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1. Základní údaje o společnosti 
 
Název společnosti:  TYFLOKABINET  České Budějovice o.p.s. 
 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
 
Sídlo:  Roudenská 18 

České Budějovice 
370 01 

 
IČO: 26026848 
DIČ: CZ26026848 
 
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice 
                                č.ú.: 212385053/0300 
 
Zápis v rejstříku OPS: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 64 
 
Statutární orgán: Irena Koubová, předsedkyně správní rady 
   Ing. Jan Steringa, ředitel 
 
Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Krakovská 21, Praha 1 
IČO 65399447 
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Druh obecně prospěšných služeb: 
 
o nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům poskytovat 

níže uvedené služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry 
samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto 
postižených klientů do společnosti              

• poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální  
a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu  
a usnadňujících život 

• komplexní rehabilitace a rekvalifikace 
• zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů, 

vydávání brožur, bulletinů a časopisů pro zdravotně postižené  
a o zdravotně postižených 

• odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně 
úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany                       

• vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany  
a poradenská činnost s pracovním uplatněním související 

• služby osobní asistence a další služby sociální péče  
• provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, 

zájmová a klubová činnost) 
 
o poradenská, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky                                                      

pro zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby WWW prezentací 
pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich 
zaměstnavatele 

 
o prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených 

občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek 
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2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice  o.p.s. 
 
Obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice byla založena 

11.8.2000 s cílem zabezpečit poskytování širokého okruhu služeb zrakově a jinak 
zdravotně postiženým občanům především Budějovického kraje.  

Tyflokabinet České Budějovice navazuje na dlouholetou úspěšnou činnost 
svého zakladatele v daném regionu – Sjednocené organizace nevidomých  
a slabozrakých ČR a dále se ji snaží rozšiřovat. 

Vlastní činnost začala společnost vyvíjet až od ledna 2001.  
Tyflokabinet České Budějovice byl umístěn 7 let na adrese Pražská 15, České 
Budějovice. Protože dům zakoupilo družstvo nájemníků a převzalo i nebytové 
prostory, dostal Tyflokabinet nové prostory v bývalém kulturním středisku 
v Roudenské 18. Pro jejich praktické využití bylo nutno rozdělit velký sál v prvním 
patře a přebudovat i přízemí a vchod. Postupně a za pomoci Města České Budějovice 
a Jihočeského kraje tak nové prostory začaly sloužit zdravotně postiženým klientům. 
Každoročně jsou prováděny další úpravy prostor tak, aby co nejvíce vyhovovaly 
zrakově postiženým. 
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3. Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období   
V roce 2009 byla činnost Tyflokabinetu hrazena hned z několika zdrojů. Obecně 
prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice realizovala 3 druhy sociálních 
služeb dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jednalo se o sociální 
poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby a sociální rehabilitaci pro osoby 
se zdravotním postižením. Tento projekt byl dotován částkou 1 604 000,- Kč, z toho 
sociální rehabilitace částkou 624 000,- Kč, sociální poradenství částkou 525 000,- Kč  
a průvodcovské a předčitatelské služby částkou 455 000,- Kč.  
Výraznou finanční pomocí přispělo také Statutární město České Budějovice,  
a to částkou 72 000,- Kč na zpřístupnění internetu a výuku práce s PC, částkou  
135 000,- Kč na poskytování sociálních služeb, částkou 17 500,- Kč na rekondiční  
a rehabilitační pobyt zaměřený na výuku PC a kompenzačních pomůcek 
 s volnočasovými aktivitami pro těžce zrakově postiženou mládež a částkou  
100 000,- Kč na sociální rehabilitace. Za zmínku jistě stojí také pomoc od Jihočeského 
kraje v hodnotě 152 000,- Kč, z toho 58 000,- Kč na průvodcovské a předčitatelské 
služby a 94 000,- Kč na sociální rehabilitace.                                                                                                      

Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2009 
Náklady 
 
Spotřeba materiálu 290 712,30
Spotřeba energie 31 169,00
Opravy a udržování 26 172,50
Cestovné 31 971,00
Náklady na reprezentaci 2 591,00
Nájemné 111 759,63
Výkony spojů 78 944,01
Ostatní služby 180 330,47
Mzdové náklady 1 287 905,00
Zákonné sociální pojištění 371 180,00
Zákonné sociální náklady 24 270,00
Ostatní sociální náklady 1 731,00
Ostatní daně a poplatky 50,00
Dary 6 890,00
Jiné ostatní náklady 40 694,37
Odpisy dlouhodobého majetku 239 674,02
Poskytnuté příspěvky 700,00
NÁKLADY CELKEM 2 726 744,30
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Na grafu je vidět rozdílná potřeba jednotlivých druhů nákladů v rámci celkových 
vynaložených prostředků na provoz organizace. Největší část nákladů představují 
mzdové náklady (47,23%), dále náklady na zákonné sociální pojištění (13,61%),  
a oproti loňskému roku zvýšená spotřeba materiálu (10,66%). 
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Pokud provedeme srovnání potřeby jednotlivých druhů nákladů v jednotlivých 
letech, a to od roku 2001 až do roku 2009, je zde zřetelná změna v potřebě 
jednotlivých druhů nákladů v průběhu sledovaného období. V roce 2001 byla 
podstatně větší potřeba finančních prostředků na opravy a údržbu, a to vzhledem 
k nutným úpravám používaných prostor. Tyto náklady byly v letech 2002 a 2003 již 
podstatně nižší, v roce 2004 téměř zanedbatelné.  Naopak v roce 2005 došlo 
k podstatnému zvýšení nákladů na materiál, což bylo způsobeno změnou v metodice 
odpisování drobného dlouhodobého majetku, který byl v roce 2005 z důvodu lepší 
průkaznosti při vyúčtování dotací jednorázově odepsán do nákladů. Protože se 
jednalo o částku 298 462,- Kč, došlo k podstatnému ovlivnění výše této složky 
nákladů, aniž by došlo ke skutečnému zvýšení spotřeby materiálu. Výše nákladů na 
spotřebu materiálu až do roku 2008 tvořila stabilní složku nákladů, v roce 2009 se 
opět výrazně zvýšila ze stejných důvodů jako v roce 2005, tentokrát byla ovlivněna 
částkou 235 947,50 Kč za drobný dlouhodobý hmotný majetek. 
 

 

 
 
S náklady na materiál souvisely také náklady na opravy a údržbu a klesla tedy i 
jejich spotřeba. Zvýšení v roce 2005 bylo nepodstatné a hodnota těchto nákladů je 
srovnatelná s jejich výší v letech 2002 a 2003. Ve shodné výši zůstala i v následujících 
letech.
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Nejvyšší podíl na celkových nákladech představují mzdové náklady (30,57% v roce 
2001, 42,69% v roce 2002, 46,07% v roce 2003, 45,4% v roce 2004, 38,78% v roce 2005, 
51,22% v roce 2006 , 50,78% v roce 2007, 55,32% v roce 2008 a 47,23% v roce 2009). 
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Přes mírně se zvyšující objem vyplacených mzdových prostředků ve sledovaném 
období zůstává stále úroveň vyplácených mezd hluboko pod celostátním průměrem.  
S vývojem mzdových nákladů souvisí i náklady na sociální a zdravotní pojištění, kde 
se projevilo zrušení odpočtu na zdravotní pojištění u poživatelů důchodů od srpna 
2004. 

