VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

ZA ROK 2009

NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI
Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání
svoje děti a vychovává je až do jejich dospělosti. Když děti vyrostou
a založí vlastní rodinu, pak většinou rodiče zůstávají sami a zestárnou.
Ve stáří se stanou opět dětmi, i když jinými, než byly po narození.
Takoví lidé potřebují naši každodenní péči. Bez této péče by nemohli
existovat. Naším přáním je, aby hvězda Androméda (matka hvězd)
ochránila naše nemocné (děti) ode všeho zlého tak, aby odcházeli
z tohoto světa důstojně, v klidu a nebyli osamoceni.
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ÚVOD
Vážení přátelé,
jsem ráda, že mohu říci, že uplynulý rok byl pro naše Společenství Androméda rokem
příznivým. Proběhl především ve znamení změn a nových rozhodnutí. První změnou v naší práci
bylo zahájení provozu vybudované kuchyně. Počátkem roku jsme začali rozvážet jídla z naší
kuchyně nejen občanům v přilehlých obcích, ale i do Rakovníka. Jako jediná organizace na
Rakovnicku uskutečňujeme rozvoz také o víkendech, což vítají zejména lidé staří a nemocní.
Nenásilnou propagací naší práce se tak dostáváme do širšího povědomí lidí.
Výraznou podporu jsme získali zprávou o získání grantu z Fondu Zelené energie na instalaci čtyř
solárních panelů. Sluneční energii ze slunečních kolektorů využíváme již půl roku pro ohřev
teplé vody potřebné pro provoz celého objektu. Jsme rádi, že jsme touto cestou přispěli také
k ochraně životního prostředí.
Naplno se rozeběhla spolupráce s Fórem dárců, které je prostředníkem mezi neziskovými
organizacemi a společnostmi, které podporují firemní dobrovolnictví. V praxi to znamená, že
firma zaplatí svému zaměstnanci jeden den v roce, kdy se rozhodne svou prací podpořit
některou neziskovou organici. Nás velice potěšilo, že se k nám vrátili dobrovolníci ze
společnosti ČEZ a neodradila je náročná práce, se kterou nám pomohli v loňském roce. Během
celého roku nám pomohlo s různými potřebnými pracemi celkem 96 dobrovolníků. Vždycky nás
potěší, když se můžeme sejít u svačiny a oběda a povídat si o všem, co lidi zajímá.
Společnost Kompakt Poděbrady pro nás v průběhu roku realizovala projekt „Sociální
automobil“, na který finančně přispělo celkem 23 firem a jednotlivců. Aniž bychom chtěli
někoho vyzdvihnout, velice mile nás překvapila podpora obce Rynholec a pěti jednotlivců.
Slavnostní předání automobilu Renault Kangoo proběhlo v prosinci v našem společenském sále
za účasti zástupce Středočeského kraje a zástupců Sociálního odboru města Rakovník.
Než zahájíme stavební práce pro další výstavbu, rozhodli jsme, že se na konci objektu vzdáme
nově vybudovaných prostor. Plánovali jsme zde vytvořit kancelář, ve které bychom se věnovali
vypracovávání projektů a naší charitativní práci. Zvážili jsme a rozhodli možnost, že nové
prosvětlené prostory poskytneme seniorům formou stacionáře a pomůžeme rodinám, které
čekají na odlehčovací služby. V týdenním stacionáři počítáme s umístěním 4 klientů a denní
stacionář je určený pro 6 seniorů. Stavební práce tedy směřují k jeho zprovoznění.
I na nás dopadá důsledek hospodářské krize a byli jsme nuceni provést zásadní rozhodnutí.
Studie Andromédy musí projít podstatnými změnami, abychom vše zvládli vlastními silami.
Máme několik variant budoucí stavby a dva pozemky určené pro výstavbu. Naším záměrem je
postavit a zprovoznit nejprve přízemí a pak dostavět 1. patro ze dřeva. Další z možných variant
je vybudovat v přízemní stavbě několik hospicových lůžek a také lůžka pro seniory.
Očekáváme, že z důvodu krize nás čekají ještě dva těžké roky. Přesto se v tomto náročném
období našli firmy i jednotlivci, kteří nám nezištně pomohli a pomáhají. Je na místě poděkovat
všem sponzorům, kteří nás podpořili finančním nebo materiálovým darem. Tímto děkuji také
všem jednotlivcům a lidem dobré vůle, kteří nám přejí a rozumí nám. Mezi tyto lidi patří
i dobrovolníci, jejichž pomoc je pro nás nesmírně významná. Jsme rádi, že můžeme
spolupracovat s lidmi, se kterými společně prosazujeme dobro ve prospěch bezbranných a
nemohoucích lidí.
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Zvláštní poděkování za celoroční práci patří také mým kolegům. Dvě děvčata zajišťují provoz
kuchyně a rozvoz jídel v pracovním týdnu, o víkendech nastupujeme my, kteří máme svá
zaměstnání.
Velmi si vážíme pomoci dobrovolníků, jejichž práce je pro nás nesmírně užitečná a potřebná.
Dobrovolnickým dnům, které ve Velké Chmelištné pořádáme, věnujeme svou dovolenou,
protože jinak bychom nezvládli všechno zajistit. Musíme připravit a zorganizovat práci,
nakoupit nářadí, ochranné pomůcky, případně stavební materiál a v neposlední řadě přichystat
pomocníkům dobré jídlo. Jsem ráda, že pracuji ve Společenství lidí, kteří mají jasný cíl, jemuž
podřizují své myšlení i konání.
Lenka Petříčková, předseda

