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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám stručný přehled o naší činnosti v roce 2011. Jsou zde uvedené cíle a
poslání organizace, jednotlivé projekty a aktivity během roku, zdroje financování, výsledky roční
účetní závěrky a přehled sponzorských darů.
O výsledcích naší práce se můžete přesvědčit při prezentacích na mnoha akcích, kterých se
Arkadie zúčastňuje nebo sama pořádá.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají a jakýmkoliv způsobem se
na naší činnosti podílejí.

Ing. Jana Brežná
ředitelka Správní rady Arkadie
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Poslání
Posláním občanského sdružení Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a
dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s jejich
rodinou, na území Ústeckého kraje, regionu Teplic.
Naše veškerá snaha směřuje k zavedení a vytváření takového prostředí s vyhovujícími
službami, aby mladý člověk s mentálním či kombinovaným postižením, měl možnost dle svých
individuálních schopností, s různě velkou pomocí zapojit se do běžného života.

Orgány občanského sdružení
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, k 31. 12. 2011 54 členů
Správní rada je statutárním orgánem sdružení, ve složení:
Ing. Jana Brežná - ředitelka Správní rady Arkadie, statutární zástupce
Ing. Jan Svoboda, zástupce ředitelky Správní rady Arkadie
Mgr. Jitka Applová - člen
Ingrid Kautská - člen
Ladislava Kufová - člen
Iva Mrvečková - člen
Marie Tenková - člen
Dozorčí rada:
Michaela Minaříková
Jana Kyndlová
Arkadie je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Základní školy a praktické školy Arkadie,
o. p. s. Škola má svojí právní subjektivitu, vlastní orgány, rozpočet, hospodaření a výroční zprávu.

Zaměstnanci
V Arkadii bylo k 31. 12. 2011 v pracovněprávním vztahu 127 zaměstnanců na plný úvazek,
včetně 86 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.

Objekty
Své služby nabízíme v jednom vlastním objektu, ve třech pronajatých nebytových prostorách
od Města Teplice a Krupka, ve třech pronajatých nebytových prostorách právnických osob a osmi
malometrážních bytech pronajatých Městem Teplice. V roce 2011 se hospodářské středisko, chráněná
dílna výroby svíček a část technické dílny z finančních důvodů přestěhovala z Masarykovy 1208 do
prostor hotelu Helena, Stará Duchcovská 453 v Teplicích-Řetenicích.
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Organizační struktura

Občanské sdružení Arkadie
orgány: Valná hromada
Správní rada
Dozorčí rada
statutární zástupce: ředitelka správní rady

Výkonná ředitelka

Arkadie je zřizovatelem
Základní škola a praktická škola
Arkadie, o.p.s.

Hospodářské vedení

orgány: Správní rada
Revizní komise
statutární zástupce: ředitel speciálních škol
Sociální služby

Zdravotnické služby

Služby zaměstnanosti

Pravidelná denní doprava
zdravotně postižených
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Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2011 zaměstnáno 86 osob se zdravotním postižením
(dále jen OZP). V roce 2011 jsme v našich chráněných dílnách za podpory Úřadu práce (ÚP)
v Teplicích vytvořili 4 nová pracovní místa. Specifikem našich chráněných dílen je zaměstnávání osob
s mentálním postižením. Hlavním cílem zaměstnávání OZP je umožnění smysluplné práce pro osoby
s handicapem, podpora jejich samostatnosti a seberealizace při konkrétní pracovní činnosti.
Financování:
tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, Dotace ÚP v Teplicích, §78 zákona o zaměstnanosti
Místa realizace:
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Pavel Hronek
výrobní program: mechanické práce, různé kompletační práce, drobné truhlářské práce
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Jitka Vojtíšková
výrobní program: keramická dílna, šicí dílna, výroba dárkových předmětů, výzdoba reprezentativních
prostor, výroba na zakázku, ekodvůr
Teplice, Stará Duchcovská 453
vedoucí Jana Štarková
výrobní program: výroba svíček i na zakázku, ruční papír, mýdla, lepení gumových těsnění
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Lenka Pichertová
výrobní program: keramická dílna, výroba dárkových a propagačních předmětů, prádelna – praní
prádla a drobná oprava prádla
Obchůdek Arkadie, Teplice, Rooseveltova 1
Vedoucí: Lenka Pichertová
Prodej výrobků chráněných dílen.

