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DO SRDÍČKA CHODÍME MOC RÁDI - DĚTI SI POHRÁT, SEZNÁMIT SE S JINÝMI DĚTMI A PROSTŘEDÍM 

A JÁ SI ODPOČINOUT, VYPADNOUT ZE STEREOTYPU A POZNAT NOVÉ LIDI. JSEM RÁDA, ŽE SRDÍČKO, 

VEDLE DOBROVOLNÉHO PROGRÁMKU PRO DĚTI, NABÍZÍ RODIČŮM BEZPEČNÝ PROSTOR PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ, NÁZORŮ A NÁPADŮ. VÍM, ŽE KDYBYCH POTŘEBOVALA S NĚČÍM 

POMOCI, TADY VŽDY NAJDU NĚKOHO, KDO MĚ VYSLECHNE A PORADÍ NEBO SE PODĚLÍ S OSOBNÍ 

ZKUŠENOSTÍ. VELMI OCEŇUJI POŘÁDÁNÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH WORKSHOPŮ NA TÉMA VÝCHOVY, 

KOMUNIKACE, STRAVOVÁNÍ, ATD. A NADCHL MĚ NÁPAD MYSLET S VÝTVARNÝMI DÍLNAMI I NA 

MAMINKY A TAK SE KAŽDÝ MĚSÍC TĚŠÍM, JAKOU TECHNIKU PRO NÁS MAMINKY ZASE VYMYSLÍ :)

      (LENKA HABÁSKOVÁ, DVĚ DĚTI)
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„ABYCHOM DALI DO POŘÁDKU SVĚT, MUSÍME DÁT DO POŘÁDKU NEJPRVE 

STÁT; ABYCHOM DALI DO POŘÁDKU STÁT, MUSÍME DÁT DO POŘÁDKU 

RODINU; ABYCHOM DALI DO POŘÁDKU RODINU, MUSÍME ROZVÍJET SVŮJ 

OSOBNÍ ŽIVOT; ABYCHOM ROZVINULI SVŮJ OSOBNÍ ŽIVOT, MUSÍME NEJPRVE 

NAPRAVIT SVÁ SRDCE. “   (KONFUCIUS) 

   
PODĚKOVÁNÍ  

 

Předně bychom na tomto místě rádi vyjádřili vděčnost a úctu našemu nebeskému Otci, bez 

něhož bychom tu nebyli ani my sami ani toto dílo, a bez něhož by každá snaha byla marná.  

Dále upřímně děkujeme všem našim spolupracovníkům, dobrovolníkům a pomocníkům 

z řad rodičů i prarodičů, mládeže i seniorů, i všem našim ostatním přátelům, kteří se nebáli 

tvořivě zapojit a věnovali tomuto dílu kousek své energie, času a možná i část sebe 

samotných. Jen díky nim bylo i v dalším komplikovaném roce 2021, navzdory všemu a 

v rámci možností, Srdíčko místem pro setkávání přátel i poznávání nových lidí. Místem, kde 

může každý hledat pomoc a podporu i místem, kde je možné se něco dozvědět či naučit, 

nebo si jen oddechnout a pobavit se. Místem, kde se věnujeme potřebným i místem, kde 

podporujeme základní stavební jednotku všeho – rodinu.  

Jsme vděční také všem sponzorům, kteří nás podpořili materiálně či finančně a tím se 

podíleli na chodu naší organizace a její práci. 

A na závěr děkujeme i všem spolupracujícím organizacím, zvláště pak Jednotě bratrské 

v Ústí nad Orlicí, Jednotě bratrské ČR a 

Asociaci Comeniana, která nás zastřešuje, a 

samozřejmě i Městu Ústí nad Orlicí, 

Pardubickému kraji a MPSV za jejich podporu. 

 

DĚKU J EME!!!   
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     POSLÁNÍ A CÍLE RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO  

 

Rodinné centrum Srdíčko bylo založeno za účelem praktické a duchovní pomoci potřebným 
lidem bez rozdílu věku, postavení, rasy nebo vyznání. Jeho cílem je prevence sociálně-
patologických jevů v rodině formou výchovných, vzdělávacích a zábavných kroužků a klubů 
pro předškolní děti s rodiči; klubů, seminářů, kurzů a workshopů pro rodiče a prarodiče; 
zábavných a kulturních programů, klubové činnosti, táborů a víkendových akcí pro 
předškolní a školní mládež; včetně programu pro integraci dětí z menšinových skupin 
(postižených, Romů, cizinců…), a dále podpora občanské společnosti v místní komunitě 
organizováním kulturních, environmentálních a aktivizačních akcí pro veřejnost. 

