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 1. Úvodní slovo

Motto:

„Nikdo není  zbytečný na světě,
kdo ulehčuje břemena někomu jinému.“

  Dickens

Poté, co se po roce 1989 otevřel prostor k soukromé iniciativě v neziskovém sektoru, vznikla 
šance pro lidi s patřičným odborným vybavením,  kteří jsou nadáni sociálním cítěním a hlubo-
kým mravním nábojem  a  nesmírnou vytrvalostí a trpělivostí při uskutečňování svých ideí.

Těch několik vyvolených se dodnes vymyká běžnému chápání laické, ale pohříchu i od-
borné veřejnosti. Jejich zdánlivě neuskutečnitelné představy o tom, jak má být podle nich 
zajištěno právo  spolubližních potrefených  různými formami nepříznivého osudu na plno-
hodnotný a důstojný život, však nezůstaly pouze zbožným přáním.

 Důkazem toho je existence stovek nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných spo-
lečností, které naplňují svá poslání. Stát, i když s malým časovým opožděním, zareagoval 
zákonodárnou iniciativou a vymezil a zformalizoval právní postavení neziskového sektoru 
s cílem,  aby občan měl k dispozici co nejširší nabídku služeb  a současně  nabídl i spon-
zorům a mecenášům, kteří se zdráhají přispívat na činnost státních organizací, aby ocenili 
pružnost a efektivnost nevýdělečných společností.  

Centrum J. J. Pestalozziho, obecně prospěšná společnost, má své počátky již v roce 1992. 
O tom, jak účinně a efektivně naplňuje poslání svých zakladatelů, se přesvědčila řada klientů 
a sponzorů. Podrobně o tom hovoří i tato výroční zpráva.

Velmi si vážím skutečnosti, že projekty naší  společnosti jsou veřejnosti známé a jí  využí-
vané, a zejména, že jméno naší společnosti má trvale dobrý zvuk. Zásluhy náleží zaníceným 
pracovníkům společnosti a naším příznivcům.

Všem naším partnerům a přátelům  jménem správní rady děkuji za přízeň.

JUDr. Olga Zavoralová
předsedkyně správní rady



Všechny děti si zasluhují naši lásku a péči, jenomže ne všem je osud 
dopřeje. Je proto na místě poděkovat všem, kteří si vzali za své pomá-
hat dětem handicapovaným a ohroženým. Lidé s Pestalozziho centra 
dělají už řadu let svou práci dobře a s velkým nasazením. Proto mají 
mou podporu, na kterou se mohou spolehnout.

Michal Rabas
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Domy na půli cesty je moje oblíbené téma. Snad s žádným potencio-
nálním sponzorem neopomenu o projektech tohoto zaměření hovořit. 
Viděla jsem jich hodně. Nejvíc mně ale srdce táhne k tomu, který jsem 
před lety navštívila jako první – do Hrochova Týnce.

Lidí, kteří organizují tuto činnost v Chrudimi a v Hrochově Týnci si moc 
vážím a mají u nás v nadaci vždy otevřené dveře. Pomáháme jak mů-
žeme a vím, že by bylo potřeba i víc. Ale to je zase naše práce, přesvěd-
čovat velké firmy o smysluplnosti Domů na půli cesty.

Božena Jirků
výkonná ředitelka Nadace Charty 77

Přístup pracovníků Centra J. J.Pestalozziho k celému projektu Můj 
domov mi připadal velmi upřímný a otevřený... Dlouho už jsem hledala 
možnosti, kde může holka jako já pomoct podobnému projektu.

Teď to bude znít paradoxně, ale tím, že jsem vždycky měla zázemí 
a fungující kruh lidí, které mám ráda kolem sebe... je pro mě představa 
života bez nich naprosto bolestivá a pocit, že je na tom někdo jinak, mě 
víceméně zavazuje k vděčnosti a splácení určitého dluhu... 

Je to skoro povinnost nás všech. 