Sociální služby
Podpora samostatného bydlení
Cílem služby je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků
sociální služby podpora samostatného bydlení, zaměřenou na individuální rozvoj a
upevňování schopností a dovedností potřebných pro samostatné bydlení každého uživatele,
tak aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s žádnou nebo minimální podporou
druhé osoby. Služba je poskytována terénní formou, uživatelé služby bydlí v samostatných
bytech v běžné zástavbě.
Financování: ESF – Individuální projekt ÚK – Sociální služby, sponzoři, dárci, vlastní zdroje,
Platby uživatelů za poskytnuté služby, sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místo realizace:
Teplice, Bratislavská a Anglická ul. – byty pronajaté od města Teplice
vedoucí: Bc.Petra Hauptmanová
kapacita: 12 uživatelů v sedmi pronajatých bytech
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Odborné sociální poradenství, poradenské a školící centrum
Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním
postižením. Základem je zde především snaha pomoci uživatelům zorientovat se v problému a ve
spolupráci s externími odborníky jim nabídnout varianty účinného řešení problematické životní situace.
Nezbytnou součástí poradenského procesu je i pomoc při vyřizování běžných záležitostí a
zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí.
Mezi další aktivity centra patří:
a) práce s rodinou, (setkávání, vzdělávání, metodické aktivity)
b) tvorba výukových manuálů pro pracovní trénink a další oblasti služeb pro osoby se
zdravotním postižením,
c) vzdělávání cílových skupin (rodiče, uživatelé služeb, zaměstnanci chráněných dílen
Arkadie atd.) v dalších mimopracovních dovednostech a znalostech.
Financování:
Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2011, sponzoři, dárci,
vlastní zdroje
Místo realizace:
Teplice, Stará Duchcovská 453
- vedoucí: Mgr. Alena Opatová
- kapacita: 600 intervencí za rok

Denní stacionáře
Denní služba poskytovaná dospělým lidem s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Cílem
služby denní stacionář je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků
denního stacionáře, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností a dovedností
potřebných pro co nejsamostatnější život každého uživatele.
Denní stacionář provozujeme ve dvou nově zrekonstruovaných prostorech.
Financování: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2011
Dotace Ústecký kraj – „Podpora sociálně – zdravotních služeb 2011“
platby uživatelů dle poskytovaných služeb
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace projektu:
Teplice, Novoveská 1538
- vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
- kapacita: 18 osob (k 31. 12. 2011 využívalo službu 16 uživatelů)
Krupka, K. Čapka 271
- vedoucí: Mgr. Marek Petlan
- kapacita:15 osob (k 31. 12. 2011 využívalo službu celkem 11 uživatelů)

Sociálně terapeutické dílny
Službou sociálně terapeutické dílny rozumíme vytvoření takového pracovního prostředí, kde osoba
omezená k výkonu práce svým zdravotním stavem nebo občan bez kvalifikace nebo s nízkou
kvalifikací je účelně připravován k pracovní činnosti a uplatnění na trhu práce. Děje se tak za účasti
rehabilitačního asistenta a souběžně je prováděna ergo diagnostika či pracovní terapie na základě
průběžného posuzování uživatele, zpracovaném v individuálním plánu.

