
H O S P I C  C H R U D I M  2020



„Bez morální základny, bez přesvědčení,  
které by nebylo pouze věcí oportunismu, okolností  

a očekávaných výhod, nemůže fungovat  
ani sebeznamenitěji technicky vybavená společnost. 

Morálka tu však není k tomu, aby společnost fungovala, 
nýbrž proto, že člověk je člověkem“



Hospic Chrudim, z. ú.
V ÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Myšlenkou filozofa Jana Patočky z roku 1977, vyzdvihující význam morálního základu pro společnost i pro bytí člo-

věka, uvádíme výroční zprávu za rok 2020, ve kterém byl svět zasažen epidemií koronaviru. V  jarní vlně jsme byli 

svědky solidarity – se zdravotníky a nejvíce ohroženými skupinami obyvatel. Postupně se však solidarita, ohledupl-

nost i přijetí spoluzodpovědnosti vytrácí. Epidemie závažným způsobem ovlivňuje nejen zdraví a životy lidí a je pří-

činou hluboké společensko-ekonomické krize. Má i vážné psychologické dopady a odhaluje nedostatečnou mravní 

výbavu naší společnosti – problém, na který upozorňuje Jan Patočka. Sílí nedůvěra – nejen ve státní instituce, které 

ve zvládání epidemie totálně selhávají. Nejen ve vládnoucí politické strany, které bez skrupulí chtějí i v této době 

vytěžit co nejvíc pro sebe a které už ztratily schopnost rozlišovat mezi pravdou a lží. Otřesena je i obyčejná důvěra 

v druhé. Skutečný stav naší společnosti dlouho nebyl vidět. Nyní se naplno projevil. O to důležitější je v této době 

nerezignovat na solidaritu a hledat zdroje naděje. Snažíme se dál naplňovat vizi, se kterou jsme v roce 2003 hospic 

založili. Inspirací se nám v  těchto nelehkých časech stal básník Jan Zahradníček – 7. října 2020 uplynulo šedesát 

let od jeho tragické smrti následkem týrání a žalářování v komunistických vězeních. Slovy svých básní už v letech 

1947–1950 nazval solidaritu „nejděsivější třaskavinou světa“ a vyznal: „Nikdo mě nepřesvědčí, že nemohu za to, co se kde-

koli děje v této chvíli, že nemám na tom účast a že bylo zcela nad mé síly té věci zabránit. (…) Odpovídám za vše, nejen 

za ozvěnu svých kroků v nedozírných ulicích budoucnosti.“ Hospice všude ve světě vznikají díky vědomí odpovědnosti 

za nemocné v závěru života, která vyžaduje v duchu křesťanského přikázání lásky k bližnímu především solidaritu 

s druhým. Náš hospic stojí na křesťanských základech. A tak jsou pro nás zvláště v době koronavirové básně Jana 

Zahradníčka i  odvážný životní postoj, za  který zaplatil životem, velkou výzvou – abychom ani my nerezignovali 

na solidaritu a přijali svůj díl odpovědnosti.

Jsme vděčni za štědrost mnoha našich přátel a sponzorů. Ekonomické dopady krize prakticky neměly vliv na pod-

poru hospice. Dary hospici opět překonaly hranici 2,2 miliónů korun stejně jako v roce 2019. Součástí úvodu zprávy 

o roce 2020 je proto i velký dík všem, kdo na nás myslí a kdo nás podporují. Abychom si uchovali svobodu, nežádali 

jsme ani v uplynulém roce o dotace. Očekáváme, že závislost na veřejných financích bude zvláště v době ekono-

mické krize v důsledku pandemie nejen ohrožením nezávislosti, ale i zdrojem velkých starostí a nejistoty. Ukazuje 

se moudrost doporučení sv. Hilaria (při výkladu biblického textu ohledně problému, jak odevzdat to, co je císařovo, 

císaři): „Nejlépe je nemít absolutně nic z císařových věcí, a on pak nebude mít na vás žádný nárok.“