Lucie Vondráčková
členka správní rady
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2. Řídící orgány obecně prospěšné společnosti

2a/ Správní rada:

JUDr. Olga Zavoralová, Chrudim, notářka
předsedkyně správní rady

Ing. Dita Kosmáková, Praha, ekonom
členka správní rady

Lucie Vondráčková, Praha, herečka
členka správní rady

2b/ Dozorčí rada:

MUDr. Tamara Haltuchová, Chrudim, lékařka
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Ivan Pištora, Chrudim, podnikatel
člen dozorčí rady

Mgr. Vilma Prokelová, Praha, podnikatelka
členka dozorčí rady

2c/ Kancelář společnosti:

PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01  Chrudim
Tel.: 469 623 083
Fax: 469 623 083
Mobil: 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Bankovní spojeni: CITIBANK a.s., č. ú. 500 955 0001/2600



1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována 
u Okresního úřadu v Chrudimi.

1994
Rozhodnutí správní rady o přejmenování organizace. 
Nadace převzala jméno významného humanistického 
pedagoga Jana Jindřicha Pestalozziho (1746–1827).

1995
Realizace stěžejního projektu – tzv. domy na půli 
cesty.

1996
Otevření prvního domu na půli cesty v Hrochově Týnci. 
Projekt slavnostně otevřela poslankyně Parlamentu 
České republiky paní JUDr. Drahoslava Bartošková za 
účasti přednosty Okresního úřadu v Chrudimi pana 
Ondřeje Kudrnáče a dalších hostů.

1998
Rozhodnutí správní rady o transformaci nadace 
na obecně prospěšnou společnost. 

1999
Vznik a registrace obecně prospěšné společnosti 
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 
Organizace je registrována u Krajského soudu v Hrad-
ci Králové a jejím novým sídlem se stává Chrudim.

2000
Otevření druhého domu na půli cesty v Hrochově 
Týnci, který vznikl díky laskavé pomoci Konta Bariéry 
Nadace Charty 77. 

2001
Otevření třetího domu na půli cesty v Hrochově 
Týnci, který vznikl díky laskavé pomoci Konta Bariéry 
Nadace Charty 77 a Nadace Civilia.

2001
Realizace nového projektu – Dětské krizové cent-
rum.

2002
Realizace nového projektu – Nová cesta, zdravý ži-
votní styl.

2003
Příprava nových stěžejních projektů – Dům na půli 
cesty v Havlíčkově Brodě a Jupiter (pomoc obětem 
domácího násilí).

3. O Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s.
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Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. je nevládní nezis-
ková organizace, která poskytuje psychosociální, pora-
denské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodně-
ným skupinám obyvatel v České republice. 

Předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti je 
provozování domů na půli cesty v Pardubickém kraji 
(Hrochův Týnec, Chrudim, Heřmanův Městec) a kraji 
Vysočina (Havlíčkův Brod) pro klienty z dětských do-
movů či jiných terapeutických komunit, provozování 
Dětského krizového centra v Chrudimi, provozování 
projektu s názvem Jupiter, který pomáhá řešit problé-
my obětem domácího násilí a dalších programů pro 
ohrožené a týrané děti a děti „ulice“.

Cíle společnosti v roce 2003 byly stanoveny rozhod-
nutím správní rady Centra J. J. Pestalozziho takto:

 pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb 
dle standardů MPSV ČR 

 zrealizovat nový projekt Domu na půli cesty v Hav-
líčkově Brodě (Vysočina)

 připravit nový projekt JUPITER v Chrudimi (Pardu-
bický kraj)

 otevřít školící centrum pro odbornou a laickou 
veřejnost v Chrudimi

 zrealizovat učebnu pro klienty Domů na půli cesty 
v Hrochově Týnci

 příprava nových internetových stránek
 pokračovat v dalším vzdělávání odborných pracov-

níků
 vytvořit novou součást společnosti, která bude mít 

za úkol získávání finančních prostředků pro jednot-
livé projekty

3. O Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s.

3/2 Poslání společnosti

3/3 Cíle společnosti v roce 2003



Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Projekt „Domy na půli cesty“ je dle zřizovací listiny 
obecně prospěšné společnosti stěžejním programem 
organizace.

Projekt vznikl v roce 1995 jako první dům na pů-
li cesty v České republice a byl slavnostně otevřen 
již v roce 1996. Zpočátku byl určen pouze mladým 
lidem z Dětského výchovného ústavu v Hrochově 
Týnci. Jelikož poptávka po těchto službách přesáh-
la možnosti, které poskytoval tento dům, rozhodla 
správní rada o výstavbě dvou nových rodinných do-
mů. Tato výstavba byla uskutečněna v letech 2000 
a 2001 za významné podpory Konta Bariéry Nadace 
Charty 77, Nadace Civilia a dalších sponzorů.     