 

 
 
                   

Podstatnou část nákladů tvořily ve všech sledovaných obdobích náklady na výkony 
spojů. Jejich zvýšení v roce 2004 bylo způsobeno především rozšířením výuky 
používání internetu u zrakově postižených. Úspora v roce 2005 byla dosažena 
především díky výhodnějším tarifům a také díky tomu, že část klientů se již naučila 
s internetem pracovat a využívala jej doma. V roce 2006 se projevil mírný nárůst, 
který byl způsoben rozšířením poskytovaných služeb pro zrakově postižené klienty. 
V roce 2009 nedošlo k podstatné změně. 
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Ostatní služby představují v celkových nákladech v jednotlivých letech poměrně 
stabilní položku, která představuje hodnotu mezi 6 až 10% celkových vynaložených 
nákladů. Pouze v roce 2007 se projevilo zvýšení nákladů na služby v důsledku 
zvýšení cen a zvýšení potřeby dalšího vzdělávání pracovníků. V roce 2009 ostatní 
služby představovaly 6,61% celkových nákladů.  
 

 
Tento trend ve vývoji jednotlivých nákladových druhů lze očekávat i do budoucna.  



 
11 

 

 
 
 
Výnosy: 
Tržby z�prodeje služeb 230 210,50
Přijaté úroky 2 370,15
Zúčtování fondů 158 526,61
Jiné ostatní výnosy 672,00
Přijaté příspěvky 168 770,41
Dotace MPSV 1 604 000,00
Ostatní dotace 487 400,00
VÝNOSY CELKEM 2 651 949,67  
 
Na vývoji jednotlivých druhů příjmů je vidět klesající podíl státní dotace na 
celkových příjmech společnosti mezi roky 2001 a 2002 a její opětovné zvýšení v roce 
2003 a 2004. V roce 2005 převzal úlohu státu Jihočeský kraj. Významný podíl na 
tomto druhu příjmů má i příspěvek Úřadu práce. V roce 2006 bylo financování 
částečně vráceno zpět na stát, kdy prostředky poskytované MPSV byly poskytnuty 
prostřednictvím Jihočeského kraje. I v roce 2008 bylo hlavním poskytovatelem 
finančních prostředků MPSV. V roce 2009 bylo opět největším poskytovatelem MPSV 
s částkou 1 604 000,- Kč, další příspěvky plynuly od Statutárního města České 
Budějovice (324 500,- Kč) a od Jihočeského kraje (152 000,- Kč).   
V grafu jsou zachyceny pouze neinvestiční prostředky, prostředky získané na 
konkrétní investiční pomůcky zde zachyceny nejsou.
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Celkové příjmy organizace se každoročně mírně zvyšovaly, stále však nepokrývají 
plně provozní potřeby. V roce 2008 došlo k mírnému poklesu, který byl způsoben 
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přechodem financování činnosti organizace pouze na financování sociálních služeb.  
V roce 2009 však celkové příjmy opět vzrostly díky vysokým provozním dotacím. 
 
 

 
 

Z grafu nahoře je jasně vidět podstatný podíl MPSV na financování organizace, 
stejně tak na dolním grafu můžeme pozorovat výraznou převahu příjmů z 
provozních dotací. 
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Hospodářský výsledek                                    
 
Za rok 2009 dosáhla obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice 
ztráty ve výši 74 794,- Kč, jelikož celkové náklady byly značně ovlivněny nákupem 
nových pomůcek.   
Nevyčerpané příspěvky, přijaté v roce 2009, včetně příspěvku na zaměstnávání 
zdravotně postižených občanů podle § 78 zákona o zaměstnanosti byly převedeny 
k čerpání do roku 2010. 

 

Majetek a závazky k 31. 12. 2009 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  47 800,20
Stavby-technické zhodnocení 105 460,00
Hmotný dlouhodobý majetek     3 117 208,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  1 390 007,20
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 157 500,00
Poskytnuté zálohy na DHM  50 000,00
Oprávky k�drobnému DNM -47 800,20
Oprávky k�dlouhodobému majetku -2 787 802,82
Oprávky k�drobnému DHM -1 390 007,20
Peníze v�hotovosti                                       32 669,00
Peníze na bankovním účtu                         533 788,90
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci -150 000,00
Pohledávky                                                   20 638,50
Poskytnuté zálohy                                       25 480,00
Závazky k�dodavatelům                             -175,00
Ostatní přímé daně 7 550,00
Ostatní závazky                                            -23 000,00
Náklady příštích období                             2 241,33
Příjmy příštích období - smlouvy minulých let 10 000,00
Dohadné účty pasivní -28 976,19  
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4. Hlavní aktivity společnosti v uplynulém období 
 

