub poskytuje vlastní výchovný program, 
který vychází ze zájmů a potřeb přihlášených dětí. Od školní družiny se klub liší 
především odlišnými formami činností, individuálnějším přístupem a možností 
doprovodů. Děti od 1. do 3. třídy vodíme ráno z klubu do školy a odpoledne ze 
školy do klubu a třikrát za týden tyto děti doprovázíme z klubu na kroužek nebo 
z kroužku do klubu. V létě i o jarních a podzimních prázdninách se pořádají pra-
videlné příměstské tábory. 

Realizace projektu
1. 9. 2018 - 31. 8. 2020, Dětský klub EDDA Čistá,  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824

Provozní informace
a) Zázemí klubu je v pronajatém prostoru, Čistá u Horek 152, 512 35, Čistá u 

Horek. K dispozici je mnoho stolních her, tvořivá dílna. K vybavení klubu patři 
mini ateliér k výtvarným činnostem, odpočinková zóna, mini herna. V okolí 
klubu se nachází venkovní hřiště na fotbal či jiné sportovní aktivity. Do klubu 
je zavedena studená i teplá voda, elektřina a plynové vytápění.

b) Docházka dítěte do klubu začíná dle písemné dohody s rodiči. V době pod-

1.4 DĚTSKÝ KLUB EDDA – ČISTÁ U HOREK
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Srpen - loučíme se tradičně s létem a dětmi, které odchází od září do školy, když je 
velké teplo užíváme si společného koupání v bazénku na zahradě 

Září - přivítání nového školního roku a nových dětí 

Říjen - přijelo nás navštívit opět loutkové divadlo 

Listopad - každý podzim chodíme na sběr kaštanů, žaludů, šípků, ze kterých 
vyrábíme podzimní dekorace. A že jich dětí umí vyrobit.:) 

Prosinec - jako každý rok se i letos naše školička zapojila do adventních trhů, 
které pořádá ZŠ Čistá u Horek. A nakonec přišel tolik očekávaný Ježíšek. 

Zabýváme se výchovou Montessori pedagogiky a naše motto zní: 

„POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“, prozradila vedoucí dětské skupiny Hana 
Plotová.



zimních a vánočních prázdnin a ve dnech státních svátků je klub uzavřen.

c) Provoz klubu je ráno od 6:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 12:00 do 18:00 
hodin.

d) Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) rozhodnou, jakým způsobem 
bude dítě dopraveno do klubu: zda bude potřebovat do/z klubovny dopro-
vod, nebo bude do/z klubovny docházet samo, jestli bude potřebovat dopro-
vázet na kroužek či z něho zpět do klubovny.

e) Kapacita skupiny v klubu je 15 dětí.

Aktivity klubu
Pondělí: kreativně od 13:00 hod.

- malujeme, vyrábíme, tvoříme (různými technikami) výzdobu a dekorace v sou-
ladu s ročními obdobími a svátky

Úterý: sportovně od 14:00 hod.

- hrajeme pohybové hry v klubu i venku

- cvičíme jógu pro děti

Středa: hrajeme si (deskové a logické hry) od 14:00 hod.

- hrajeme deskové a naučné hry

- řešíme hlavolamy, cvičíme si postřeh a logické myšlení   

Čtvrtek: odpolední vaření od 13:00 hod.

- vaříme a pečeme jednoduché pokrmy

- zpracováváme tradiční suroviny - vyrábíme sušené ovoce, marmelády, sirupy

Pátek: dramatické odpoledne od 13:00 hod.

- pracujeme s příběhy, čteme, hrajeme divadlo, povídáme si

- výtvarně tvoříme - ilustrace, kulisy, loutky, miniknížky
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…je přístupný, unikátní, bez-
pečný a neutrální prostor 
propojující různorodé skupi-
ny obyvatel města Chrudimi. 
Zařízení je určeno zejména 
pro aktivity 3 cílových sku-
pin, které jsou v rámci majo-
rity omezeny z různých důvodů na aktivní participaci ve veřejném životě a 
mají ztížený přístup k podílení se na volnočasových, či vzdělávacích akti-
vitách. Skupiny, které naše komunitní centrum podporuje jsou osoby ohro-
žené sociálním vyloučením, osoby tělesně postižené a rodiče samoživitelé. 
Zároveň, není KC Dvorek prostorem uzavřeným, ale je otevřeno obecně ve-
řejnosti. KC Dvorek chce být jak místem poskytujícím příležitost komunitě, 
tak i místem otevřeným životu ve městě Chrudim. 