Výroční zpráva za rok 2011
strana: 7 /14

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice

Financování: ESF – Individuální projekt ÚK – Sociální služby, sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Mgr. Eva Podlucká
kapacita: 7 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: Mgr. Hedvika Suchá
kapacita: 8 osob se ZP
k 31. 12. 2011 využívalo služby:
8 uživatelů

7 uživatelů

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: MiroslavaVöröšová
kapacita: 6 osob se ZP
6 uživatelů

Sociální rehabilitace
Cílem sociální rehabilitace je směřovat k podpoře samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob
z určené cílové skupiny. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických
schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti. V rámci této služby byl mj.
realizován program „Podporovaného zaměstnávání“, který směřuje k účinné pomoci při vstupu na
otevřený trh práce formou cíleného vyhledávání firem ochotných zaměstnat osobu se zdravotním
znevýhodněním a „Motivační program přípravy pro uplatnění na volném trhu práce, jako cílená
systematická činnost pracující na zvýšení profesní odbornosti, flexibility a motivace zaměstnanců
chráněných dílen pro zapojení do vyšší formy pracovního uplatnění. Kapacita programu je 115 osob.
Financování: ESF – Individuální projekt ÚK – Sociální služby, sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: M.Seifrtová
kapacita: 26 osob se ZP

Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Bc. E.Vanická
kapacita: 18 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: S. Chynoraiová, DiS
kapacita: 28 osob se ZP

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Bc.R.Holušková
kapacita: 38 osob se ZP

Teplice Stará Duchcovska 453
vedoucí: Bc. K. Jelínková
kapacita: 21 osob se ZP

Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Nezbytnou součástí nabízených denních sociálně – zdravotních služeb a služeb zaměstnanosti pro
osoby se zdravotním postižením nabízíme volnočasové, kulturní a sportovní aktivit, které organizuje
Arkadie buď sama, nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi.
Žák, uživatel služeb nebo zaměstnanec Arkadie má možnost volit mezi pravidelnými aktivitami
(sportovní hry, hudebně-dramatický kroužek, keramický kroužek) nebo jednorázovými sportovními,
kulturními či rekreačními akcemi.
Financování: Město Teplice z fondu na podporu sportu – mimořádné a významné akce
Město Teplice z fondu podporu kultury a neziskových aktivit
Česko-německý fond budoucnosti

Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2011
Sponzoři, dárci, platby účastníků

Denní doprava lidí se zdravotním postižením
Denní doprava je provozována na třech linkách třemi mikrobusy s dvoučlennou posádkou (řidič +
doprovod), kteří mezi v určených časech ve dvou vlnách projedou region a postupně svezou a zase
rozvezou ze speciálních škol, běžných základních škol, středních škol, sociálních zařízení a
chráněných dílen uživatele těchto služeb. Tuto službu provozujeme společně s o. s. Pohoda Teplice.
Financování: Město Bílina,
platby dopravovaných uživatelů,
NROS, projekt Pomozte dětem výtěžek z 12. kola, Fond T-Mobile,
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ČSOB a další dárci a sponzoři formou reklamy,
vedoucí: Mgr. K. Klášterka
kapacita: 80 osob (plně využito)

Léčebná rehabilitace
Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut) na základě doporučení lékaře provádí 1x týdně léčebnou
rehabilitaci přímo na středisku, kde je uživatel zařazen.
Financování: platby zdravotních pojišťoven,
dary dárců
vedoucí: Eva Turišinová
kapacita: 60 uživatelů

Hippoterapie
Cílem této služby je vhodným a cíleným cvičením na koni působit na psychickou
a fyzickou stránku uživatele. Tato metoda je vhodná zejména pro osoby s poruchami chování,
poruchami komunikace a zejména pro osoby s tělesným handicapem.
Financování:ESF – Individuální projekt ÚK – Sociální služby,
sponzoři, dárci,
vlastní zdroje
Místa realizace:
statek Úpořiny
Jezdecký klub Krupka
V roce 2011 využilo hippoterapii 47 uživatelů jednotlivých služeb a žáků škol Arkadie.
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Spolupráce s veřejností
Občanské sdružení Arkadie je již tradičním organizátorem či spolupořadatelem kulturních a
společenských akcí při kterých spolupracuje s nejrůznějšími institucemi, veřejností a dobrovolníky.
Uživatelé služeb, zaměstnanci, žáci škol, učitelé a vychovatelé se zároveň účastní řady sportovních a
kulturních akcí.
Datum
Místo
09. 1. - 14.1. Horní Malá Úpa - Krkonoše
Rekreační chata TJ.NOLA
24.1. - 28.1. Petrovice
29.1. Krušnohorské divadlo Teplice
07.2. - 11.2. Nové Město v Krušných horách
24.2. Trasy svozových mikrobusů
02.3. - 04.3. okres Teplice
10.3.
25.3.
31.3.
4.4.
6.4.
8.4.
11.4.
15.4.
19.4.
01.5. - 08.5.