I v roce 2009 pokračoval Tyflokabinet v činnosti, kterou započal v roce 2001. Aktivity 
společnosti jsou zaměřeny do několika různých oblastí. V roce 2008 byla činnost ovlivněna 
rozšiřováním poskytovaných sociálních služeb, které byly zaregistrovány v roce 2007.        
                   
V rámci služeb sociální rehabilitace byly předváděny a klientům doporučovány 
kompenzační pomůcky, zejména rozlišovač barev, mluvící váhy, mluvící hodiny, mluvící 
kalkulačky, mluvící tlakoměry a glukometry, dále pak pomůcky pro usnadnění prací 
v domácnosti, např. předvádění a nácvik obsluhy domácích spotřebičů. Velký zájem byl i o 
pomůcky pro získávání informací, jako jsou např. zvětšovací lupy, snímací kamery, PC se 
speciálním zvětšovacím SW pro osoby se zbytky zraku, PC s hlasovým výstupem pro 
nevidomé a dále ozvučené mobilní telefony. 
 
Z celého Jihočeského kraje přijížděli zájemci o optické lupy, kterých má Tyflokabinet 105 ks 
různých tvarů, velikostí, s bateriovým osvětlením nebo s možností připojení do elektrické sítě. 
Zvětšení těchto lup je 1,7 – 20krát. K dispozici je i Keplerova soustava monokulárů, 
zvětšující 20 – 30krát. Při úzké spolupráci s oblastní oftalmoložkou má tak zájemce možnost 
získat vhodnou lupu na čtení.  
Celkem využilo službu sociální rehabilitace 50 klientů (341 intervencí). 
 
Tyflokabinet zajišťuje průvodcovskou a předčitatelskou činnost pro zrakově postiženou 
mládež i dospělé občany. Vodí je do školy, ze školy, k lékaři, na úřady, výstavy apod..  
Úzce spolupracujeme se ZŠ Máj II., kde jsou dvě třídy pro zrakově postiženou mládež, a dále 
také se Speciálním pedagogickým centrem, Tyfloservisem o.p.s., očním oddělením 
Nemocnice v Českých Budějovicích i dalšími očními lékaři a školami, kde jsou v rámci 
integrace umístěny zrakově postižené děti. V roce 2009 využilo průvodcovských  
a předčitatelských služeb 26 klientů (513 intervencí). 

 
V rámci poskytovaných sociálních služeb zajišťuje společnost také službu sociálně právního 
poradenství. Poradenství je poskytováno odbornými pracovníky a jeho služeb v roce 2009 
využilo celkem 132 klientů (218 intervencí). 
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Kalendář odborných přednášek a prezentací s účastí Tyflokabinetu 
České Budějovice, o.p.s 
 
25.11.2009 Prezentace tyflopedických pomůcek a problematiky postižení zraku 
od 8:00 do 12:00 hodin, ZŠ Dukelská, Strakonice. 
Pro 200 žáků 8. a 9. třídy. 
 
12.11.2009 Prezentace tyflopedických pomůcek a problematiky postižení zraku 
od 9:00 do 11:00 hodin v budově Tyflokabinetu České Budějovice. 
Pro studenty Vyšší odborné školy, Prachatice. 
 
21.10.2009 Prezentace tyflopedických pomůcek a problematiky postižení zraku 
od 8:00 do 12:00 hodin, ZŠ Dukelská, Strakonice. 
Pro 200 žáků 6. a 7. třídy. 
 