Realizace projektu 
1. 4. 2019 - 31. 3. 2021, Komunitní centrum Dvorek,  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010235

Komunitní centrum Dvorek v čase
Červen 2019 – bylo zprovozněno komunitní centrum Dvorek 

Září 2019 - byla zprovozněna komunitní lednice, komunitní knihovna, ko-
munitní prádelna, komunitní posilovna, komunitní zahrada 

Účastníkům trvale nabízíme: pracovní poradenství, zprostředkování dluho-
vého poradenství, základní sociální poradenství, individuální terapeutická 
setkání, bezpečný prostor k trávení volného času. 

Aktivity centra v roce 2019
Rostlinná štafeta 
Blešák na Dvorku 2x 
Loučení s létem na Dvorku 

1.5 KOMUNITNÍ CENTRUM DVOREK - CHRUDIM
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Sousedské promítání 2x 
Autorské čtení Jakuba Nečiny 
Blešák – oblečení pro děti 
Čaj s dulou 
Workshop – výroba bylinkového sirupu 
Seminář péče o pleť 
Výstava Bohuslava Volfa 
Řekni svůj příběh – „Moje první cesta, Barbora Debnárová“ 
Soutěž o nejlepší bábovku 
Sucho v krajině, zadržování vody v krajině 
Beseda „Dovol si být sama sebou, dovol si být ženou“ 
Ochutnávka regionálních jablek 
Péče o ženy v těhotenství 
Kurz denního líčení 
Výroba slizu na Dvorku 
Povídání o porodu 
Výstava fotografií, Barbora Debnárová 
Rodičovské fórum 
Montessori dílničky 8x 

Pochlubila se vedoucí provozu Michaela Müllerová. 

Komunitní centrum Dvorek je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu zaměstnanost za podpory MAS Chrudimsko.

KOMUNITNÍ CENTRUM DVOREK - CHRUDIM



2. AKCE
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Evropský týden mládeže ve Vrchlabí
Odpoledne pro mladé jsme upořádali ve spolupráci s Domem zahraniční 
spolupráce, za finančního přispění města Vrchlabí a mediální prezentace 
ve vrchlabském PULSu 3. května 2019. Akce se konala u příležitosti mezi-
národního Týdne pro mládež v celé Evropské unii, což je dohledatelné na 
webu „European Youth Week“, kde bylo Vrchlabí také zaneseno do mapy: 
https://europa.eu/youth/week_en . Evropský týden pro mládež je opako-
ván vždy ob rok. Ve Vrchlabí akce proběhla prvně. Dům zahraniční spolu-
práce věnoval ceny pro účastníky, tyto byly rozdávány vždy každou celou 
hodinu mladým, kteří se pokusili vyplnit kvíz o Evropské unii. 

Hlavní atrakcí pro návštěvníky byla ukázka terarijních zvířat od pana Cvej-
na z tzv. „Mini Terra Zoo“. Pan Cvejn dovezl ještěrky i hady, na které si děti 
mohly sáhnout a dozvěděly se také to, jak se plazi chovají a co k životu 
potřebují. Jeho žena po zahradě nechala létat papoušky, což působilo 
u jednotlivých stanovišť další zábavu navíc. Mimo živých tvorů si mohli 
mládežníci prakticky vyzkoušet, co obnáší žonglování. Děti byly trpělivé  
a skutečně poctivě s žonglovátky cvičily. Aby děti neodešly z odpoledne 
hladové, mohly si vytvořit brouka či jinou do pusy strčitelnou „jednohub-
ku“ ze zeleniny a ovoce. Jen ti větší návštěvníci hledali opravdové brouky 
k jídlu. Na akci nebyla zajištěna komerční hudební produkce, každý kdo 
přišel, si mohl na bicí či elektrické kytary zahrát sám. Již na místě se uká-
zalo, které zřejmě zatím nerozpoznané mladé hudební nadšence ve Vrch-
labí máme. Dílna Demokracie a já měla mladým umožnit zamyslet se nad 
tím, co pro ně demokracie znamená, a toto mohli v heslech nastříkat na 

prostěradla. Díky omezenému výbě-
ru a rychlému úbytku barev vznikaly 
opravdu veselé kousky. 

