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Úvod 

Graficky profesionálně zpracovanou výroční zprávu za rok 2014 

vystřídá tzv. zpráva černé na bílém za rok 2015 – to je více než 

symbolické, pokud byl rok 2014 rokem rozjezdů, tak byl rok 2015 

rokem úspor! V roce 2015 jsme doslova bojovali o přežití a podařilo 

se, proto Vám nyní můžeme psát o tom, jaké to bylo…. 

Právně podstatnou událostí byla k 31.3.20015 transformace spolku 

EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa na zapsaný ústav 

EDDA. Tento má 3 zakladatelky. Zároveň má také správní radu a 

kontrolní orgán/revizora. Všechny čestné funkce obsadily aktivní 

členky občanského sdružení/později spolku EDDA. 

Nejvíce zmatků okolo naší existence přineslo v roce 2015 oddělení 

provozu jesliček z NNO EDDA do s.r.o. Tento počin byl a je těžko 

pochopitelný, ale snadno vysvětlitelný. Když MPSV v květnu 2015 

definitivně oznámilo, že dotace na provoz dětských skupin z OPZ 

budou vypsány nejdříve na podzim roku 2015, bylo jasné, že do 

podzimu roku 2015 my už žádné jesličky provozovat nebudeme. Jen 

díky přímé dotaci města Chrudim v částce 99 000Kč na mzdu 1 

pečující osoby a díky dotaci Úřadu práce na tzv. společensky účelné 

pracovní místo jsme udrželi provoz v druhé polovině školního roku 

2014/2015. Museli jsme tedy rychle konat. Město Chrudim se k nám 

ani tentokrát neobrátilo zády a vydalo souhlasné stanovisko se 

zřízením mateřské školy pro děti do 3 let v Chrudimi. My jsme s ním 

doslova letěli na Odbor školství Krajského úřadu Pardubického 

kraje. Tam jsme však zjistili, že naše NNO EDDA by se dle zákona 

musela přejmenovat tak, aby v názvu měla slova „mateřská škola“ 

a místo, ve kterém mateřská škola bude. To bylo vzhledem 

k širšímu poslání naší NNO nepřijatelné. A tak babo raď, kde najít 

rychle novou právnickou osobu a „nekrást“? Zalitovali jsme, že 

jsem, před účinností nového občana, nezaložili obecně prospěšnou 

společnost, jak jsme původně zamýšleli, jak by se nám nyní hodila. 

A upalovali jsme k notářce založit za 1Kč s.r.o. Inu povedlo jsme, 

do druhého dne, do 18.6.2016 byla na světě Mateřská škola U 

Sovičky Chrudim s.r.o. ve 100% vlastnictví EDDA z.ú. A zase zpátky 
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na KÚ. Trasu Chrudim – Pardubice jsme už znali popaměti, jak 

jsme byli šťastné, že máme krajský úřad, jak se říká, za bukem. 

Když nás (tedy s.r.o.) k 21.8.2015 slavnostně zapsali do rejstříku 

škol a školek, skákali jsme do stropu radostí. Konečně nějaká 

stabilita pro jesličky, teď už nás nic neohrozí! A tak jsme plánovali, 

jak na podzim 2015 mateřinka projde inspekcí a od září 2016 se 

100% normativy budeme moci rodičům od vysokých plateb konečně 

ulevit. 

Co ještě se událo v roce 2015, najdete níže, jak to bylo dál, se 

dozvíte ve Výroční zprávě za rok 2016…. 

 

Díky Vám všem, kdož jste dočetli až sem! 

Ivana Hrubá 
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Základní informace 

EDDA, z.ú. 

Sídlo sdružení od 21.1.2015: Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim 

Tel.: 732479254 

Email: mail@edda-chrudim.cz 

IČO: 27042235 

Web: http://edda-chrudim.cz/ 

Bankovní účty sdružení: 2300432752/2010, 2600450741/2010 

 

Fotogalerie: 

Šk.rok 2015/2016 

https://www.zonerama.com/EDDAChrudim 

Šk.rok 2014/2015 

http://eddachrudim.rajce.idnes.cz/ 

 

Počet členů a orgánů spolku k 31.3.2015: 

