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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 sta-
rají dvě pečující osoby a 1 provozní pracovnice, která vydává obědy a zajišťuje 
činnosti s tím spojené. 

Vzhledem k celodenní péči o děti je zařízení zaměřeno na rozvoj sociálních, 
motorických a jiných dovedností. Do běžného denního režimu jsou zahrnuty 
Montessori prvky a angličtina hrou. Při dopoledním programu jsme zařadili ří-
zené činnosti na elipse, při kterých probíhají výchovné bloky, které jsou vedeny 
pečujícími osobami. Tyto bloky mají vždy měsíční nebo týdenní téma, ke kte-
rému se vztahují navazující aktivity a hrátky. Na elipse se děti vítají, poznávají 
nové zvyky, přírodní procesy, zvířata a také různá místa na světě. Během něko-
lika 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 výtvar-
ným činnostem, malujeme nejraději prstovými barvami, taky hodně používá-
me tiskátka, houbičky a přírodní materiály. 

Někdy děti potřebují pořádně vybít energii, kterou v sobě mají a denní místnost 
se rázem promění v tělocvičnu, kde pořádáme soutěže, máme pro děti připra-
vené tělovýchovné pomůcky na zlepšování hrubé motoriky, skáčeme, 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 navazovat 
nové vztahy, komunikaci a řešení případných konfliktů.

Realizace projektu 
1. 7. 2016 - 31. 8. 2018,  Jesličky U Sovičky Chrudim,  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001698

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 2018, prozradila vedoucí 
provozu Lucie Sokolová 
Jako každou zimu, tak i zimu 2018 jsme přečkali úspěšně a bez častých  
a dlouhých nemocí. Naučili jsme se spoustu nových dovedností a infor-
mací o tom, jak to u nás na světě chodí. Vymýšleli jsme pro děti zábavný  
a také naučný program na elipsách, učily jsme je nové písničky a básnič-
ky, s dětmi jsme hráli na hudební nástroje, cvičili jsme jógu a rozvíjeli jsme 
jejich hrubou a jemnou motoriku, samoobslužné dovednosti a komunikač-
ní schopnosti. Dostali jsme také do jesliček sadu krásných knih, na kterých 
jsme si s dětmi ukazovali běžné činnosti denního režimu.

Na jaře jsme se začali učit o matce přírodě, objevovali jsme a pozo-
rovali probouzení semínek, rostlin, broučků a živočichů kolem nás. Vrhli 
jsme se na zahradu a udělali jsme velký jarní úklid, zametli kolem našich 
jesliček, prohrabali a zaseli trávník, aby mohla travička lépe růst a připra-
vili jsme si hračky na pískoviště. Už jsme mohli chodit na delší procházky 
a tak jsme si častokrát brávali holiny a užívali si bláto a kaluže na hřištích 
a v parcích. Jaro bylo v rozpuku a my jsme děti učili o zvířátkách a jejich 
mláďatech. Probírali jsme s nimi, co všechno může vyrůst ze semínka. Za-
seli jsme si s dětmi osení, abychom mohli pozorovat tu přeměnu semínka 
v rostlinku. Připravili jsme si s dětmi velikonoční elipsu se vším všudy, říkali 
jsme si básničky a kluci měli i svoje pomlázky. Blížily se čarodějnice, a tak 
jsme si o nich vyprávěli pohádky a příběhy.
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V červnu nás opustila naše skvělá kolegyně Ivča Mládková, která 
se vydala získávat zkušenosti do jiných pracovních sfér. Přivítali jsme 
tak mezi sebe novou a milou kolegyni Aničku Uhlířovou. Na konci červ-
na nás také opustily některé děti, které si tak užily prázdniny se svými 
rodiči, než začali chodit do „velké školky“. 

Léto probíhalo v jesličkách poklidně. Užívali jsme si teplo  
a děti se koupaly na zahradě v bazénu, chodili jsme na procházky do 
parku, kde jsme se mohli schovat před žárem letního slunce, po dešti 
jsme chodili v holinách prozkoumávat kaluže, šneky a žížaly, a když 
bylo hodně deštivo, připravili jsme dětem v jesličkách tělocvičnu.