2. AKCE
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Během akce došlo k nastříkání venkovní opičí dráhy (inspirované z webu 
Hry na chodník) v průjezdu do městského parku. Bohužel tato aktivi-
ta, kdyby bývala vytvořena jako trvalá, by působila mnohem zajímavěji.  
I přesto byla v dalších dnech, než opršela, využívána kolemjdoucími. Od-
poledne pro mladé proběhlo na zahradě Husitské fary, bezpečný uzavřený 
prostor včetně zázemí byl poskytnut zdarma. Výhodou tohoto místa je jeho 
dostupnost z hlavní Krkonošské ulice, tedy akci měli možnost navštívit  
i náhodní kolemjdoucí a byla dobře dohledatelná i pro žáky místních škol. 

Dílny vedli mladí lidé, z nichž jedna studentka VŠ již byla 2x účastnicí Eras-
mus+ a 2 středoškoláci jsou potenciální zájemci o výjezd do zahraničí. 
Velmi mne potěšilo, když 1 mladá obyvatelka Vrchlabí obratem projevila 
zájem o mobilitu mládeže, jak z důvodu získání nových zkušeností, tak pro 
zlepšení anglického jazyka. 

Akce měla za sekundární cíl zjistit zájem mladých o zřízení otevřeného klu-
bu a na něj návazných aktivit. Příchozí děti měly možnost dopsat na papír 
a očárkovat preferované varianty 
aktivit, např. nahrávací studio, ven-
kovní posilovna, PC+wifi, či hudební 
zkušebna.

Na další ročník této akce v roce 
2021 se již moc těšíme!

AKCE



Rozvaha v tis. Kč

AKTIVA
Stav k  

1.1. 2019
Stav k  

31.12. 2019
A. Dlouhodobý majetek celkem 486 327
I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem
0 0

II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

919 922

III. Dlouhodobý finanční 
majetek celkem

0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem

-433 -595

B. Krátkodobý majetek celkem 1879 3096
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 125 167
III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem
1732 2664

IV. Jiná aktiva celkem 22 265

CELKEM AKTIVA 2365 3423

PASIVA
Stav k  

1.1. 2019
Stav k  

31.12. 2019
A. Vlastní zdroje celkem 1062 650
I. Jmění celkem 787 928
II. Výsledky hospodaření 275 -278
B. Cizí zdroje celkem 1303 2773
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 1302 2,758
IV. Jiná pasiva 1 15

CELKEM PASIVA 2365 3423

3. FINANČNÍ ZPRÁVA 2019
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2019

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč

A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 426 426
II. Služby celkem 810 810
III. Osobní náklady celkem 4133 4133
IV. Daně a poplatky celkem 0 0
V. Ostatní náklady celkem 11 11
VI. Odpisy, prodaný majetek, 

tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

162 162

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

Náklady celkem 5542 5542

B.VÝNOSY

I. Tržba za vlastní výkony a zboží 
celkem

202 202

II. Změna stavu vnitro 
organizačních zásob celkem

0 0

III. Aktivace celkem 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 134 134
V. Tržby z prodeje majetku, 

zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 0 0
VII. Provozní dotace celkem 4928 4928

Výnosy celkem 5264 5264

C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM

-278 -278

D.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍ

-278 -278
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Dětský klub – DK Čistá u Horek 
Cecílie Aubrechtová 
Tel.: 739 007 422, e-mail: dkcista@edda-chrudim.cz 

Marketing, fundraising 
Renata Kašparová 
Tel.: 776759744

5. PODĚKOVÁNÍ

SPOLUPRACOVNÍKŮM
Děkujeme Vám, našim kmenovým zaměstnancům i externím spolupra-
covníkům, kteří svěřili své děti do péče našich pečujících osob a kterým se 
u nás líbí. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme za zpětnou vaz-
bu, kterou od Vás máme, a která nám pomáhá naši činnost zdokonalovat 
a rozvíjet. To díky Vám, víme, že na trhu práce, mezi lidmi, dětmi máme 
jméno a jsme pravou rukou, těm, kteří to potřebují.  

DÁRCŮM
Děkujeme našim dárcům a sponzorům za všechny dary a dotace, které jsme 
v roce 2019 dostali. Děkujeme společnostem jež podporují naše aktivity a to 
nejen hlavní, ale i ty zájmové. 

Vážíme si této pomoci. 