V roce 2020 byla dokončena stavba hospice ve Štěpánkově ulici. Protože jsme byli stejně jako v roce 2019 v regio- 

nálních médiích dehonestováni a místní novináři poplatní svým donátorům nebo ideologicky spjatí s vládnoucím 

hnutím ANO nadále čekají na každou zmínku o novém hospici na našem webu, aby ji zneužili proti nám, nebu-

deme ani v této výroční zprávě podrobněji informovat o situaci okolo nového hospice. Hospic ve Štěpánkově ulici 

jsme postavili bez dotací, z vlastního rezervního fondu, který z jedné třetiny tvořily dary našich příznivců. 12. března 

2021 byl zkolaudován (výroční zprávu za  rok 2020 dáváme k  tisku 15. března 2021) a v květnu plánujeme zahájit 

provoz. Jsme šťastní, že se podařilo po pěti letech dům dostavět. Nebyla to procházka růžovým sadem. Dům byl 

ze statického hlediska v podstatně horším stavu, než jsme předpokládali. Podbetonování základů i nosných pilířů 

do hloubky místy až čtyř metrů, sanace a zpevňování chatrného, místy rozpadajícího se zdiva, změna stavební firmy 

uprostřed stavby, chybějící podpora ze strany vedení města, dehonestace v médiích, epidemie koronaviru… Toho 

jsme byli při stavbě hospice v ulici K Ploché dráze ušetřeni. O to větší radost nyní prožíváme. 

Už v předchozích výročních zprávách jsme informovali o předpokládaném využití nového hospice. Budeme jej 

provozovat v rámci stávající Registrace u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru zdravotnictví, ze dne 26. 6. 

2009 – jako další zdravotnické zařízení Hospice Chrudim, z.ú., poskytující lůžkovou a ambulantní paliativní hospico-

vou péči. Není samostatnou právnickou osobou. V novém hospici bude nemocným poskytována zdravotní péče 

a sociální služby. Máme uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami na paliativní ambulanci a všeobecnou sestru 

pro domácí paliativní péči. Kromě nemocným, kteří v něm budou ubytováni, nabídneme služby paliativní ambu-

lance a všeobecné sestry i pacientům v terénu. Cílovou skupinou budou stejně jako v lůžkovém hospici především 

nemocní s pokročilým onkologickým onemocněním, kteří ještě nepotřebují lůžkový hospic, ale z různých důvodů 

nemohou být doma. V případě nemocných v terénu budeme nabízet především konsiliární služby. Neprovozujeme 

a nemáme v plánu provozovat domácí hospic. Předpokládáme, že budeme spolupracovat především se zařízeními 

Komplexního onkologického centra Pardubice a s praktickými lékaři.

PROVOZ HOSPICE 
Rok 2020 byl dvanáctým rokem od otevření hospice. Nově jsme přijali jednu zdravotní sestru a dvě ošetřovatelky. 

V květnu 2021 plánujeme dál rozšířit tým zdravotníků s ohledem na zahájení provozu hospice ve Štěpánkově ulici. 

Stejně jako ostatní zdravotnická zařízení jsme byli silně poznamenáni pandemií koronaviru. V  první vlně jsme 

ihned po vyhlášení nouzového stavu vytvořili dva týmy zdravotníků, abychom snížili riziko, že se najednou nakazí 

většina zaměstnanců. Nebylo snadné to logisticky zvládnout. Neměli jsme žádné zkušenosti a jsme malý tým. Snažili 



jsme se urgentně vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. Vše bylo v té době nedostatkové a značně předra-

žené. Respirátor nás tehdy stál i více než 100 Kč za kus, ochranný jednorázový oblek 400 Kč. Šili jsme roušky. I mnoho 

našich příznivců nás zásobovalo bavlněnými rouškami. Současně jsme vyčlenili rezervní lůžka pro případ potřeby 

hospitalizace pacientů z okolních nemocnic. Od poloviny března byl proto hospic podstatně méně obsazen. Ještě 

v červnu byla obložnost oproti předchozím létům nižší. I nemocní sami odkládali přijetí do hospice. Zůstávali doma 

déle, odůvodněně se báli nákazy v hospici stejně jako v ostatních zdravotnických nebo sociálních zařízeních. Obá-

vali se ztráty kontaktů s rodinou díky zákazu nebo omezení návštěv. Přicházeli k nám často až v posledních hodi-

nách života. Naštěstí obavy z přeplněných nemocnic se tehdy ještě nenaplnily. V první vlně jsme neměli žádného 