V září jsme zahájili nový projekt s číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_
073/0008788 a v podstatě jsme pokračovali ve stejném režimu jako 
doposud. Největší změny proběhly u nás pečujících osob, kdy jsme 
upravili pracovní úvazky, slečna Lucie Sokolová a Anna Uhlířová na-
stoupily na celé pracovní úvazky a Jevgenie Krejčíková na poloviční 
pracovní úvazek. Některé děti s námi pokračovaly dál a přijali jsme 
také nové děti. V září jsme tedy měli celkem 10 dětí a každý měsíc 
jsme přibírali děti nové. Nakonec v prosinci bylo přihlášených 16 dětí, 
některé na celodenní a celotýdenní docházku, některé na sdílenou do-
cházku jen na některé dny v týdnu.

Během podzimu jsme na elipsách probírali zvířátka, která 
žijí v lese a na polích, učili jsme se s novými dětmi barvy, malovali jsme 
barevné listí stromů, chodili jsme na procházky a seznamovali jsme se 
stále do kola s chodem a pravidly u nás v jesličkách. A jako každý rok 
jsme na konci října uspořádali dlabání dýní a halloweenský karneval.

V zimě jsme s dětmi hodně zpívali, cvičili a tvořili. V prosinci nás 
navštívil Mikuláš, čert a anděl, a jelikož jsme měli samé hodné děti, 
dostali jsme velkou sladkou nadílku. Jako každý rok jsme přichysta-
li velké vánoční focení a z jesliček se rázem stal fotoateliér.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 za-
jišťuje činnosti s tím spojené. 

1.1 DĚTSKÁ SKUPINA CHRUDIM
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Vzhledem k celodenní péči o děti je zařízení zaměřeno na rozvoj so-
ciálních, motorických a jiných dovedností. Do běžného denního reži-
mu jsou zahrnuty Montessori prvky a angličtina hrou. Při dopoledním 
programu jsme zařadili řízené činnosti na elipse, při kterých probíhají 
výchovné bloky, které jsou vedeny pečujícími osobami. Tyto bloky mají 
vždy měsíční nebo týdenní téma, ke kterému se vztahují navazující ak-
tivity 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 do-
konce zvládají anglicky nazývat některá zvířata. 

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

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

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

DĚTSKÁ SKUPINA CHRUDIM JESLIČKY U SOVIČKY



Společensky prospěšný projekt s názvem MIKROJESLE Chrudim, který nabízí 
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 chrudim-
ské 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 přístupu, 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. 

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

Chůvy s dětmi pracují aktivně, tvoří ranní elipsu, říkanky  s pohybem, písničky  
s hudebními nástroji. Na procházce trénují barvy, učí se přecházet silnici, říkají 
si co vidí kolem sebe, poznávají svět (zvířátka, kytky, stromy).  

Když jsou děti starší začínají poznávat i tvary a učí děti jiné dovednosti. V Mi-
krojeslích je prostě živo. Malá skupinka capartů hrající si v útulném bytečku  
v Novoměstské ulici, to jsou naše Mikrojesle. 

Děti v tomto provozu jsou velmi malé a proto je potřeba jim upravovat aktivně  
a aktuálně program a dbát na jejich požadavky. Ke každému dítku máme mož-
nost přistupovat individuálně. Zároveň děti učíme respektovat režim a hranice. 

Pro děti v průběhu roku připravujeme různé programy i tak tomu bylo v po-
sledním roce. S dětmi jsme uskutečnili den dětí  a dětský den. Vánoční večírek 
byl třešničkou na dortu pro děti i jejich rodiče. 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.

V průběhu roku jsme dětem uspořádali spoustu akcí, tématických dnů, 
pracovali jsme pilně a s láskou. V září proběhlo přivítání nových dětí do 
naší skupiny. Listopadová příprava na vánoční trhy s prodejem našich 
výrobků byla pro děti velkou zábavou. V prosinci se děti těšily na miku-
lášskou nadílku, zdobení stromečku a dárky od Ježíška. V březnu naši 
školičku navštívilo loutkové divadlo. V dubnu děti malovaly vajíčka a 
připravovaly se na oslavu Velikonoc, Čarodějnic a opékání na zahradě. 
Červen patřil indiánům a tak děti oslavily svůj indiánský dětský den. 
Naše školička v Čisté u Horek pracuje s dětmi na principech Montesso-
ri vzdělávání, prozradila vedoucí dětské skupiny Hana Plotová.

Každé dítě je individuální a péče o ně je vždy přizpůsobena jeho potře-
bám. Zabýváme se výchovou Montessori pedagogiky a naše motto zní:

„POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“.