Jednatelka: Ivana Hrubá 

Rada sdružení: Jarmila Šmahelová, Táňa Zimmermannová, 

Lenka Korejtková 

Revizní komisařka: Leona Nosálová 

Počet členů: 5 

Zapsaný ústav k 31.3.2015: 

Zakladatelky: Ivana Hrubá, Táňa Zimmermannová, Renata 

Kašparová 

Ředitelka: Ivana Hrubá 

Správní rada: Leona Nosálová, Lenka Korejtková, Jana Zemanová 

Revizor: Jarmila Šmahelová 

 

Zakládací listina ústavu v plném znění je veřejně dostupná ve 

Veřejném rejstříku a Sbírce listin: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=808615&typ=UPLNY 

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 – vzdělávání, Dialog – otevřená komunikace, 

Alternativa – jako cesta komunitní práce dle potřeb všech věkových 

a sociálních skupin. Pokládáme základy rozvoje občanské 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=808615&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=808615&typ=UPLNY
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společnosti na principech solidarity, soužití generací, 

celoživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta : 

Spolu měníme svět. 

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných 

činností 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 rodiny 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 tradice, regionální produkty a dodavatele – znevýhodněné 

osoby na trhu práce; 

j) rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se 

aktivně společenského života – podporovat aktivní stárnutí a 

kulturní život. 
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Ústav může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. Předmět 

podnikání ústavu ke dni jeho založení: 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

2. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 

3. Hostinská činnost 

4. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti 

fitness 

 

 

Akce 

LEDEN 

Akce se nekonají. Odpočíváme a užíváme si vánočního dárku od 

Nadace rozvoje občanské společnosti v podobě půjčky 100 000Kč na 

dofinancování poslední fáze projektu č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00031, 

děkujeme za důvěru ještě jednou teď a tady! 

ÚNOR 

V únoru proběhla poslední výzva pro muže! Vydejte se společně na 

sebezkušenostní cestu s Michalem Vybíralem z Ligy otevřených 

mužů. Výzva byla úspěšná, 24.2.2015 na společnou mužskou cestu ve 

Spaltolandu/Slatiňany nastoupilo 7 statečných. Gratulujeme! 

Společně s pardubickým spolkem Chaloupka jsme založili Asociaci 

dětských skupin. Tato byla dne 17.února 2015 registrována jako 

zapsaný spolek do veřejného rejstříku pod spisovou značkou L 9991 

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. Více informací o 

činnosti Asociace dětských skupin najdete na webu 

www.asociaceds.cz. 

http://www.asociaceds.cz/
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20. února 2015 se naše organizace EDDA – Edukace, Didaktika, 

Dialog, Alternativ, z.s. stala řádným členem Asociace veřejně 

prospěšných organizací v České republice. Zároveň jsme se zapojili 

do projektu AVPO ČR Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových 

organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových 

organizací v ČR. V období březen až červen 2015 jsme prošli 

hodnocením spolehlivosti. Obstáli jsme se ctí pod drobnohledem 

kontrolní komise AVPO, ale vzhledem k v úvodu zmiňovanému 

„roku boje o přežití“ jsme nezískali značku spolehlivosti. Hlavním 

důvodem byla závislost organizace na 1 člověku/ředitelce a po 

převedení jesliček pod s.r.o. neexistence zaměstnanců. 

BŘEZEN 

22.3.  Měsíční žena 

Aby ženy za muži nezaostávaly, dostaly šanci načerpat novou 

energii s Dášou Kožinovou na celodenním semináři Měsíční žena 

hned druhý jarní den 22.3.2015. 

…. 

K 31.3.2015 proběhla transformace spolku EDDA – Edukace, 

Didaktika, Dialog, Alternativa na ústav EDDA. Ten samý den 

obdržel Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, naše 

podání o zapsání této změny. Informovali jsme tedy všechny naše 

příznivce, že EDDA se stal zapsaných ústavem. Spolu s touto změnou 

jsme vyhlásili používání nového loga od Jan Zeman/JZD Design 

studio: 
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DUBEN 

12.4. Jarní zahradní brigáda jesličky 

21.4.2015 Den Země na náměstí v Chrudimi 

25.4.2015 Den otevřených dveří jesličky 

30.4.2015 Čarodějnice ve Spaltolandu 

….. 