Areál lyžařského stadionu na
Novém Městě
Jednotlivá střediska Arkadie
Jazz Club - teplický zámek
Výstaviště Praha Holešovice
ZŠ praktická v Bílině
Speciální škola Arkadie - Archa
Stacionář Novoveská
ZŠ praktická v Duchcově
Hnačov (Šumava)
Chráněná dílna, Teplice
Masarykova ul.

01.5. - 24.5.
10.5.
10.5. Palác Akropolis, Praha
13.5. České středohoří - Lovoš
14.5. Jedličkův ústav, Praha Vyšehrad
Dubický kostelík (České
14.5. středohoří)

Akce
Zimní speciální hry
Kurz základů běžeckého lyžování.
Ples Arkadie
Lyžařský výcvik
Natáčení pořadu ČT „Kde peníze pomáhají“
Setkání v rámci projektu LEONARDO
Lyžařské sportovní dopoledne ve spolupráci s
firmou KNAUF
Exkurze německých studentů.
Předání Ceny Arkadie za rok 2010
Návštěva Matějské pouti
Dětská abilympiáda.
Návštěva teplických fotbalistů v Arkadii
Předání výtěžku reprezentačního plesu Teplic
Návštěva termálních lázní v Altenbergu.
Soutěž v malování kraslic
Sportovně rekreační pobyt
Tvořeníčko - tvořivá dílna
Předání výtěžku akce rodinného pivovaru Bernard
17. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 2011
Výlet na Lovoš
Abilympiáda dětí a mládeže

23.5.- 27.5.
25.5. - 27.5.

Setkání rodin k Mezinárodnímu dni rodiny
Projektový týden-prevence sociálně pedagogických
jevů
Soutěž v grilování, Projekt Partnerství Leonardo

14.6.
15.6.
16.6.
17.6. - 20.6.
17.6. - 26.6.

Sportovně rekreační pobyt
Přednáška prof.PhDr. Kratochvíla CSc.
Noc snů
Turnaj v přehazované
Převzetí ocenění v soutěži "Třídíme víčka s
fotbalem"
Výlet za zvířátky.
Pohádka O mořské panně
Návštěva německých přátel
Rekreačně relaxační pobyt

Zlotoryja, Polsko
Rekreační chata TJ NOLA,
30.5. - 03.6. Petrovice
30.5. Speciální škola Arkadie - Archa
3.6. ZOO Děčín
10.6. - 12.6. Dřevěnice v Českém ráji
Fotbalový stadion na Stínadlech
Zoopark Chomutov
Šanovská mušle
Teplicko - dle programu akce
Harkány, Maďarsko
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Datum
Místo
22.6. Činoherní studio Ústí nad Labem
23.6. Nádrž Heřman u Chabařovic
Údolí a Labe mezi Vaňovem a
24.6. Píšťany
28.6. Marienberg - SRN
30.6. - 01.7. Gardelegen
Lednicko-valtický areál - Jižní
03.7. - 08.7. Morava
25.7. - 05.8. Horní Vysoké u Úštěku
7.8. - 12.8.
Soseň - Plzeňsko
13.9. Praha
Pohoří Harz, Sasko-Anhaltsko,
30.9. SRN
Teplické ulice a náměstí,
30.9. gymnázium
Rekreační chata TJ NOLA,
7.10. Petrovice
7.10. Zwickau
7.10. SOŠ Trmice
7.10. Středisko Arkadie Úpořiny
Odloučené pracoviště speciální
20.10. školy Arkadie, Purkyňova 10
Chráněná dílna Stará Duchcovská
8.11. 453 (Hotel Helena - 4.poschodí)
Fara Církve československé
8.11. husitské - Českobratrská ulice
Restaurace Stromovka v
11.11. Běhánkách
Poppelova výstavní síň Muzea
31.11. města Duchcova
26.11. Gardelegen - SRN
25.11. Altenberg
28.11.
30.11.
9.12.
14.12.
15.12.