9.6.2009 Prezentace tyflopedických pomůcek - den otevřených dveří 
od 9:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově,  
v Kaplické ulici 439, ve 3.poschodí. 
 
20.5.2009 Vodící pes a mí kamarádi pomáhají člověku, Strakonice 
(akce zaměřená na prezentaci problematiky vodících, asistenčních, záchranářských  
a ostatních služebních psů) 
pořádá OO SONS Strakonice ve spolupráci s Tyflokabinetem České Budějovice,  
Městskou policií Strakonice, Psím útulkem Strakonice a Školou vodících psů 
 
2.4.2009 Možnosti a využití kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké 
(přednáška pro studenty JČU) 
 
17.3.2009 prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, Strakonice 
(prezentace v rámci dne otevřených dveří OO SONS, Strakonice) 
 
12.3.2009 Přednáška o výcviku vodících psů 
(přednáška pro SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou  
školu, České Budějovice) 
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11.3.2009 Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 
(prezentace kompenzačních pomůcek na Střední zdravotnické škole v Českých  
Budějovicích) 
 
10.3.2009 Přednáška o výcviku vodících psů 
(přednáška pro SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu, 
České Budějovice) 
 
5.3.2009 Přednáška o výcviku vodících psů 
(přednáška pro SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu, 
České Budějovice) 
 
3.3.2009 Přednáška o výcviku vodících psů 
(přednáška pro SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu, 
České Budějovice) 
 
25.2.2009 Co se skrývá uvnitř počítače 
(přednáška pro žáky spec. třídy základní školy Máj II, České Budějovice) 
 
4.2.2009 Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené - historie a současnost 
(prezentace pro Střední zdravotnickou školu České Budějovice) 
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Akce: 
 
3.12.2009 Mikulášská besídka 
Mikulášská besídka pro děti se zrakovým postižením z Mateřské školy Zachariášova 
se i letos konala ve Wortnerově domě, pod záštitou LionsClubu České Budějovice. 
Na závěr dětem rozdal Mikuláš nadílku, kterou laskavě věnoval Supermarket 
TERNO České Budějovice. 
 
10.11.2009 Návštěva jaderné elektrárny Temelín 
Za finanční podpory MM České Budějovice uspořádal Tyflokabinet České 
Budějovice pro děti z Mateřské školy pro zrakově postižené v Zachariášově ulici  
a žáky speciální třídy základní školy Máj II. návštěvu informačního centra jaderné 
elektrárny Temelín. Pro návštěvníky byla připravena speciální zvuková exkurze. 
 
Rekreačně - rekondiční pobyt pro zrakově postižené 
V týdnu od 21. do 25. září se konal v Dolním Žďáru u Jindřichova Hradce  
rekreačně - rekondiční pobyt pro zrakově postižené. 21 účastníků absolvovalo  
zdravotní vycházky, výlety a odborné přednášky. 
 
22.9.2009 ZOO POTMĚ III. 
Dnes již potřetí pořádal Tyflokabinet ve spolupráci se ZOO Ohrada a vydavatelem 
dětských novin Robinson akci pro zrakově postižené děti a mládež tentokrát 
nazvanou „ZOO potmě III“. Akce se konala v areálu ZOO a zúčastnilo se jí celkem  
52 dětí. Spolu s dětmi z Mateřské školy pro zrakově postižené v Zachariášově ulici 
přijely i děti ze speciální třídy základní školy Máj II a z Dětského stacionáře 
Světluška. Akce se konala za finanční pomoci Statutárního města České Budějovice. 
 
5.5.2009 Tyflokabinet ve spolupráci se ZOO Ohrada a vydavatelem dětských novin 
Robinson pořádal akci pro zrakově postižené děti a mládež nazvanou  
„ZOO potmě II“. Akce se zúčastnily děti z Mateřské školy pro zrakově postižené děti 
v Zachariášově ulici, děti ze speciální třídy základní školy Máj II a děti z Dětského 
stacionáře Světluška. Počasí nám tentokrát přálo a všechny děti byly nadšené, mohly 
si osahat živá kůzlata, poníka nebo exotického hada. 
 