Kuchyně

Postup rekonstrukčních prací – zastřešování přístavby

Budoucí stacionář na konci objektu
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POSLÁNÍ A CÍLE
Cílem našeho občanského sdružení je prosazovat zájmy a potřeby zdravotně postižených a
starých lidí. Při naší práci se snažíme řídit následujícím citátem.
Motto Společenství Androméda:
„DOBRO, AŤ JE NAŠÍM ŽIVOTNÍM CÍLEM.“
Antonín Jiří Kryštof
Práce lidí v našem Společenství je postavena na základních křesťanských hodnotách. Většina
z nás jsou lidé věřící, ale nezištně nám pomáhají i lidé nevěřící.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Předseda:

Lenka Petříčková

Rada sdružení:

Lenka Petříčková
Helena Petrášková
Dagmar Maxová

Členové sdružení:

Jitka Caltová
Jan Petříček
Vendula Šmoldasová
Hana Jirkovská
Václav Jirkovský
Jozef Kundrát
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
Pokračují stavební práce
Stavební práce jsme soustředili převážně do přístavby. Po dokončení zastřešení jsme dozdívali
vnitřní příčky, postavili nové příčky dvou budoucích pokojů a koupelen, vysekali nové vedení
elektroinstalace, vybudovali odpady, izolovali stropy minerální vlnou, betonovali podlahy atp.
Založení sadu
Na jaře jsme vysadili sad ovocných stromků, abychom mohli naše budoucí klienty zásobovat
čerstvým ovocem. Ovocné stromky jsme pečlivě vybírali do nadmořské výšky 525 m.

Fond Zelené energie
V dubnu jsme v Praze na Petřínských terasách převzali šek na 230 000 Kč z Fondu Zelené
energie. Získali jsme grant na solární systém 4 slunečních kolektorů. Ze 120 žádostí o grant
na projekty využívající obnovitelné zdroje energie vybrala Rada Zelené energie k ocenění
18 nejlepších projektů.
http://www.zelenaenergie.cz/cs/o-zelene-energii/podporovane-projekty/v-roce-2009.html
Dobrovolnické dny
Od dubna do září jsme ve Velké Chmelištné pořádali dobrovolnické dny, kterých se zúčastnilo
celkem 96 pomocníků ze společností ČEZ, T-Mobil, Vodafone a ČSOB.
24. 4.
16 dobrovolníků ČEZ
7. 5.
8 dobrovolníků T-Mobile
20. 6.
14 dobrovolníků T-Mobile
2. 7.
12 dobrovolníků Vodafone
11. 9.
6 dobrovolníků T-Mobile
22. 9.
40 dobrovolníků ČSOB ze sedmi regionů – Olomouce, Hradce Králové,
Českých Budějovic, Plzně, Prahy, Ústí nad Labem a Slaného.
Při největší akci v září - 40 dobrovolníků z ČSOB - nás nečekaně navštívila předsedkyně z Fóra
dárců Táňa Chudáčková s kolegyní. Byly příjemně překvapené dobrou organizací práce a
opravdovým úsilím lidí, aby nám co nejvíce pomohli.
Pro naše Společenství je dobrovolnická pomoc neocenitelná. Na lidech je vidět nejen snaha, ale
především velká zodpovědnost za přidělenou práci, která je pro nás v dané době prioritou.
V našem areálu je široký výběr prací uvnitř objektu, i venku. Potřebujeme pomoci s úklidem,
stavebními i zahradnickými pracemi.
Všichni dobrovolníci předvádějí pro naše Společenství v pravém slova smyslu pracovní koncert.
Pomohli s náročnými pracemi při vyklízení stodoly, umyli všechna okna a dveře, vytírali
6

podlahy společenského sálu a vstupních prostor, vymalovali chodby, stěny, natřeli futra, naštípali
a uklidili dříví pod přístřešek, vynášeli nepotřebný materiál.
Člověka naplňuje krásný pocit, když je mezi lidmi, kteří nás chápou, přejí nám a věří naší práci.