 

D ÍLČÍ  C ÍLE  RODIN N ÉH O CENT RA  SR DÍ ČKO  Z .  S .  
 

• nabídnout rodičům podporu při výchově a vzdělávání svých dětí a posilovat jejich 
rodičovské kompetence, povzbuzovat rodiče k aktivnímu přístupu a k převzetí 
odpovědnosti za výchovu a vzdělávání svých dětí 

• poskytovat služby napomáhající všestrannému rozvoji dětí a upevňování všech 
vzájemných vztahů v rodině, podporovat instituci rodiny, podporovat aktivní otcovství  

• nabídnout sociálně vyčleněným (rodiče na rodičovské dovolené, rodiče pečující o 
handicapované děti, rodiče a děti z národnostních menšin) možnost zapojení do 
komunity a přispívat tak k upevnění sociální sítě 

• zachytit případné sociálně-patologické jevy v rodině a pomáhat v rámci našich možností 
rodičům v obtížných životních situacích prakticky nebo zprostředkovat službu 
pastoračně - psychologickou či jinou potřebnou odbornou službu  

 

"DO SRDÍČKA JSEM ZAČAL CHODIT  S DCEROU LEONTÝNKOU, ABY SI ZVYKALA NA DĚTI 

A I JINÉ LIDI. ZA MĚ JE SRDÍČKO KRÁSNÉ CENTRUM, KDE SE DĚTI MŮŽOU NAUČIT NOVÉ 

VĚCI A RODIČE SE DOZVÍ, CO MOHOU VE VÝCHOVĚ ZLEPŠIT."  

        

      (JAN BUREŠ, DVĚ DĚTI) 
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ČINNOST V ROCE 2021 
 

Jádrem naší činnosti byly (i přes další přerušení kvůli proticovidovým opatřením) pravidelné 

rodičovské kluby pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Ty se v povolených obdobích 

konaly po tři dopoledne v týdnu, každý den v týdnu s trochu jinou náplní. Pokud nám počasí 

přálo, využili jsme pro naše aktivity zahradu. Malí i velcí si tak mohli užít výtvarné dílny, zpěv 

i pohyb, nebo jen hraní a povídání, ale hlavně – společnost, pomoc a podporu druhých. 

K tomu se připojily další, odpolední pravidelné aktivity (např. čtyřikrát v týdnu NZDM Kamin 

pro integraci dětí z vyloučených lokalit) a jednorázové akce, především víkendové a 

prázdninové. Sboru Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí vděčíme za možnost využívání prostor 

sborového domu, který má výhodnou polohu v těsné blízkosti autobusového nádraží v 

centru města. Zde máme k dispozici hernu s jídelnou, navíc propojenou s mléčným barem 

Zambarem a prodejnou vážených potravin Hokynářství, a multifunkční sál k interaktivním 

přednáškám. K domu patří i zmíněná zahrada s dětským hřištěm. V roce 2021 nám práci 

trochu zkomplikovala vlekoucí se oprava podlahy v herně, napadené houbou dřevomorkou, 

ale i s tím jsme si poradili a programy konali v upraveném multifunkčním sále v prvním patře 

budovy. Díky ZŠ Třebovská můžeme dále využívat prostory pro nízkoprahový klub Kamin.  

Pro Srdíčko jsme záměrně zvolili označení "Rodinné centrum", protože se snažíme o jeho 

otevřenost a přitažlivost pro všechny generace – nejen pro rodiče na rodičovské dovolené, 

jejich děti, ale i pro celé širší rodiny z našeho města a okolí, včetně důrazu na zapojení otců 

či dědů. Na rodičovských klubech spontánně vznikají svépomocné rodičovské skupiny a díky  

našim dalším aktivitám dochází k jejich přirozenému propojení s ostatními skupinami jako 

jsou mládež a senioři. Prostřednictvím klubu Kamin pracuje naše centrum i s dětmi školního 

věku pocházejícími z různých sociálních skupin, včetně romských rodin. 