COVID-19 pozitivního mezi nemocnými ani mezi zaměstnanci. V  létě došlo ve  společnosti k  rozvolnění. Od  čer-

vence do listopadu byl hospic plně obsazen. Koncem října se u nás nakazila covidem první ošetřovatelka. Už v té 

době jsme používali kvalitní respirátory, dbali na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření. Začali jsme díky 

velmi dobré spolupráci se závodním lékařem MUDr. Milanem Jindrou s ohledem na nákazu prvních zaměstnanců 

testovat. Přesto v  polovině listopadu došlo u  nás k  masivnímu rozšíření nákazy koronavirem, stali jsme se ohnis-

kem. Postupně bylo 90 % zdravotnických zaměstnanců a 80 % nemocných pozitivních. Všichni jsme měli pracovní 

karanténu, jinak nebylo možné provoz zajistit. Covid pozitivní zaměstnanci byli v pracovní neschopnosti, někteří 

i  dlouhodobé, jedna ošetřovatelka s  těžším průběhem byla hospitalizována. V  hospici jsme vytvořili oddělenou 

covid zónu. Naštěstí stavební uspořádání budovy hospice umožnilo poměrně snadno oddělit nemocné s COVID-19 

pozitivitou od ostatních. Denně jsme komunikovali s hygienou, co pět dnů jsme byli my i naši nemocní testováni 

PCR testy. Výtěry se naštěstí díky dobré spolupráci s odběrovým místem a mikrobiologickým oddělením v Chrudimi 

prováděly v hospici. Všechna opatření související s nákazou zabírala však i tak hodně času a při nedostatku personálu 

to bylo často vysilující. Těsně před vánoci jsme mohli covid zónu zrušit a zaměstnanci se pomalu vraceli z pracovních 

neschopností. O vánočních svátcích se v hospici znovu objevila nákaza (přenos od návštěvy), a tak jsme opět zřídili 

covid zónu a nově začali přijímat i COVID-19 pozitivní nemocné. V čase sepisování výroční zprávy je náš hospic trvale 

plně obsazen a přibývá žádostí o přijetí nemocných se závažnými následky po prodělané infekci virem COVID-19. 

Stejně přibývají i COVID-19 pozitivní nemocní, především z nemocnic Pardubického kraje, jejichž kapacita je na rozdíl 

od jara 2020 téměř vyčerpána. 

Od listopadu 2020 jsme hospitalizovali 32 COVID-19 pozitivních pacientů, 11 pozitivně testovaných nemocných 

u nás zemřelo. Dvě nemocné ve věku 95 a 90 let překvapivě neměly příznaky při prokázané pozitivitě, jejich stav se 

dokonce mírně zlepšil. 19 nemocných s těžkými následky po proběhlé nákaze ke konci roku 2020 bylo u nás dál hos-

pitalizováno. Na umírání jsme v hospici zvyklí, ale není pro nás lehké vidět umírat tolik lidí najednou. Navíc nemocní, 



kteří přežili, se často změnili k nepoznání. Jako by fyzicky i psychicky zestárli o dvacet let, měli a mají závažné trvalé 

postižení řady orgánů související pouze s nákazou koronavirem.

V době epidemie byly a jsou i u nás podstatně omezeny návštěvy i provoz recepce. 

V  roce 2020 jsme přijali do  hospice celkem 331 nemocných. Průměrná obložnost činila 87 %. Průměrná doba 

pobytu byla 30,8 dnů. Počet hospitalizací byl srovnatelný s předchozími lety navzdory nižší obložnosti – COVID-19 

pozitivní pacient má založenou novou hospitalizaci s ohledem na  jiné financování při náročnější péči. Nejmladší 

pacientce bylo 39 let, nejstarší necelých 102 let. Většinu našich nemocných jako v minulých letech opět tvořili oby-

vatelé Pardubického kraje.