Projekt je určen dívkám, mladým matkám s dětmi 
a chlapcům, kteří po dovršení osmnáctého roku povin-
ně opouštějí dětské domovy, dětské domovy se školou, 
jiné terapeutické komunity či nefunkční rodinu. Tito 
mladí lidé, kteří nejsou připraveni na život mimo zmí-
něná školská zařízení, jsou bez jakýchkoli finančních 
prostředků a možnosti bydlení.

Domy na půli cesty s názvem „Můj domov“ nabízí 
klientům po dobu maximálně dvou let tyto služby:

 ubytování v rodinných domech a malometráž-
ních bytech (18 lůžek, Hrochův Týnec, Heřmanův 
Městec, Havlíčkův Brod)

 trénink sociálních dovedností, komunikace a od-
povědnosti

 pomoc při vedení domácnosti (výuka vaření, praní, 
úklid, hospodaření  s finančními prostředky)

 pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení 
 odborná pomoc terapeuta, sociální pracovnice 

a psychologa
 spoluúčast na stavebním spoření
 pomoc při výchově malých dětí
 materiální a finanční podpora v případě dalšího 

studia klientů
 ambulantní péče pro bývalé klienty
 podpora navazování vztahů s vlastní rodinou

V roce 2003 poskytly DPC služby celkem 19 klien-
tům, z nichž bylo 15 chlapců a 4 dívky. Projekt, jehož 
cílová skupina je velmi riziková, je výraznou prevencí 
kriminality mládeže ve zmíněných regionech. Z pro-
gramu jsou vyloučeni pouze mladí lidé s aktuální 
drogovou závislostí či vážným onemocněním. 

Na projektu spolupracujeme s dalšími domy na půli 
cesty, obecními a městskými úřady, atd.

Kontakt: DPC Hrochův Týnec, tel.: 469 692 014
 e-mail: dpc@pestalozzi.cz 
 DPC Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 717

4. Projekty společnosti

4/1 Projekt „Domy na půli cesty“

Financed by
the European Inion’s PHARE programme

Financováno
programu PHARE Evropské unie



Ženy (4)

Muži (15)

4. Projekty společnosti

Klienti DPC v roce 2003:

Věk:

Národnost:

Odkud přicházejí:

Kam odešli:

Vzdělání klientů:

17 let a méně

18–22 let

23 let a více

Česká

Romská

Dětský domov

Výchovný ústav

Nefunkční rodina

Pěstounská péče

Ústav sociální péče

47 %

16 %

21 %

5 %

11 %

21 %

79 %

63 %

21 %

16 %

84 %

16 %

Nájemný byt (7 klientů)

Byt od MěÚ (1 klient)

Rodina (2 klienti)

Zůstali v projektu
do roku 2004 (9 klientů)

37 %

5 %

11 %

47 %

Základní

Střední odborné učiliště

Střední škola

Zvláštní škola

Děti

11 %

57 %

5 %

16 %

11 %

84 %

16 %

16 %

63 %

21 %

21 %

79 %

5 %

47 %

11 %

21 %

16 %

47 %

5 %

37 %

11 %

57 %

11 %

11 %
5 %

16 %



„Dětské krizové centrum“ je dalším významným 
projektem naší organizace. Cílem projektu je v re-
gionu Chrudimi a okolí poskytovat poradenské, 
vzdělávací a psychosociální služby dětem a mládeži 
v krizových situacích a  rodinám s problémovými dět-
mi. Dětské krizové centrum se ve svých činnostech 
zaměřuje především na problémy dětí předškolního 
a školního věku, ale tým DKC pomáhá v případě po-
třeby řešit problémy i jiných věkových skupin. 

Poskytované služby:
 telefonní krizová intervence na tísňové lince 

469 623 899
 přímá krizová intervence 
 psychologické poradenství – řešení školních, 

výchovných a osobních problémů
 krizové lůžko (ve spolupráci s Domy na půli cesty 

v Hrochově Týnci)
 logopedická poradna
 vzdělávací aktivity (přednášky a semináře pro 

laickou i odbornou veřejnost)
 zprostředkování kontaktu na odborná pracoviště

Odborný tým DKC se skládá z těchto pracovníků:
psycholog, sociální pracovnice, speciální pedagog 
a logoped.