 

 
PRAVI D ELN Á ČI NNOS T  

 

Dopolední herna – rodičovské kluby s programy pro rodiče i děti třikrát v týdnu (každé 

pondělí, středu a pátek) byly i v uplynulém roce místem pro setkávání, rozhovory, vzdělávání 

i zábavu. Snažíme se udržet nízké pobytné tak, aby mohl přijít opravdu každý, kdo chce a 

potřebuje. V roce 2021 jsme takto zasáhli 55 rodin, tedy 100 rodičů a dětí. V rámci těchto 

programů byla možnost zúčastnit se vyrábění a zpívání s dětmi, výtvarných dílen pro rodiče, 

seminářů, besed a workshopů. Odpoledne jsme pořádali např. kurzy manželské komunikace 

„Manželské večery“ a samozřejmě nízkoprahový klub Kamin. Nechceme jen připravovat 

dobrý program, chceme vytvářet místo, kde se mohou lidé scházet, nacházet hlubší 

přátelské vztahy, s rostoucí důvěrou se sdílet i o svých případných starostech a také tu najít 

pomoc - praktickou i duchovní. 
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VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODIČE 

 

Nabízíme kreativní seberealizaci (nejen) pro rodiče na rodičovské dovolené s možností 

vyzkoušet si různé výtvarné a rukodělné techniky, recyklaci různých materiálů či vyrobit si 

vlastnoručně něco hezkého a užitečného.  

 

VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI „Učíme se spolu“ 

 

V rámci dopoledního programu se rodiče s dětmi učili jednoduché 

básničky, písničky, tanečky a výtvarné techniky pro nejmenší.  

 

MUŽSKÁ A ŽENSKÁ DISKUZNÍ PODPŮRNÁ SKUPINA 

 

V roce 2021 pokračovaly ve své práci i diskuzní skupiny – jednou týdně se mohou muži a 

dvakrát týdně ženy svěřit druhým se svými těžkostmi i radostmi a pod vedením lektora 

vzájemně sdílet své zkušenosti a poskytovat si potřebnou podporu.  

 

KURZY PARTNERSKÉ KOMUNIKACE – MANŽELSKÉ VEČERY 

Kurz Manželské večery probíhal i v roce 2021 po osm podzimních večerů. Využíváme 

metodiku zpracovanou manželi Leeovými z Anglie. Večer je vždy zahájen večeří pro páry, 

tématy jsou komunikace, konflikty a jejich řešení, odpuštění, vztah k rodičům, sex, projevy 

vzájemné lásky apod.  
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NZDM KAMIN 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin nabízí pomoc mladým lidem ve věku od 8-

mi do 16-ti let, kteří hledají bezpečné místo pro trávení volného času, řeší problémy 

spojené s dospíváním, kamarády a autoritami. 

Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež ve věku 8-16 let z Ústí nad Orlicí a okolí, kteří 

jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy a chováním, sociálním vyloučením, v obtížné 

životní situaci, s problémy ve vztazích nebo s trávením volného času… Nabízíme jim 

sociální služby a aktivity, které slouží k prevenci i k řešení potíží, fungujeme na principech 

nízkoprahovosti, anonymity a křesťanských hodnot. 

Klub zajišťuje pět pracovníků a dobrovolníci, kteří se střídají. Do klubu denně dochází 6-15 

dětí. V roce 2021 klub navštívilo celkem 74 dětí (zájemců), z nichž 39 s námi uzavřelo 

dohodu a staly se tak klienty aktivně se podílejícími na řešení svého života. Celkem bylo v 

roce 2021 68 aktivních dohod.   

Nejčastěji v klubu řešíme špatný prospěch ve škole, nedostatek sebedůvěry a neschopnost 

zabavit se jinak než na mobilu, vztahy s vrstevníky. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou 

děti od 10-ti do 14-ti let.  

V rámci NZDM probíhá každý týden ve čtvrtek terénní služba. Tu zajišťuje pracovník 

v sociálních službách Pavel Novák - setkává se s dětmi v jejich přirozeném prostředí. 

Terénní služba probíhá zejména ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Orlicí. V roce 2019 

přibyl nový pomocník do terénní služby, který má v občance napsáno Citroen Berlingo. 