Od otevření hospice 1. 10. 2009 bylo u nás hospitalizováno celkem 4032 nemocných. V přehledné tabulce uvá-

díme srovnání s minulými lety.

Rok Počet lůžkodnů Počet hospitalizovaných Počet hospitalizací
2009 1221 66 68
2010 9054 306 336
2011 9545 351 409
2012 10 233 362 412
2013 10 561 353 385
2014 10 811 377 408
2015 10 662 371 399
2016 10 773 384 407
2017 10 922 375 409
2018 10 753 378 405
2019 10 773 378 401
2020 10 214 331 397

HOSPODAŘENÍ V HOSPICI
V roce 2020 jsme hospodařili s přebytkem nižším ve srovnání s předchozími lety – viz tabulky Výnosy a Náklady 

v letech 2015–2020. Vlivem pandemie byly provozní náklady vyšší především o částku na pořízení ochranných pomů-

cek – jednorázových plášťů, respirátorů, rukavic, štítů. Rovněž došlo k výraznému navýšení nákladů na mzdy – kromě 

pravidelného každoročního navyšování mezd i pro vyšší nemocnost personálu při nákaze koronavirem (chybějící 

zaměstnanec musí být zastoupen jiným, nemůžeme omezit počet zdravotníků ve směnách), a dále pro mimořádné 



odměny zdravotníkům jako „koronavirový bonus“, který jsme koncem roku uhradili z vlastních zdrojů. V nákladech 

jsou zahrnuty i položky určené k vybavení hospice ve Štěpánkově ulici (drobné spotřebiče,nádobí, lůžkoviny, mat-

race, lůžka, židle, stoly…) a odepisované vybavení interiéru především vestavěným nábytkem. Samozřejmě inves-

tiční náklady určené na stavbu nového hospice ve Štěpánkově ulici byly vysoké. Příjmy v roce 2020 byly nižší než 

v předchozím roce kvůli podstatně nižší obložnosti během jarní vlny pandemie. Všechna zdravotnická zařízení u nás 

utrpěla provozní ztráty kvůli omezení poskytovaných služeb. Kompenzační příplatky zdravotních pojišťoven za péči 

o COVID-19 pozitivní nemocné nestačily pokrýt tyto ztráty. Díky finanční rezervě z minulých let i trvalé snaze o efek-

tivitu i produktivitu provozu na nás naštěstí zatím nedoléhají ekonomické dopady pandemie, které jsou reálnou 

hrozbou pro provoz většiny neziskových organizací poskytujících zdravotní a sociální služby. Nemohou očekávat, že 

budou oddluženy – na rozdíl od státních nemocnic.

PŘÍZNIVCI HOSPICE
Epidemie koronaviru výrazně poznamenala ekonomiku v naší zemi. Ocitli jsme se v hospodářské recesi, která se stále 

víc prohlubuje a ohrožuje nejen veřejné finance. Přesto jsme od svých příznivců na náš účet nebo formou věcných 

darů obdrželi téměř 2,25 mil. Kč – jak jsme zmínili už v úvodu výroční zprávy. Přibyli noví dárci hlavně z řad rodin 

nemocných, kteří u nás byli v roce 2020 hospitalizováni. Mnozí nás podporují od otevření hospice, někteří dokonce 

od založení sdružení v roce 2003. Letos nově přibylo na našem účtu i „babišovné“ – řada důchodců si prosincový 

populistický příspěvek vlády nechtěla nechat pro sebe a  darovali oněch 5 000 Kč našemu hospici. Přibývají dary 

od  rodin, které se rozhodly místo vánočních dárků uspořádat rodinnou sbírku a  její výtěžek, často v hodnotách 

několika deseti tisíců korun, posílají jako vánoční dar hospici. V první vlně epidemie nás podpořili výnosem ze sbírky 

určené na podporu našeho hospice i místní fanoušci FK Era-Pack Chrudim. Mnoho žen pro nás ušilo stovky roušek. 