V dubnu jsme se maličko rozčílili při sledování médií, ale v tom, že 

nám takové zprávy zkomplikují provoz, jsme se nemýlili. 

Publikováno 18.4.2015 na našem webu: 

Zákon o dětské skupině se novelizuje a EU dotace na dětské skupiny 

budou až v roce 2017? 

V tuto chvíli probíhá schvalování novely zákona o dětské skupině a 

zároveň s ní se neustále odsouvají dotace z ESF fondů, které měly 

být cíleně poskytovány již od září 2015 dětským skupinám pečujícím 

o děti do 3 let a to v rámci tzv. „slaďování profesního a rodinného 

života“. Pokud se Vám tedy zdá, že toto slaďování v ČR pokulhává, 

nemýlíte se….aneb kde vzít vitální babičky v důchodu? Bude stát 

trestat rodiče za to, že mají děti a „rodičovskou dovolenou“ do 2 

let? 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=366&CT1=0 

KVĚTEN 

13.5. Férový piknik v Klášterních zahradách 

16.5. May Day Festival v Pardubicích pod taktovkou naší oblíbené 

lokální firmy Buga 

23.5.2015 Drop Fest Festuňk Chrudim 

..... 

http://edda-chrudim.cz/zakon-o-detske-skupine-se-novelizuje-a-eu-dotace-na-detske-skupiny-budou-az-v-roce-2017/
http://edda-chrudim.cz/zakon-o-detske-skupine-se-novelizuje-a-eu-dotace-na-detske-skupiny-budou-az-v-roce-2017/
http://edda-chrudim.cz/zakon-o-detske-skupine-se-novelizuje-a-eu-dotace-na-detske-skupiny-budou-az-v-roce-2017/
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24.5. První Chrudimská Koloběžkiáda v Městkém parku v Chrudimi 

V květnu 2015 naše sportovně založená 

kolegyně/spoluzakladatelka NNO vydupala na kolobce ze země 

první ročník Chrudimské koloběžkiády. Návštěvnost byla na první 

ročník hodně slušná, přišel i pan starosta Petr Řezníček. Renata 

Kašparová s touto sportovně rekreační neziskovou akcí spojila svůj 

FitKoloběh a ukázala všem účastníkům záda! V dalších letech si 

přejeme, aby Chrudimská koloběžkiáda rostla hlavně dětem pro 

radost, nikoli pro ocenění. Cílem není pořádat profi, ale hobby 

závod. 

ČERVEN 

6.6. naše Montessori pomůcky pro nejmenší na akci 50.let výročí 

založení MŠ Řestoky 

17.6. Burza filantropie Chrudim 

Díky Burze filantropie, kterou každoročně pořádá Koalice 

nevládek Pardubicka, jsme získali od chrudimského místostarosty 

pana JUDr. Miroslava Tejkla Divokou kartu v hodnotě 4 000,- Kč 

na podporu našeho projektu Nové herní prvky pro jesličky. Za 

podporu velice děkujeme a ceníme si toho, že jsou lidé, kteří naší 

činnost věří a chápou její hodnotu. Neboť kvalitní a dobrá péče pro 

ty nejmenší z nás má velký smysl! 

….. 

20.+21.6. Táta fest 2015 

Novinkou pro rok 2015 byla snaha udělat Táta fest „dvoudenní“. 

Druhý ročník byl věnovaný propagaci řemesla, které se dříve 

předávalo z otce na syna, proběhly workshopy truhlářské, kovářské, 

řezbářské, drátenické či hrnčířské a další. Jako sobotní hlavní 

hvězda večera vystoupilo seskupení Komedianti unikátním 

divadelním představením pod širým nebem Kabaret Marion. Město 

Chrudim zažilo premiéru, která při další repríze byla rovnou 

derniérou, tak náročné bylo, aby se sešlo 7 divadleníků. 

Následovalo Grande Finale Fire Infinitos Witchis a After Párty s Dj. 

Bingym, čepovali jsme speciál ke Dni Otců – Jihlavský Ježek 
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Perkmistr, bohužel ale celý den i noc pršelo. Návštěvnost byla 

minimální. 

Nedělní odpoledne se vyvedlo, účastníků bylo okolo 150 a my jsme 

z toho měli velikou radost. 

….. 