Tento „pomocník“ umožňuje dostat se i na místa, která se při pěší pochůzce nedala časově 

stihnout. 
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• PRAVIDELNÝ PROVOZ V ROCE 2021 

Po: 8.30 – 12.30 hod.  Rodičovský klub s hernou, tvoření pro děti 

 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin 

10.00 – 12. 00 hod.  Workshop Praktické rodičovství (1x za 1-2 měsíce) 

16.00 – 18.00 hod. Diskuzní podpůrná skupina – maminky s malými dětmi 

Út: 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin 

 18.00 – 22.00 hod. Diskuzní podpůrné skupiny – ženy, muži 

St: 8.30 – 12.30 hod.  Rodičovský klub s hernou, výtvarné dílny pro rodiče 

 10.00 – 12.00 hod. Semináře o výchově (1x za měsíc) 

 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin 

Čt 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin  

14.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin - terénní služba  

Pá: 8.30 – 12.30 hod.  Rodičovský klub s hernou, zpěv a říkanky pro děti 

17.00 – 19.00 hod. Klub Exit pro mládež 

18.00 – 24.00 hod.  Klub deskových her 

 

• PRÁZDNINY A POBYTOVÉ AKCE 

Červenec Dětský tábor Narnie: Princ Kaspian – 

Jestřabí v Krkonoších 

Srpen  Tábor 12+ Labyrint světa – Nové Město nad 

Metují 

Tréninkový rodinný pobyt Králíček Petr - Jestřabí v Krkonoších 

Service project Hejnice 
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JEDNOR Á ZOV É A KCE RC 
 

BESEDY A SEMINÁŘE, CYKLUS PRAKTICKÉ RODIČOVSTVÍ 

Během roku od uvolnění proticovidových opatření jsme uskutečnili v dopoledních i 

odpoledních hodinách interaktivní semináře na témata jako např. Výchova chlapců, Vedení 

rodiny, Jak učit děti uklízet, Pozitivní a negativní stresy v životě dítěte, O bezpečnosti na 

internetu (lektoři Mgr. Evald Rucký, Bc. Daniel Dostrašil, Ing. Tomáš Pinkas). 

Pokračoval i cyklus workshopů Praktické rodičovství (lektoři Eliška Pinkasová, DiS., Lenka 

Krejčí) – dostali jsme se k tématům Ocet a soda v domácnosti, Mateřská škola a zralost 

dítěte, Sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené, Posílení imunity, Vánoce jinak a Když 

děti doma pomáhají.  

 

TÁTAFEST 

Na oslavu dne otců a jako podporu otcovství jsme i v roce 2021 po uvolnění a pro uvolnění 

 připravili na mužské „chutě” zaměřené odpoledne se soutěžemi a dobrotami v 

„chlapském" stylu a pokračovali tak v tradici orlickoústeckých Tátafestů. 

 

DĚTSKÝ TÁBOR NARNIE: PRINC KASPIAN, TÁBOR 12+ LABYRINT SVĚTA 

I již pátý pobytový tábor pro děti školního věku – na motivy knih C.S. Lewise Narnie -  se (zdá 

se) podařil. Společný čas tentokrát na novém místě v Jestřabí v Krkonoších byl plný her a 

zábavy, ale i důležitých rozhovorů a příležitostí k růstu. Děti dorostového věku pomáhaly 

jako vedoucí družin a praktikanti. I tyto starší děti si pak mohly společně se svými vrstevníky 

užít v rámci tábora 12+  svůj vlastní týden plný zajímavých her a zkušeností, tentokrát na 

motivy z příběhu Jana Amose Komenského… 

 

RODINNÝ POBYT KRÁLÍČEK PETR 

V srpnu jsme, opět v Krkonoších, uspořádali „tábor“ – pobyt pro rodiny s dětmi na motivy 

pohádek o KRÁLÍČKOVI PETROVI. Zároveň byl pobyt koncipován pro rodiče jako tréninkový, 

umožňující posílení rodičovských kompetencí prostřednictvím seminářů a besed o výchově 

a osobních konzultací s přítomnými výchovnými poradci manžely Ruckými. Zabývali jsme se 

tématy jako: Jak pracovat s temperamenty svých dětí, Základní chyby ve výchově, Jak vést 

děti k odpovědnosti, Jak si počínat s pohádkovým myšlením aneb výchova předškolních dětí. 
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SERVICE PROJECT HEJNICE 

Několik dětí z našich táborů jsme v srpnu vzali do Hejnic na pomoc při přípravě otevření 

nové Střední školy Jana Blahoslava. Možnost přiložit ruce k dílu a přitom se dobře pobavit 

s partou vrstevníků byla mnohými vítaná, i když letos nám trochu kazily pobyt četné nemoci. 