Několik firem nám věnovalo zdarma dezinfekci. I v roce 2020 zásobovali naši kuchyň (rybami, masem, ovocem, zele-

ninou) naši přátelé pan Pavel Domkář a Pavel Pokorný. Rovněž se uskutečnily dvě brigády při úklidu domu i zahrady 

ve Štěpánkově ulici – jako v předchozích letech nechyběli dobrovolníci z Nedconu. Všem našim příznivcům za jejich 

nezištnou podporu děkujeme!!

KULTURNÍ ŽIVOT V HOSPICI
V roce 2020 jsme měli v plánu uskutečnit několik významných akcí. Bohužel nám v tom bezpečnostní opatření vyhlá-

šená v souvislosti s pandemií zabránila. V březnu jsme museli zrušit v divadle Karla Pippicha besedu s investigativním 

novinářem a autorem řady knih Jaroslavem Kmentou. Měla se konat právě 11. března, všechno bylo připravené, 



vstupenky vyprodány, a dopoledne byl vyhlášen nouzový stav – mimo jiné zákaz pořádání akcí v divadlech. 12. října 

jsme plánovali při příležitosti dokončení stavby hospice ve Štěpánkově ulici setkání s novináři Jaroslavem Kmentou, 

Pavlem Šafrem a Markem Wollnerem. Opět v divadle. A opět právě 12. října bylo vyhlášeno omezení konání kultur-

ních akcí v uzavřených prostorách. A tak jediná „kultura“ v roce 2020 se konala přímo v hospici – pan učitel Stejskal 

s rouškou a dostatečným odstupem od nemocných, vytrvale docházel hrát na koncertní křídlo. Několikrát u nás 

zahrála i pianistka Kateřina Košťálová nebo externí lékař hospice Dominik Blažek.

Chrudim 15. března 2021

MUDr. Marie Blažková  a MUDr. Jiří Košťál

PŘÍLOHA

Struktura výnosů (v tisících Kč)

Výnosová položka Rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Příjmy od zdravotních pojišťoven 15 002 15 351 16 855 18 610 20 546 21 392
Spoluúčast pacientů 3 437 3 575 3 857 3 718 4 402 4 083
Příspěvek na péči 4 855 4 903 5 154 5 388 5 771 5 810
Příjmy za ubytování a stravu od doprovodu pacientů 55 50 51 56 57 89
Pronájem bytů, včetně ve Skoranově a Štěpánkově ul. 651 587 603 523 617 605
Přijaté dary 1 029 1 460 1 489 1 612 1 886 1 866
Dotace úřadů práce — — 117 — — —
Tržby za ostatní služby 255 250 181 165 231 245
Půjčovna pomůcek 26 20 15 43 54 28
Pořádání školení 4 4 39 80 79 25
Tržby za zboží 195 166 139 174 151 79
Úroky 934 17 11 13 97 385
Výnosy celkem 26 443 26 383 28 511 30 382 33 891 34 607



Struktura nákladů (v tisících Kč)