Hala BK Děčín
Městská plavecká hala Louny
Středisko Arkadie Krupka
Hotelová škola
Šanovská mušle

Fara Církve československé
22.12. husitské - Českobratrská ulice

Akce
Sněhurka
Rybaření
Den s Knaufem - výlet na kolech a lodí po Labi
Výlet do aquacentra Aqua Marien
Oslava 20.výročí Lebenshilfe
Cykloturistický pobyt „Lednice“
Letní integrační tábor
Sportovně rekreační pobyt
Společný výlet stacionářů a školy
Společná dovolená zaměstnanců chráněných dílen
Lebenshilfe a Arkadie
Účast na cyklojízdě.
Soustředění sportovního kroužku
5.setkání projektu Partnerství
Exkurze studentů PrŠ v rámci programu Přechod
ze školy do života
4.setkání pod lípou
Slavnostní otevření podkroví na Valech
Tvořeníčko
Koncert hudebního souboru Arkadie
Setkání zaměstnanců ve Stromovce
Arkadie od podzimu do Vánoc
Adventsbasar
Návštěva termálních lázní
Soutěž speciálních škol v poskytování první
pomoci
Plavecké závody INTEGRACE VII.
Předání šeku firmou Melecs ETS s.r.o.
Pečení štrůdlů
Vánoce s Arkadií
Adventní koncert hudebního souboru Arkadie
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Hospodaření za rok 2011
NÁKLADY (v tisících Kč )
Spotřebované nákupy celkem
-spotřeba materiálu
-spotřeba energie
-spotřeba ostat. Nesklad. Dodávek
Služby celkem
-opravy a udržování
-cestovné
-ostatní služby
Osobní náklady celkem
-mzdové náklady
-zákonné sociální pojištění
-zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem

2 979
1 861
1 118
3 473
219
91
3 163
19 114
14 388
4 505
221
147

Kurzové ztráty
Odpisy
Členské příspěvky
Ostatní náklady (poplatky banky, přeúčtování manka)

2
810

NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY (v tisících Kč)
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
-tržby za vlastní výrobky
-tržby za vlastní služby
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy celkem
-úroky
-kursové zisky
-jiné ostatní výnosy
- tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
-přijaté příspěvky (dary)
-přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM

26 525

-

5 699
2 667
3 032
179
1 463
4
7
1 452
1 831
1 830
1
17 930
26 744
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Provozní dotace v roce 2011:
ESF OP LZZ
EU – Leonardo da Vinci
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje

828 807,00
163 447,00
200 000,00
5 584 826,00

Město Bílina
Město Teplice
MPSV ČR
NROS – Pomozte dětem
Severočeské doly a. s.
Úřad práce - §78

70 000,00
105 000,00
3 380 000,00
105 000,00
45 000,00
6 035 601,00

Úřad práce ČR
Úřad práce ČR

52 500,00
960 000,00

Úřad práce ČR
Celkem

400 260,00
17 930 441,00

Dary právnických osob

Projekt č. CZ 1. 04/5.1.01/00109
Projekt partnerství
Dotace na poskytování sociálních služeb
Individuální projekt „Sociální služby
v Ústeckém kraji
Dotace na zajištění služeb
Dotace na sport a volný čas
Dotace na poskytování sociálních služeb
Projekt – Pravidelná doprava
Dotace na pravidelnou dopravu
Příspěvek mzdové náklady OZP,TZP dle §
78 zák. o zaměstnanosti
„Vzdělávejte se pro růst“
Příspěvek na částečné krytí provozních
nákladů dle §76 zák. o zam.
Dotace při zřízení nových pracovních míst

Sponzoři, nadace, prodej reklamy

Jméno
AGC Flat Glass Czech a.
s. Teplice
Aktion Mensch
AMENITY o. s.

Kč
200 000,00

AZ-jeřáby s. r. o.