Psychologické a speciálněpedagogické
poradenství 22 % 
Logopedie 32 %
Přednášky, besedy 30 %
Poskytnutí informace 15 %
Krizové lůžko 1 %

Cílem projektu pro rok 2004 je výrazné zvýšení 
povědomí občanů o projektu a jeho službách, další 
rozšíření činnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Kontakt DKC 
tel.: 469 623 899
fax: 469 623 083
email: dkc@pestalozzi.cz

4. Projekty společnosti
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32 %
30 %

22 %

1 %
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První myšlenka projektu vznikla v roce 1998 a v roce 
1999 se již zrodila celostátní výtvarná soutěž pro děti 
z dětských domovů, výchovných ústavů a speciálních 
škol. První ročník této specifické soutěže vyhlási-
lo Centrum J. J. Pestalozziho na konci roku 1999 
a zaznamenalo v něm pronikavý úspěch. Do prvního 
ročníku soutěže se totiž přihlásily děti ze 64 školských 
zařízení z celé České republiky a k organizátorům zá-
polení dorazilo z těchto domovů, ústavů a zvláštních 
škol celkem 900 nejrozmanitějších výtvarných prací. 
Výstavu otevřel kanadský velvyslanec v České repub-
lice pan Ronald Halpin.   

Do dalších ročníků, které proběhly v následujících 
letech, byly pravidelně přihlášeny stovky prací ze všech 
možných koutů České republiky.

Součástí projektu byly nejen pravidelné výstavy 
a dražby výtvarných děl, ale i benefiční koncerty 
v Chrudimi. Na těchto koncertech bez nároku na ho-
norář vystupovaly i české hvězdy – Leona Machálková, 
Honza Musil, Jiří Vondráček, Petra Černocká, Michal 
Penk, Vítězslav Vávra, Věra Martinová, Roman 
Vojtek, Šárka Marková či Miss České republiky Terezie 
Dobrovolná. 

V roce 2003 se projektu zúčastnilo 58 dětských do-
movů a speciálních škol, které přihlásily 824 výtvarných 
prací. Výstavu těchto děl zahájil dne 13. 10. 2003 
v chrudimském divadle místostarosta Chrudimi pan 
Petr Řezníček za účasti radní Pardubického kraje 
pro školství paní Marie Málkové. Součástí tohoto 
slavnostního zahájení bylo i vystoupení dětí z VLO 
Přestavlky (okres Chrudim).

Výtěžek benefičního koncertu v roce 2003 byl po-
užit jako každoročně na projekty Domy na půli cesty 
a Dětské krizové centrum. 

4. Projekty společnosti
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 Projekt „Nová cesta, zdravý životní styl“ byl poprvé 
realizován v roce 2002. V roce 2003 proběhl tedy již 
druhý ročník tohoto programu, který měl na základě 
zkušeností z roku 2002 i upravená témata.

V dnešní době je drogová problematika u dětí 
a mladistvých jedna z nejfrekventovanějších oblastí, 
na kterou se zaměřuje zájem odborné veřejnosti. 
Projekt je zaměřen právě na tuto problematiku a jako 
cílová skupina byly zvoleny děti z dětských domovů 
a výchovných ústavů. V prvním i druhém ročníku 
projektu tvořily významnou část děti romského et-
nika, ve kterém se patologické jevy objevují v hojné 
míře a jejich eliminace a korekce je náročná; zejména 
pro obtížnější práci s rodinami, především v otázce 
motivace ke změně životního stylu. 

Projekt si nekladl za cíl totální korekci a změnu 
vzorců chování, zaměřen je hlavně na získání vhledu 
do aktuální situace jedince, na podporu interperso-
nálních vztahů, komunikace, získání pozitivnějších 
návyků a celkově na podporu zrání osobnosti. Projekt 
je zásadně realizován mimo výchovná zařízení, což 
skýtá větší možnosti pro to, aby se děti cítily přiro-
zeněji a tudíž měly i větší předpoklad pro efektivnější 
práci na sobě, resp. výsledky. 