24.6. Zahradní slavnost jesličky 

25.6. Montessori pomůcky pro nejmenší na Zahradní slavnosti v MŠ 

Slatiňany 

LÉTO 

V pondělí 29.6. vyjelo v 8:37 ráno z Chrudimi 12 chrudimských 

delegátů do prvního města dětí v České Republice – do Mini Plzně 

2015! Chrudimáci měli v Plzni své vlastní Velvyslanectví společně s 

dětmi z Mnichova. Akce byla finančně podpořena z grantu 

Zdravého Města Chrudim. Poděkování patří také panu starostovi 

Řezníčkovi za to, že s dětmi před odjezdem probral nejdůležitější 

mezníky historie a zapůjčil nám vlaječky na stůl. V neposlední řadě 

děkujeme firmě EVONA za funkční trika pro delegáty, firme 

Oblikame.cz za kvalitní potisk a firmě VIVANTIS za krásné 

kloboučky – to abychom tu naši honoraci mezi 500 dětmi v Plzni 

našli. Návrat profesionálně zkušené a spokojené delegace proběhl 

v pátek 3.7. na vlakové nádraží v Chrudimi. 

….. 

V pátek 14.8. skončil první školní rok provozu dětské skupiny v 

režimu jesliček. A my jsme stále neměli jistotu, že nové jesličky 

v režimu mateřské školy budou od 1.9. v provozu. Děkujeme ještě 

jednou všem rodičům za důvěru, dětem za 100% bezprostřednost a 

radost a „tetám sovičkám“ za trpělivost a nadšení pro věc! Zároveň 

městu Chrudim za trvalou podporu našeho záměru zřídit a udržet 

v provozu jesličky pro děti do 3 let v Chrudimi a Krajskému úřadu 

za pochopení a udělení výjimky doby, po kterou musí být žádost 

pro zápis MŠ do rejstříku podána. 7 dní na to jsme však již měli 

písemné vyjádření o zápisu nové MŠ, mohli jsme začít slavit a 

rodiče spolu s námi. 
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ZÁŘÍ 

Od září se opět rozjeli pod EDDou Montessori dílničky pro nejmenší, 

již druhým rokem tolik oblíbený kroužek pro rodiče s dětmi. 

11.9. – Dětská tisková konference k MINI Plzni 2015 v Kavárně V 

Mraveništi 

Publikováno 12.9.2015 na našem webu: 

Proběhla dětská tisková konference k Mini Plzni 2015 

V pátek 11.9.2015 nám naši minichrudimští delegáti pověděli, o 

čem že bylo to město dětí – Mini Plzeň 2015. Na dětskou tiskovku 

zavítala také výkonná ředitelka projektu Mini Plzeň – Lenka 

Hubáčková, která nám mimo jiné prozradila, proč ve městech dětí 

nelze pracovat jako policista. 

V Německu v Mnichově v roce 1979 vznikla pedagogická koncepce 

projektu, který je největší komunální volnočasovou akcí pro 

neorganizované děti a mládež. Města dětí jsou bezplatně přístupná 

všem ve věku 7 až 15 let. Mini-Mnichov se stal vzorem pro více než 

200 podobných projektů v různých zemích světa. 

Z pohledu dospělého byla radost děti pozorovat – co říkaly, co tím 

myslely a jak moc to bylo pro ně důležité…. Stejně tak úžasné bylo 

přihlížet v Mini Plzni svobodnému rozhodování dětí o tom, co 

chtějí dělat – kam jít, kde pracovat, kolik si vydělat, a proč… 

Závěrem je nutné dodat: Prosím naslouchejme více dětem, jejich 

postřehy jsou důležité! 

….. 

19.9. –  Výlet vlakem na interaktivní výstavu Play do Mladé 

Boleslavi – akce v rámci Evropského týdne mobility (za účelem 

přilákání pozornosti lidí k možnému vzniku centra neformálního 

vzdělávání v Pardubickém kraji, jehož srdcem by byla výstava 

Orbis Pictus Play) 

V září vyplnili rodiče online anketu zjišťující zájem o tzv. 

náhradní družinu neboli dětský klub pro děti 1. stupně ZŠ. Anketu 

http://edda-chrudim.cz/probehla-detska-tiskova-konference-k-mini-plzni-2015/
http://edda-chrudim.cz/probehla-detska-tiskova-konference-k-mini-plzni-2015/
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vyplnilo 40 rodičů. Potřebnost svými podpisy potvrdili všichni 

ředitelé/ředitelky základních škol v Chrudimi (kromě ZŠ Na rovině, 

která má kapacitu družiny dostačující). 