Provoz zařízení je financován v rámci projektu: Školička Čistá  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015698.

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

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-
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.

1.4 DĚTSKÝ KLUB EDDA
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DĚTSKÝ KLUB EDDA

Aktivity klubu
Pondělí: kreativně od 13:00 hod.

- malujeme, vyrábíme, tvoříme (různými technikami) výzdobu a dekorace 
v souladu 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

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 vzdě-
lání.

Tento projekt je financován MPSV a EU pod číslem: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/ 0003695.

Partnerem projektu je Město Chrudim.
11
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Pro školní roky 2016/2017 a 2017/2018 otevřela nezisková organizace EDDA, 
z.ú. za finančního přispění EU/MPSV v Chrudimi Dětský klub EDDA (dále jen 
klub) pro 30 dětí denně. 

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 
rodiče mají přímou vazbu na trh práce. 

Klub poskytuje vlastní výchovný program, který vychází ze zájmů a potřeb při-
hlášených dětí. Od školní družiny se klub liší především odlišnými formami čin-
ností, 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 (projekt číslo 
CZ.03.1.51./0.0/0.0/15_013/0000211). 

Dětský klub byl k 31.8.2018 ukončen. 

Realizace projektu 
1. 9. 2016 - 31. 8. 2018, Dětské kluby EDDA,  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000211

Provozní informace
a)  Zázemí klubu je v pronajatém prostoru, Novoměstská 59, 537 01, Chrudim. 

K dispozici je členitý prostor klubu a dvůr s krytým venkovním zázemím. K 
vybavení klubu patří pracovna s počítačem, ateliér k výtvarným činnostem, 
odpočinková místnost, herna se stolním fotbalem a vzdušným hokejem, 
šatna a toalety pro chlapce, dívky i personál. Dvůr je opatřen dřevěnými 
stoly a lavicemi, bylinnou zahrádkou, grilem a krytým zázemím se stolním 
tenisem. 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-
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.

1.5 DĚTSKÝ KLUB EDDA
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d) Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) rozhodnou, jakým způso-
bem bude dítě dopraveno do klubu: zda bude potřebovat do/z klubovny 
doprovod, nebo bude do/z klubovny docházet samo, jestli bude potřebovat 
doprovázet na kroužek či z něho zpět do klubovny.

e)  Kapacita skupiny v klubu je 30 dětí.

DĚTSKÝ KLUB EDDA CHRUDIM



2. AKCE
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AKCE
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Rozvaha v tis. Kč

AKTIVA
Stav k  

1.1. 2018
Stav k  

31.12. 2018
A. Dlouhodobý majetek celkem 745 486
I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem
0 0

II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

926 919

III. Dlouhodobý finanční 
majetek celkem

0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem

-181 -433

B. Krátkodobý majetek celkem 3019 1879
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 187 125
III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem
2767 1732

IV. Jiná aktiva celkem 65 22

CELKEM AKTIVA 3764 2365

PASIVA
Stav k  

1.1. 2018
Stav k  

31.12. 2018
A. Vlastní zdroje celkem 1010 1062
I. Jmění celkem 626 787
II. Výsledky hospodaření 384 275
B. Cizí zdroje celkem 2754 1303
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 2753 1302
IV. Jiná pasiva 1 1

CELKEM PASIVA 3764 2365

3. FINANČNÍ ZPRÁVA 2018
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2018

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč

A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 323 323
II. Služby celkem 867 867
III. Osobní náklady celkem 4440 4440
IV. Daně a poplatky celkem 0 0
V. Ostatní náklady celkem 0 0
VI. Odpisy, prodaný majetek, 

tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

14 14

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 252 252
VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

Náklady celkem 5896 5896

B.VÝNOSY

I. Tržba za vlastní výkony a zboží 
celkem

157 157

II. Změna stavu vnitro 
organizačních zásob celkem

0 0

III. Aktivace celkem 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 224 224
V. Tržby z prodeje majetku, 

zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 0 0
VII. Provozní dotace celkem 5790 5790

Výnosy celkem 6171 6171

C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM

275 275

D.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍ

275 275

17
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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 2018 dostali. Děkujeme městu Chrudim, Pardubickému kraji. Společ-
nostem jež podporují naše aktivity a to nejen hlavní, ale i ty zájmové. 

Vážíme si této pomoci. 

5. PODĚKOVÁNÍ
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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