I to jsme překonali a společný zážitek byl rozhodně silný… 

 

DRAKIÁDA 

V roce 2021 jsme se opět sešli na letišti, i s našimi papírovými létajícími kamarády. Počasí 

nám tentokrát vážně přálo, vítr byl příhodný, a tak se draci vznesli pořádně vysoko a o 

zábavu a uspokojení tak bylo opravdu postaráno.  

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 2021 

Bohužel epidemiologická situace opět nepřála hromadným akcím uvnitř, tak jsme letos byli 

nuceni vše udržet ve venkovním prostoru. A vypadá to, že to nikomu nevadilo – obou 

průvodů od školy Bratří Čapků i Třebovské se účastnilo hojně rodin s dětmi, občerstvení 

s okénkem ven i promítání pohádek na zahradě bylo přijímáno pozitivně. Ani obvyklý 

ohňostroj, který jsme vynechali zejména v souvislosti s aktuálními trendy ochrany přírody 

(včetně čtyřnohých mazlíčků), zdá se nikomu příliš nechyběl. 

 

MIKULÁŠ 

Mikulášskou nadílku jsme po dobrých zkušenostech z loňska uspořádali opět ve skupinách. 

Děti i dospělí s chutí vyrazili k nám, poslechli si Mikulášskou „pohádku“, zazpívali si a 

nakonec si pochutnali na zdravých dobrotách….  

 

MANŽELSKÉ VEČERY 

V roce 2021 se nám opět podařilo uspořádat tradiční podzimní osmitýdenní kurz párové 

komunikace při dodržení počtu do 20-ti osob. Na základě metodiky zpracované manželi 

Leeovými z Londýna jsme probírali témata jako komunikace, konflikty, odpuštění, vztah 

s širší rodinou, vyjadřování lásky, sex… S večeří, příjemným prostředím a zapálenými 

svíčkami jsme tak párům umožnili pokaždé prožít něco jako „budující rande“. 
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PROPOJENÍ GENERACÍ – SETKÁNÍ SENIORŮ 

Už delší dobu vnímáme, že bychom rádi také nějak sloužili seniorům – začali jsme v loňském 

roce, kdy nebyl možný osobní kontakt, Srdíčkovou poštou. Po uvolnění jsme se posunuli 

dále – jednou za měsíc se “naši” senioři mohou setkat osobně v naší kavárničce Zambar. Na 

setkáních pak mohou debatovat o různých připravených tématech, zazpívat si a dát si něco 

dobrého. Často je čeká i setkání se zajímavým hostem.  Za tuhle novou příležitost jsou 

babičky i dědečkové opravdu vděční a vždycky se na akci moc těší... 
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EVROPSKÉ SBORY SOLIDARITY  
 

V roce 2021 naše Rodinné centrum Srdíčko hostilo pravděpodobně posledního zahraničního 

dobrovolníka, svoji roční službu u nás v listopadu uzavřel lotyšský dobrovolník Svens 

Naumočkins. V závěru svého pobytu uspořádal na našich školách 20 přednášek a promítání 

o Lotyšsku, které vedl v češtině. Gratulujeme Svensovi k úspěšnému dokončení 

dobrovolnické mise. 

 

 

PROPOJENÍ DĚTÍ A SENIORŮ V SRDÍČKU  

Děti s rodiči se během pandemických omezení spojily s osamělými seniory, aby je mohli 

navštěvovat, posílat si obrázky, pomáhat s pracemi kolem domu, předávat si dárečky. 

Připravili jsme pohoštění pro unavené pracovníky Domova důchodců a pro jejich klienty 

včelařské odpoledne. Po celý mesíc březen jsme dováželi buchty a muffiny našim 

zdravotníkům v Orlickoústecké nemocnici a psali jim povzbudivé zprávičky. Dva z našich 

dědečků jsme vyprovodili na věčnost a udržovali kontakt s jejich rodinami. Na Vánoce naši 

mládežníci a rodiny s dětmi vyrobili desítku adventních kalendářů s texty a vlastnoručně 

upečenými perníčky.  

 

JSI JEDINEČNÝ – VĚŘ SI ! 