ŘÍJEN 

1.10. –  Senior Day s FitKoloběhem v areálu Splatoland Slatiňany 

Ve čtvrtek 1. října 2015 jsme očekávali všechny aktivní seniory z 

okolí ve Slatiňanech ve Spaltolandu. První ročník akce proběhl ve 

spolupráci s Univerzitou třetího věku Pardubice. Ti kdož přišli si 

společně užili den plný sportovních výzev, „hlavolamů“ a řemesla s 

Truhlářstvím Spalto. Na akci nechyběli Dobrotety Pardubice, Šance 

pro Tebe Chrudim a VZP. 

LISTOPAD 

23.11.2015 mimořádná Valná hromada KONEP schválila 

jednohlasně vstup naší neziskové organizace mezi členy koalice. 

Jsme za to rádi a věříme, že přispějeme pozitivně k rozvoji 

neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Jako první vlaštovku 

v tomto duchu, jsem ihned při našem 1. vstupu nabídli 1. 

Reprezentační ples neziskového sektoru, který se tou dobou začínal 

chystat v krásném sále Chrudimského regionálního muzea. 

29.11. –1. ADVENTNÍ NEDĚLE – Vánoční Jarmark Nová Rozhledna s 

Pracovnou ŽENY s.r.o. Chrudim – od 15:00 adventní loutková 

pohádka pro děti s dílnou Pojďme spolu do Beltéma – o.s. Umění 

mění – Tomáš a Tereza Machkovi - finančně pohádku podpořil pan 

JUDr. Tejkl – děkujeme! 

PROSINEC 

Poslední sobotu před Štědrým dnem 19.12. se konala v Truhlářství 

Spalto Slatiňany Speciální vánoční truhlářská dílna, děti 

v doprovodu rodičů měly možnost vyrobit si dřevěný betlém jako 

vánoční dárek pro své blízké. Akci finančně podpořilo město 

Slatiňany, velice děkujeme za umožnění rozjezdu truhlářských 

dílniček. 

Publikováno 21.12.2015 na našich webových stránkách: 

http://edda-chrudim.cz/betlemy-byly-prenadherne/
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Betlémy jsou přenádherné! 

Děti i rodiče odcházeli v sobotu 19.12. z truhlárny Truhlářství 

Spalto Slatiňany s hotovým voňavým dárkem pro své blízké, který 

když doma rozsvítí, oživí v sobě vzpomínku na zážitek při výrobě a 

také radost z vlastního řemeslného úspěchu. Podporujeme v dětech 

manuální činnosti pro rozvoj kreativity a tvořivosti a chuti trávit 

volný čas aktivně a smysluplně. Děkujeme za otevřenost při 

realizace dílen Tomáši Spálenskému – mistru truhlářskému a 

šikovným truhlářům – Tomášovi a Michalovi. 

 

…... 

Finanční zpráva 

Rozvaha v tis. Kč 
AKTIVA Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 
A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 
0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0 
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem 
0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem 348  
I. Zásoby celkem 0  
II. Pohledávky celkem 312 64 
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 34 68 
IV. Jiná aktiva celkem 3 5 
CELKEM AKTIVA 348 137 

   
PASIVA Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 
A. Vlastní zdroje celkem -77 58 
I. Jmění celkem 0  
II. Výsledky hospodaření -77 58 
B. Cizí zdroje celkem 426 79 
I. Rezervy 0  
II. Dlouhodobé závazky 0  
III. Krátkodobé závazky 78 79 
IV. Jiná pasiva 347 0 
CELKEM PASIVA 348 137 

 

 

 

 

http://edda-chrudim.cz/betlemy-byly-prenadherne/
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Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 
A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem 
I. Spotřebované nákupy celkem 73  73 
II. Služby celkem 199 20 219 
III. Osobní náklady celkem 594 32 626 
IV. Daně a poplatky celkem    
V. Ostatní náklady celkem 6  6 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravných položek celkem 
   