Bylo by nadnesené tvrdit, že všechny zúčastněné 
děti výrazně změnily svůj postoj a chování v rámci pa-
tologických jevů, ale minimálně obdržely informace 
(nejen o konkrétních tématech, ale zejména o sobě 
a druhých), které by mohly v budoucnu zajisté využít 
ve svůj prospěch. 

Některé děti se v rámci projektu vyloženě “našly”,  
již v průběhu byla patrná změna některých jejich 
nevhodných návyků a vzorců chování. Rozšířil se jim 
prostor pro možnosti vyplňování volného času, posí-
lilo se jejich sebevědomí, upravily si svůj sebeobraz. 
Pro odborné pracovníky bylo jistě potěšitelné, že 
jako zpětnou vazbu získali od většiny dětí informaci 
o tom, že by uvítaly, aby se obdobný program opět 
realizoval. 

Vzhledem k tomu, že odborní pracovníci v zaříze-
ních náhradní rodinné péče nemají – z objektivních 
důvodů – dostatečný prostor pro individuální práci 
s dětmi, preventivní činnost atp., je tento druh práce 
s dětmi vždy velmi vítán.

Projekt byl podpořen v roce 2003 dotací z MŠMT 
ČR a Pardubického kraje.

4/4 Projekt „Nová cesta, zdravý životní styl“
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 Výstava výtvarných prací dětí z dětských domovů, 
Chrudim

 Výstava výtvarných prací dětí z dětských domovů, 
Praha

 Den otevřených dveří, Domy na půli cesty Hrochův 
Týnec

 Den otevřených dveří, Dětské krizové centrum 
Chrudim 

 Benefi ční koncert, Chrudim

 Celostátní sbírka ve spolupráci s TESCO STORES  
– „Pomáhejte s námi – pomáháme dětem“, Pardu-
bice

 Celostátní olympiáda výchovných ústavů, Chru-
dim, Heřmanův Městec

 Dražba výtvarných prací dětí z dětských domovů 
v Pardubicích pod patronátem náměstka hejtmana 
Pardubického kraje pana Michala Rabase.

4/5 Další projekty a akce

4. Projekty společnosti



Výkaz zisku a ztráty (sestavený k 31. 12. 2003 – v  Kč)

5. Přehled hospodaření

Název ukazatele

Spotřeba materiálu

Spotřebovaná energie

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Dary

Jiné ostatní náklady

Odpisy neh. a hmot.  in. majetku

Účtová třída 5 celkem

Tržby z prodeje služeb

Úroky

Tržby z prodeje neh a hmot. in.majet.

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Účtová osnova 6 celkem 

Hospodářský výsledek před zdaněním

Daň z příjmu 

Dodatečné odvody daně z příjmu

Hospodářský výsledek po zdanění

Celkem za organizaci

Zdroje financování: 

Nadace 1.723.607 Kč 43,4 %

Ministerstva, státní úřady 1.351.350 Kč 34 %

Kraj, obce 330.000 Kč 8,3 %

Firmy 248.547 Kč 6,3 %

Sbírka 80.387 Kč 2 %

Tržby 236.937 Kč 6 %

43,4 %

34 %

6 %
6,3 %

8,3 %

2 %

Hospodářský výsledek po zdanění vznikl z důvodu víceletého grantu EU.

335.806,92

122.985,30

73.914,76

85.651,30

6.105,90

878.006,62

924.082,73

297.048,03

24.620

39.109,10

128.540

2.915.870,66

296.911,70

10.763,81

6.750,00

      315.804,82

3.340.607,20

3.970.837,53

1.054.966,87

0

0

1.054966,87



Rozvaha (sestavená k 31. 12. 2003)

5. Přehled hospodaření

A

1. Investiční majetek

2. Oprávky k

3. Majetek

4. Oprávky

Stálá aktiva 4.077.84 3.997,02

37,48

-37,48

261,97
3.757,39

120,34
1.714,31

385,00
6. 239,01

-131,35

-1.714,31

37,48 

-37,48

261,97
4.190,07

120,34
1.816,88

0
-444,01

-131,35

-1.816,88

Jiný nehmotný investiční majetek

Jinému nehmotnému inv. majetku

Pozemky                                   
Budovy, haly a stavby                                           
Samostatné movité věci a soubory
Drobný hmotný investiční majetek                       
Nedokončení hmotné investice                             
Budovám                                  