Nákladová položka
Rok

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Osobní náklady včetně pojištění 11 740 13 087 13 875 15 370 16 865 18 927
Léky 519 642 472 467 539 656
Zdravotnický materiál 174 378 202 197 172 393
Pleny, podložky, hygiena pro pacienty 286 336 251 182 190 156
Potraviny + Victa 683 364 442 422 448 406
Obědy hrazené nemocnici 39 145 46 21 14 27
Prádlo a lůžkoviny, nezdravotnický materiál 82 108 90 99 107 132
Ochranné pomůcky 118 108 47 122 57 323
Úklidové a prací prostředky 114 126 161 176 211 284
Kancelářské potřeby 17 23 20 18 21 16
Drobný hmotný majetek do 60 000 Kč 70 279 78 114 52 794
Revize 17 92 85 14 24 152
Voda – včetně ve Štěpánkově ul. 207 141 173 175 96 136
Energie – teplo, teplá voda v hospici + plyn ve Štěpánkově ul. 222 274 236 256 261 284
Elektřina hospic + Skoranov 514 352 399 360 413 436
Odpady 69 37 69 71 74 78
PHM 15 14 17 16 18 15
Nákup zboží do recepce 82 133 83 88 80 41
Opravy a udržování vč. domu ve Štěpánkově ul. a Skoranově 233 47 162 88 133 67
Telekonunikační služby 137 75 78 90 103 112
Poštovné 18 6 10 18 17 14
Školení a kurzy 12 6 16 16 15 8
Pojistné 69 85 60 66 67 65
Náklady na reprezentaci — — — — — —
Majetek nad 40 000 Kč (odepisovaný) — — — — 109 971
Ekonomické služby včetně auditu 180 204 211 411 425 372
Zdravotní služby hrazené nemocnici a laboratoři 75 104 64 55 87 93
Daně a poplatky včetně daně z příjmu 1 741 1 355 1 802 1 760 2 041 1 557
Ostatní služby včetně TV poplatků 131 115 91 100 137 194
Odpisy dlouhodobého majetku 3 107 2 875 2 841 2 808 2 751 2 743
Provozní náklady včetně daně z příjmu celkem 20 671 21 511 22 081 23 580 25 527 29 452
Investice – hospic a zahrada ve Štěpánkově ulici 150 1 350 3 964 705 7 482 15 711
Investice – zakoupení pozemku ve Štěpánkově ulici — — — 48 — —



PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce poznamenaném pandemií nerezignovali na solidaritu a neztratili ideály. 
Děkujeme všem, kteří s námi sdílejí radost z dostavby hospice ve Štěpánkově ulici. 
Děkujeme našim zaměstnancům – pomáhají naplňovat naši vizi vytvořit bezpečné prostředí pro nemocné  
v závěru života. 
Děkujeme i našim nemocným – svým postojem k onemocnění i umírání se nejednou stávají inspirací pro naše životy.