VII. Poskytnuté příspěvky celkem    
VIII. Daň z příjmů celkem    

 Náklady celkem 872 52 924 
B.VÝNOSY    
I. Tržba za vlastní výkony a zboží 

celkem 
377 108 485 

II. Změna stavu vnitro organizačních 

zásob celkem 
   

III. Aktivace celkem    
IV. Ostatní výnosy celkem 271  271 
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 

rezerv a opravných položek celkem 
80  80 

VI. Přijaté příspěvky celkem 25  25 
VII. Provozní dotace celkem 198  198 

 Výnosy celkem 951 108 1059 

     
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 79 56 135 
D. Výsledek hospodaření po zdanění 79 56 135 

 

 

….. 

Poděkování 

 

Jak to jen napsat, zkusím to takto: 

 

NEBÝT VÁS, TAK TO NENÍ 

NEBÝT OCHOTY DOBROVOLNĚ PRACOVAT PRO SMYSLUPLNOST VĚCI 

NEBÝT OCHOTY HMOTNÝM ČI FINANČNÍM DAREM PODPOŘIT NĚCO, 

CO OBOHATÍ JINÉ 
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NEBYLO BY EDDY 

NEBYLO BY AKCÍ, KTERÉ POŘÁDÁME 

NEBYLY BY JESLIČKY U SOVIČKY ANI PLÁNY DO BUDOUCNA, CO JEŠTĚ 

BY V CHRUDIMI (ČI NĚKDE JINDE) BÝT MOHLO… 

 

Níže najdete dlouhatánský seznam těch, kdož v roce 2015 vložili 

kus sebe do naší činnosti a my před nimi smekáme naše pomyslné 

klobouky a zavazujeme se nezklamat a do dalších let vytrvat, 

činnost organizace profesionalizovat tak, aby roky, jako byl ten 

2015, byly výjimečné a moc často se neopakovaly, neboť v takových 

turbulencích se špatně stabilizují služby a provozy, uvidíme tedy 

za rok, co budeme psát o roce 2016. 

 

Donátoři, partneři a podporovatelé naši činnosti v roce 2015 

ESF/MPSV ČR 

ÚP ČR 

NROS 

Pardubický kraj 

Město Chrudim 

Město Slatiňany 

KONEP 

JUDr. Miroslav Tejkl 

Radní Pardubického kraje paní Ludmila Navrátilová 

Elektrárna Opatovice 

Nadační fond J a T 
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Firma Zebra Q, EL-VY spol s.r.o. – hrdí sponzoři Táta festu 

Firma Oblikame.cz, EVONA a.s. a Vivantis – oblečení chrudimských 

minidelegátů 

Jan Zeman Grafické studio – XY hodin dobrovolnické práce na 

výroční zprávě, logu a propagačních materiálech 

K2 Invest s.r.o. 

Pracovna ŽENY s.r.o. Chrudim 

Fit Koloběh.cz 

Buga.cz 

Truhlářství Spalto Slatiňany 

ZŠ Slatiňany 

Liga otevřených mužů 

Zebra Q Pardubice 

EL – VY Chrudim 

EVONA Chrudim 

BASF Stavební hmoty 

VIVANTIS 

Zdravá jídelna Zdravíčko Chrudim 

Restaurace a pizzerie Balustráda 

Řeznictví a Uzenářství Čejka Skuteč 

Včelařství Marcel Gregor 

Kovářství Flameus 

Pokrývačství David Kašpar 
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Chaloupka Pardubice z.s. 

Zelený dům Chrudim z.s. 

Mýdlárna ŠIVA 

MOMO Chrudim o.p.s. 

Benediktus Chotěboř 

Matajula Horní Bradlo 

Amalthea Chrudim 

Waldorfská škola Pardubice 

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice 

Umělecká společnost Komedianti 

Grafické studio Jan Zeman Design 

Dobrotety 

Play Wisely Vodehnalová 

Hanka Hutlová – poradna.prodeti.cz 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim 

Mraveniště Chrudim 

Muzeum Loutkářských kultur 

MACHr za Chrudim malebnou 

Letní kino Chrudim 

Krasohled Chrudim 

Hotel Jezerka 

Pivovar Rychtář 
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naše kolegyně i kolegové a dobrovolníci, rodiče s dětmi! 

 

 

 

 

 