Samostatným movitým věcem 
a souborům
Drobnému hmotnému 
investičnímu majetku

AKTIVA Stav 1. 1. 03 Stav 31. 12. 03

B

1. Zásoby

2. Pohledávky

3. Finanční majetek

4. Přech. účty aktivní

Oběžná aktiva 184,39 1.132,30

4,00

109,59

30,32
33,18

7,30
0

4,00
90,32

32,83

27,21    
971,58

0
6,36

Materiál
Poskytnuté zálohy

Z obchodního styku                  

Peníze
Bankovní účty

Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní

ÚHRN AKTIV 4.262,23 5.129,27

A

1. Fondy

2. Hospodářský  výsledek

Vlastní zdroje krytí stálých 
a oběž. aktiv 

3.903,62 4.958,59

3.965,02

-61,39

3.903,63

1.054,96

Fond základního jmění

Účet zisků a ztrát

PASIVA Stav 1. 1. 03 Stav 31. 12. 03

B

1. Krátkodobé závazky

2. Přechodné účty pasivní

Cizí zdroje 358,61 170,68

199,89
40,50
26,53
3,13

88,53

 59,40
0
0
0

111.28  

Z obchodního styku
K zaměstnancům
K institucím soc a zdrav. poj.
Daň z příjmu

Dohadné účty pasivní

ÚHRN PASIV 4.262,23 5.129,27



6. Zpráva auditora



Nebuďte lhostejní k cizímu osudu.

DEJTE JIM ŠANCI...



Pro jednorázový i trvalý příkaz k úhradě můžete použít i formulář Vaší banky.

PROHLÁŠENÍ MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ / BANCE

JÁ ................................................................... PROSÍM   O  TRVALÝ  PŘEVOD

ČÁSTKY  50  Kč  MĚSÍČNĚ  ZE  MZDY  OD  NEJBLIŽŠÍHO  MOŽNÉHO  TERMÍNU

VE PROSPĚCH KONTA U CITIBANK a.s., č. ú. 500 955 0001/2600

V ............................... DNE ............................ Podpis ...............................



Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

CITIBANK a.s., č. ú. 500 955 0001/2600



7. Poděkování

Správní rada a pracovníci obecně prospěšné společnosti Centrum J. J. Pestalozziho si do-
volují poděkovat těmto právnickým a fyzickým osobám za pomoc a spolupráci v roce 2003 
a doufají v pokračování partnerství i v roce 2004. Děkujeme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Krajský úřad Pardubické kraje

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Nadace Eurotel

Nadace rozvoje zdraví

Nadace Duha

Nadace Preciosa

Nadace rozvoje občanské společnosti, Phare

NROS – Pomozte dětem 

Nadace Adra

Citibank Praha

Isolit Bravo Jablonné

Protherm Praha

Česká spořitelna Pardubice

Východočeská plynárenská Hradec králové

Kooperativa Chrudim

Vodovody a kanalizace Chrudim

Quelle Hradec Králové

Odores Chrudim

Microsoft CZ

Českomoravská stavební spořitelna Chrudim

Tesco Stores Pardubice

Smetánkova cukrárna Chrudim

Jednota Hlinsko

Městský úřad Chrudim

Městský úřad Havlíčkův Brod

Deníky Bohemia – Noviny Chrudimska

Česká pojišťovna

Eurovision Brno

Uměl. agentura ALL STARS Praha

Jirků Božena

Zavoralová Olga

Rabas Michal

Škorpík Boris

Steiner Petr

Vondráček Jiří

Vávra Vítězslav

Müller Petr

Dívčí skupina HOLKI

Bartůněk Tomáš

Mátlová Kateřina

Dětský soubor Tralaláček, Chrudim

Anitta

Martinová Věra

Sušický Jiří, RNDr.

Hlaváček Tomáš

Hlaváček Chrudim

Studenti Obchodní akademie Chrudim

Studenti Jazykového gymnázia Skuteč 
a Gymnázia Chrudim



Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Padesát korun měsíčně je větší pomoc, 
než si dokážete představit.

Děkujeme.

Konto Bariéry – č. ú. 17 111 444 / 2400, eBanka

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

P.O.Box 79, Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim

Tel./fax.: 469 623 083, 602 405 484

E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz

Http://www. pestalozzi.cz

CITIBANK a.s., č. ú. 500 955 0001/2600