Do nízkoprahu chodí většinou děti, kterým rodiče kroužky nezaplatí, tak jsme se dohodli s 

partou dobrovolníků, že kroužky v tomto školním roce uspořádáme a to hned čtyři: 

výtvarný, deskoherní, fotografický a počítačový. Skupina 5-ti středoškoláků tak každý 

týden pořádá jeden z kroužků – nemyslíme si, že nám vyrostou výtvarníci, IT inženýři, 

fotografové a profihráči deskovek. Našim cílem je pomoci dětem objevit jejich skryté 

talenty, užít si zábavu a více si věřit.   
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STRUKTURA ORGANIZACE  
 

Na členské schůzi dne 8. 6. 2021 byly potvrzeny změny v členské základně, novými členy se 

staly Klára a Katka Dostrašilovy, o ukončení členství požádal - vzhledem ke změně bydliště -

Bc. Tomáš Vodehnal. Máme tedy ke konci roku 2021 17 členů. 

Všem členům děkujeme za odvedenou práci.  

 

 

PŘEDSEDA 

Mgr. Marcela Dostrašilová

  

JEDNATEL 

Marie Pažourková 

 

PORADCE A TŘETÍ ČLEN 

UŽŠÍHO VEDENÍ 

Bc. Daniel Dostrašil 

 

ÚČETNÍ 

Erika Nováková 

 

 

 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Tereza Abrahámová 

Bc. Daniel Dostrašil 

Mgr. Marcela Dostrašilová 

Martin Krčmář 

Mgr. Nicol Krčmářová 

Pavel Novák 

Erika Nováková 

Marie Pažourková 

Jaroslava Pešková 

   Pavel Marek, DiS. 

   Eliška Pinkasová, DiS. 

   Ing. Tomáš Pinkas 

   Mgr. Jana Marková 

   Petra Skálová 

   Tomáš Skála 

   Katka Dostrašilová 

   Klára Dostrašilová 
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DOBROVOLNÍCI RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO  

Bc. Daniel Dostrašil 

Mgr. Nicol Krčmářová 

Martin Krčmář 

Marie Pažourková 

Erika Nováková 

Pavel Novák 

Verča Nováková 

Pavel Marek, DiS. 

Mgr. Jana Marková 

Jaroslava Pešková 

Káťa Dostrašilová 

Klárka Dostrašilová 

Lucka Dostrašilová  

   Ing. Tomáš Pinkas 

   Eliška Pinkasová, DiS. 

  

   Svens Naumočkins 

   Lenka Krejčí 

   Bc. Tomáš Vodehnal 

   Tomáš Skála 

   Petra Skálová 

   Kryštof Marek 

a další…
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NAŠI SPONZOŘI  
 

 

 

SPOLUPRÁCE 

Jednota bratrská v Ústí nad Orlicí 

Klub EXIT 

Asociace Comeniana 

KONEP 

Město Ústí nad Orlicí 

Pardubický kraj

 

FINANČNÍ DARY A DOTACE 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

Město Ústí nad Orlicí 

Pardubický kraj 

Evropská unie 

 

Konzum obchodní družstvo v Ústí 

nad Orlicí  

Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad 

Orlicí 

SOLEA CZ výrobní družstvo Česká 

Třebová 

IVECO Czech Republic, a. s.  

Vysoké Mýto  

Pan Montag, pan Kodýtek, paní 

Pinkasová, pan Skalický, pan Lusk, 

paní Zábojníková, paní Malčíková, 

paní Reicheltová, paní 

Michalíková, pan Mgr. Evald 

Rucký, paní Šťastná 

 

a další drobní dárci včetně sbírek 

přes portál Darujme.cz…

 

 

 

  

VŠEM SUBJEKTŮM I 

JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ 

V ROCE 2021 PODPOŘILI 

NAŠI PRÁCI, VELICE 

DĚKUJEME 
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE MPSV

 



 

21 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

2021 

AUTOR: MGR. MARCELA 

DOSTRAŠILOVÁ 

FOTO: DOSTRAŠILOVI,  

TOMÁŠ VODEHNAL, NICOL 

KRČMÁŘOVÁ  A DALŠÍ 

ILUSTRACE: DĚTI PINKASOVY A 

RAČANŠTÍ 

TISK : VLASTNÍ TISKÁRNA 

NÁKLAD :10 KS VÝTISKŮ 

 

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO Z.S. 
M.J. KOCIÁNA 53, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:  

MGR. MARCELA DOSTRAŠILOVÁ 
 

TEL.: 604 313 249 
MAIL: RCSRDICKO@JBUO.CZ 

WEB: HTTP://SRDICKO.JBUO.CZ/ 
 

Č.U.: 240 008 64 71/2010 
IČO: 270 52 982 
ČÍSLO REGISTRACE:  

VS/1-1/66215/07-R 
DATUM REGISTRACE: 11.1.2007 

 