Hydrogeologický průzkum
Společnost Chemcomex Praha nám ve dnech 20.-22.7.2009 provedla hydrogeologický průzkum,
nezbytný pro další výstavbu. Společnosti děkujeme za výbornou spolupráci a za to, že převážnou
část prací vykonala formou sponzorského daru.

Solární panely
Společnost REGULUS Praha nám ve dnech 27.-29.7.2009 zajistila instalaci solárních panelů, na
jejíž realizaci jsme získali finanční prostředky z Fondu Zelené energie. Solární systém čtyř
slunečních kolektorů využíváme na ohřev teplé vody potřebné pro provoz kuchyně a celého
objektu. Posílení ekologického vytápění obnovitelným zdrojem energie je pro náš rozpočet
významnou úsporou. Každý slunečný den nám ušetří náklady na energii.
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Světový den hospiců 2009
Ve společenském sále jsme v sobotu 10. 10. 2009 pořádali již 3. ročník Světového dne hospiců.
Oslava s bohatým kulturním programem a prezentací odborníků z Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady z Prahy proběhla ke spokojenosti všech lidí, kteří k nám do Velké Chmelištné
zavítali. Výtěžek ve výši 12 957 Kč byl předán na účet veřejné sbírky. Poděkování patří všem
sponzorům a dárcům, kteří pomohli s přípravami akce a neméně tak děkujeme účastníkům
programu a třem dobrovolným číšníkům ze Zdeslavi za jejich nezištnou pomoc.

Adventní koncert
V roce 2007 zahájilo naše občanské sdružení tradici adventních koncertů. Ve spolupráci se
ZUŠ v Rakovníku jsme v úterý 1.12.2009 v Tylově divadle v Rakovníku pořádali adventní
koncert již po třetí. Výtěžek z prodeje vstupenek a drobných keramických předmětů, které
vyrobily děti ZUŠ Nové Strašecí, byl určen na účet veřejné sbírky - 8 715 Kč.
Veřejná sbírka
Na podporu výstavby hospice sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné byla založena
veřejná sbírka s číslem účtu 399 515 339/0800. Ke dni 31.12. 2009 je na účtu 221 339,26 Kč.
Webové stránky
Od roku 2006 naše webové stránky zdarma spravovala společnost se sídlem v Praze WDF - Web Design Factory, spol. s r.o. Za spolupráci a vstřícnost velice děkujeme. Od března
letošního roku převzala správu internetových stránek naše členka Vendula Šmoldasová ve
spolupráci s Janem Panschabem.
Předání sociálního automobilu Renault Kangoo
Společnost KOMPAKT Poděbrady realizovala pro naše Společenství projekt „SOCIÁLNÍ
AUTOMOBIL“. Zástupce společnosti pan Juraj Bartakovič za nás prosil a obcházel firmy až
pro nás vydobyl obrovskou podporu získáním automobilu Renault Kangoo.
Slavnostní předání sociálního automobilu proběhlo v našem společenském sále ve středu
16.12. 2009 za účasti společností, které na automobil finančně přispěly a za účasti dalších
významných hostů. Přivítali jsme zastupitele Středočeského kraje pana Luboše Dolečka a
zástupkyně sociálního odboru MÚ Rakovník paní Ilonu Kekovou a Jarmilu Jirkovskou.
Mediální účast zajistili novináři z Rakovnického deníku a Raportu. Na projektu se podílelo
celkem 23 společností a jednotlivců. Po dotaci z Ministerstva zdravotnictví, grantu z Fondu
Zelené energie je získání sociálního automobilu obrovskou podporou naší práce.
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Vitráž do průčelí přístavby
Měli jsme jedno velké přání - do kříže, který naši kluci vytvořili ve dřevěném průčelí přístavby,
sehnat vitráž. Oslovili jsme SKLOART v Lubenci, což je rodinná vitrážnická dílna. Manželé
Jitka a Richard Kantovi pro nás vitráž zhotovili zdarma a nainstalovali den před Štědrým
večerem. Dostali jsme krásný dárek. Měli jsme štěstí nejen na profesionály v oboru, ale i na
vzájemné porozumění. Jsme velice rádi, že kříž s nádhernou vitráží bude ochraňovat nejen celou
budovu, ale také klienty stacionáře, který v přístavbě budujeme. Podívejte se na uměleckou
tvorbu, kterou rozdávají radost půvab a lásku http://vitraze.skloart.cz/
VÝTVARNÝ NÁVRH VITRÁŽE – POPIS MANŽELŮ KANTOVÝCH
Návrh vitráže je veskrze symbolický. Červená barva znamená lásku, přátelství, pomoc a
zdravotnictví. Pozadí představuje světlo ve tmě, navíc žlutá je barvou ducha svatého, znázorňuje
poznání a to, že je tu někdo, kdo nad námi drží ochrannou ruku. Někdo, kdo nás má rád, ať jsme
všelijací, což je navíc znásobeno textem v kruhu. Modrá barva při kraji znásobuje duchovní
záležitost, protože je to barva vesmíru, stoupání k nebi......
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