Rekondiční pobyt 2009 a další akce 
 
Tyflokabinet realizoval ve spolupráci se SONS ČR v týdnu od 23. do 30. srpna 
rekondiční pobyt pro zrakově postiženou mládež v Dolním Žďáru u Jindřichova 
Hradce. Letošní rekondiční pobyt  byl opět zaměřen na výuku speciální výpočetní 
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techniky a na sportovní aktivity a hry. 
 
  

5. Výhled činnosti na další období 
 

Také pro rok 2010 podala společnost žádost o poskytnutí dotace na poskytování sociálních 
služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základě výsledků dotačního řízení bylo 
poskytnutí dotace přislíbeno. Na realizaci služeb pro zdravotně postižené se bude i v roce 
2010 podílet Jihočeský kraj a finanční pomoc přislíbilo i Statutární město České Budějovice. 

 
Cílem pro rok 2010 bude především zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a 
jejich rozšiřování. Značná pozornost bude i nadále věnována vyhledávání dalších zrakově 
postižených občanů, jejich následnému informování o nabízených službách, jejich seznámení 
s možnostmi využívání kompenzačních pomůcek a informování o tom, kde lze tyto pomůcky 
získat. Stranou zájmu nezůstane ani sociální rehabilitace, pomoc rodině zrakově postiženého 
občana či informace o způsobu pomoci zrakově postiženému.  
 
I nadále bude pokračovat vydávání měsíčníku Paprsek, který je pro plně nevidomé tištěn 
v braillově písmu, pro ostatní ve zvětšeném černotisku.  
 
Cílem projektu je i pro rok 2010 další rozšíření sociálních služeb, zvýšení informovanosti  
a zlepšování praktických dovedností při využívání kompenzačních pomůcek zrakově 
postiženými občany tak, aby byli co nejvíce soběstační.    
 
Nadále  bude také společnost rozšiřovat spolupráci se specializovanými pracovišti, jako jsou 
Rehabilitační a rekvalifikační pobytové středisko Dědina o.p.s. nebo Tyfloservis o.p.s.. Také 
spolupráce se zakladatelem – Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR - by se 
měla rozvíjet zvláště v oblasti depistáže klientů a získávání nových kontaktů. Spolupráce 
bude pokračovat i s odbornými středisky SONS ČR, jako jsou Středisko výcviku vodících psů 
nebo Středisko pro odstraňování architektonických barier. Metodickou pomoc bude využívat 
společnost také od Střediska technických pomůcek a informatiky. I nadále bude pokračovat 
spolupráce s očními lékaři Českobudějovické nemocnice a s oblastní oftalmoložkou. 
Tyflokabinet se bude snažit i nadále získávat nové kompenzační pomůcky, aby si udržel 
postavení předního, dobře vybaveného pracoviště. Pozornost by se měla v roce 2010 
soustředit také na rozšíření činnosti střediska pro využití volného času zrakově postižené 
mládeže.  Středisko je vybaveno PC s hlasovým výstupem a rychlým připojením na internet, 
dále se zde nachází kulturní část a rekreačně sportovní část, ve které je umístěn střelecký 
trenažér s laserovou pistolí, show-downový stůl a další vybavení sloužící k rehabilitaci  
a zapojení zrakově postižených občanů do aktivit běžného života. 
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6. Poskytovatelé finančních prostředků 
 

V roce 2009 poskytly finanční prostředky či sponzorské dary tyto organizace a podnikatelé: 
 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
• Statutární město České Budějovice 
• Jihočeský kraj 
• SONS ČR 
• Teplárna České Budějovice 
• Charta 77 
• ČEZ 
• Fortek s.r.o. 
• Supermarket TERNO 
• Vladimír Simota 
• drobní dárci 

 
Všem, kteří pomohli realizovat naše záměry, děkujeme.  
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