SEZNAM DÁRCŮ 2020
FYZICKÉ OSOBY BÁRTOVÁ Taťána | BARTŮNĚK Milan | BAYEROVÁ Josefína | BENEŠOVÁ | BENOVÁ Hana, Ing. | BLAŽEK 
Dominik, MUDr. | BLAŽEK Jan, Ing. | BLAŽEK Jiří, MUDr. | BLAŽKOVÁ Marie, MUDr. | BRÁZDA Jan | BREGINOVÁ Libuše | 
BURDOVÁ Dagmar | BURDOVÁ Dagmar, Mgr. | BUREŠOVÁ Jana | BURGEROVÁ, Mgr. | CÍSLEROVI | CYRANY Martin, MUDr. | 
CZAGAN Jan | ČERNÝ Jan, Ing. | ČMELOVÁ Dagmar | DAMBORSKÁ Radmila | DEJDAROVÁ Lenka, MUDr. | DOMÁČKOVÁ 
Daniela | DOMKÁŘ Pavel | DVOŘÁK Milan, Mgr. | DVOŘÁKOVÁ Milena | DYMÁK Pavel, Ing. | ELIÁŠOVÁ Jana | ENDLOVÁ 
Pavla | FALTYSOVÁ Hana | FELTLOVI | FILIPI Miroslava | FOREJTKOVÁ Zita | HALÁMKOVÁ | HAMERNÍKOVI | HAVELKOVÁ 
Irena | HAVLENA Antonín | HIBELTOVÁ Šárka | HLADÍKOVI | HORÁK Josef, Ing. | HOROVÁ Karolína | HRUBEŠ Vladimír, Ing. |  
HURYCH Václav, MUDr. | HYRŠLOVÁ Vanda | JAHELKA Michal | JANEČKOVÁ Ludmila | JEDLIČKA Jiří | JENÍČKOVÁ Jana | 
JEŘÁBKOVÁ Blanka  | KÁBELE  | KARLÍKOVÁ Zuzana  | KARPÍŠKOVÁ Pavlína  | KAUTZKÝ David  | KLEPETKOVÁ Jarmila  | 
KLOROVÁ | KNITTELOVÁ Renata, MUDr. | KOČOVÁ Marie | KODYTKOVI | KORBELOVÁ S. | KOŘÍNKOVÁ Jarmila | KOŠŤÁL 
Jiří, MUDr. | KOŠŤÁLOVÁ Kateřina | KOVAŘÍK Štěpán, MUDr. | KRONTORÁDOVÁ Vanda | KŘÍŽKOVÁ Hana | KUBIZŇÁKOVÁ 
Hana  | KURKA Jiří  | KVAPILOVÁ Anděla  | LEVINSKÁ Pavla  | LHOTKOVÁ Jitka  | LOSKOT Pavel  | LUKÁŠOVÁ Magda, 
PharmDr.  | MALÝ Petr, Ing.  | MAREK Daniel  | MAREK Pavel  | MAREK Vlastimil  | MAZUROVÁ Libuše  | MELENEC, Bc.  | 
MIKLASOVÁ Eva, MUDr. | MIKYSKOVÁ Hana | MUSÍLEK Michal | NEČAS Jaroslav, Mgr. | NEJEPÍNSKÁ Hana | NEPIVODOVI | 
NOVÁKOVÁ Doubravka, JUDr. | ONDRÁČKOVÁ Marie | PACEK Vladimír | PÁLENÍČEK Alois, MUDr. | PAVLATOVÁ Monika | 
PAVLÍČEK Jiří  | PAVLÍKOVÁ Bohdana  | PAVLÍKOVÁ Jindra, JUDr.  | PEREGRINOVÁ Anežka  | PETRLÍKOVÁ L.  | PIKHART 
Zdeněk | PIPEK Kamil, Ing. | POKORNÝ Pavel | POTUŽÁK | PÝCHA František | REJMANOVÁ Milena + děti | RÜCKEROVÁ 
Lenka | RULÍKOVI | RŮŽIČKA Karel | RYŠAVÁ Naděžda | SÁŇKA Miroslav | SIMON Milan | SMOLKOVÁ Monika | SOUČEK  
Luboš, MUDr. | STAŇKOVÁ Blanka, Ing. | STEINEROVÁ Romana | STEJSKALOVÁ Eva | SUŠICKÝ Tomáš, Ing. | ŠARŠONOVI 
Kateřina a Jan | ŠIMÍČEK Vojtěch, JUDr. | ŠOTOLA Petr | ŠPINKOVÁ Eva | ŠREJTR Zdeněk | ŠTĚPÁNKOVÁ Renata, Ing. | 
ŠTOREK Jan, Ing. | ŠTYNDL Miroslav | TOMEŠOVÁ Marie | TRACHTULEC Jiří | VALENTOVÁ Hana | VEVERKOVÁ | VICHROVÁ 
Zdeňka, Ing.  | VINKLER Jaroslav | VYTLAČILOVI  | WEBER Jaromír, PharmDr.  | ZÁBRANA František | ZANDLER David | 
ZEMEK Bohuslav | ŽĎÁNSKÝ Petr.

PRÁVNICKÉ OSOBY AMAKO, s.r.o. | ZEMEK Bohuslav  | AUTIO, s.r.o. | AUTIO, s.r.o. Chrudim | BENU | Bonfood Frigoservis | 
BROMED,  s.r.o., R. BROŽKOVÁ  | DENTAS,  s.r.o. MUDr. ŠVIHLÍKOVÁ – SLAVÍKOVÁ Alena  | ELEKTRÁRNY Opatovice  |  
Fanoušci futsalu FK Era-Pack Chrudim  | GPCR,  s.r.o. MUDr. Milan JINDRA  | LAS Autodoprava,  s.r.o.  | Městské lesy 
Chrudim | Nadační fond Společná šance | NEDCON | OPL, s.r.o., MUDr. Jaromír Kánský | PIGMENTUM, s.r.o. | Psychiatrie 
Chrudim, s.r.o. | Radiodiagnostika Chrudim, MUDr. RYŠKOVÁ | SILVETA, s.r.o. | VIPHARM.
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