2 000,00

BNP Paribas Cardif
Pojišťovna, a. s.
ČSOB a. s. Praha 5

100 000,00

Koukol Ivo Ing.
Lázně Teplice a. s.

10 000,00
20 000,00

Melecs ETS s.r.o.

100 000,00

Město Teplice
NIPE s. r. o.

250 000,00
20 000,00

Obec Novosedlice
Rekultivace Ústí nad
Labem, s. r. o.
celkem

5 000,00
505 000,00

297 502,82
60 000,00

30 000,00

1 599 502,82

Jméno
Anaon, o. s. Liberec, J.
Dušek
AZ – Jeřáby s. r. o
Bramborárna Bukovice s.
r. o.
Česko-německý fond
budoucnosti
HAVI s. r. o.

Kč
40 000,00

Jaroslava Hloušková
OPTIKA JJ
MEGAWATT s. r. o.
Rodinný pivovar
BERNARD a. s.
Teplotechna – Prima s. r.
o.
UNIQA pojišťovna, a. s
Ústecká komunitní
nadace
celkem

5 000,00

5 000,00
12 000,00
60 000,00
30 000,00

7 000,00
8 172,00
15 000,00
5 000,00
7 500,00
194 672,00
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Dary fyzických osob
Jméno
Dědourková Hana,
Krupka
Dragounová Eva

Věcné dary
Kč

Jméno

Kč

900,00

AGC Flat Glass Czech a.s. Kryry

nevyčísleno

700,00

AGC Flat Glass Czech a.s. Teplice

nevyčísleno

Gloser Miroslav Ing.

2 000,00

ALPIN SPORT Teplice

15 500,00

Hon Jan Ing.

7 722,00

Appl Ladislav MUDr.

3 065,00

Hudec Čestmír

2 500,00

BBC – ŠOUN s. r. o. Krupka

28 800,00

Hykeš Tomáš

2 500,00

Brežná Jana Ing.

Krajník Ivo

36 000,00

Bugarová Hana Teplice

1 584,00

CeWe Color

9 976,27

Krejčí Miroslav
Libánská Lenka Ing.

600,00

599,00

2 400,00

Český porcelán a. s. Dubí

nevyčísleno

nejmenovaný

500,00

Dědourková Hana, Krupka

nevyčísleno

nejmenovaný

490,00

Drutep Teplice

nevyčísleno

nejmenovaný

128,70

Dubský perník

nevyčísleno

nejmenovaný

730,00

FLUOKOV s. r. o. ,Praha 4

nevyčísleno
nevyčísleno

neznámý

2 000,00

FOTOSTYL – Kutišová Drahoslava

obviněný (nejmenovaný)

5 000,00

Galányová Lívia

Peřina Jakub, Praha 9

26 460,00

Ideal Standard s. r. o. Teplice

nevyčísleno

Říhová Ivana MUDr.

6 900,00

Jansen Display s.r.o.,Krupka

14 005,00

Skřivan Jiří

5 600,00

Lichtensteinovi Sonja a Michael

30 000,00

Smítková Oldřiška

3 000,00

2 784,00

4 000,00

Svoboda Jan Ing.

240,00

Troller Josef Ing.

9 000,00

LYBAR, a. s.
Mazák s. r. o., Lékárna Centrum
Teplice
Megawatt Dubí Milan Wasylkow

Veselý Luděk

3 000,00

OBI ČR Praha 4

31 000,00

Walsch Zuzana

500,00

Optika Šimůnková Teplice

1 200,00

4 000,00

Salon Harmonie Marcela Jelínková

2 900,00

122 870,70

Salon Harmonie Simona Barešová

2 900,00

SPAR s. r. o. Teplice

24 447,50

Švingal – Klíče-Zámky-Kování

4 883,00

UNIFRAX s. r. o.

10 240,58

Zahradnictví Dvořák a syn

2 076,00

Zelinka Jiří
celkem

celkem

2 678,00
nevyčísleno

192 638,35

Při plnění našich cílů nám pomáhá mnoho přátel, kamarádů, známých i neznámých svojí nezištnou
pomocí, která je pro nás velice potřebná a důležitá. Za to jim patří velké

DĚKUJEME