HOSPODAŘENÍ za rok 2009 (v tis. Kč)
NÁKLADY
Materiálové
- spotřeba PHM

58

- spotřeba materiálu

331

- ostatní

104

Spotřeba energie

24

Opravy a udržování

2

Reprezentace

2

Ostatní služby

107

Osobní náklady
- mzdy

125

- zákonné odvody

37

Odpisy

141

Ostatní daně a poplatky

1

NÁKLADY CELKEM

932

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb

48

Jiné ostatní výnosy (dotace, úroky)

138

Přijaté příspěvky
- finanční dary

499

- materiálové dary

500

Přijaté členské příspěvky

2

VÝNOSY CELKEM

1187

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

255
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VÝPIS Z ÚČETNÍ ROZVAHY (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek celkem

1 690

- dlouhodobý nehmotný majetek

0

- dlouhodobý hmotný majetek

1 487

- oprávky k dlouhodobému majetku

- 203

Krátkodobý majetek celkem

74

- pohledávky

23

- krátkodobý finanční majetek

51

AKTIVA CELKEM

1 561

Vlastní zdroje

946

- jmění

691

- výsledek hospodaření

255

Cizí zdroje

615

- krátkodobé závazky

51

- dlouhodobé závazky

507

- jiná pasiva

57

PASIVA CELKEM

1 561
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PODĚKOVÁNÍ LIDEM DOBRÉ VŮLE
Poděkování patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili práci
lidí našeho občanského sdružení. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně
věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují.
S úctou za Vaše dobro celé naše Společenství Androméda.
SPONZOŘI 2009
SORTIM Praha, s.r.o.
QALT Rakovník, spol. s r.o.
Kugr, s.r.o., Praha
Autoplachty, Zbiroh
AGRI FAIR s.r.o., Stod
Malířka Jarmila Králová, Praha
Městský úřad Rakovník
Úřad práce, Rakovník
ČEZ Zelená energie
Grafička Alena Šlapáková, Praha
Jan Panschab
Plzeňský Prazdroj, a.s.
DSV Road a.s., Rudná
Knauf Praha s.r.o.
SVP – půjčovna s.r.o., Praha
Jitka a Richard Kantovi, vitráže, Lubenec
Otakar Brousek, člen Divadla na Vinohradech
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Sika CZ, s.r.o.
PRIMALEX a.s., Břasy
OSEVA, AGRO Brno spol. s. r.o.
Chemcomex Praha, a.s.
REGULUS spol. s r.o., Praha
Schwaiger, s.r.o., Vrchlabí
Klub přátel dětí dětských domovů, Nové Strašecí

Hager Electro s.r.o., Praha
Alois Dallmayr Automaten-Service s.r.o., Praha
Balej Martin, zedník Karlovy Vary
Balla Jarda, zedník Karlovy Vary
PREMIX s.r.o., Libiš
Lafarge Cement, a.s., Čížkovice
Ing. Petr Kroc, Praha
GUTTA ČR – Praha spol. s r.o., Unhošt'
Dörken s.r.o., Praha
D.S.M. Praha, s.r.o., Praha
SERVIS CLIMAX a.s., Vsetín
Jan Urban – Autodoprava, Kralupy nad Vltavou
ABB s.r.o., Elektro-Praga, Jablonec nad Nisou
Elektro – Viola s.r.o, Rakovník
CIDEM Hranice, a.s., Hranice na Moravě
KOMONT, spol. s r.o., Praha
Ing. Ivan Mareš, Čížkovice
PERLIT, spol. s r.o., Šenov u Nového Jičína
TNT Innight Czech Republic s.r.o., Býkev
Dva trampové věnovali na podporu naší práce
sponzorský dar:
Ruda Kořistka, Proseč – 50 Kč a
Ivan Horák, Sokolov – 100 Kč

DOBROVOLNÍCI
•

Děkujeme 16 dobrovolníkům ČEZ z Plzně, kteří nám pomohli 24.4.2009:
Věra Botlóová
Hana Vokrojová
Zuzana Bauerová
Jiří Čámský
Hana Kaslová
Eva Burdová
Irena Votrubcová
Petra Huclová

•

Eva Kaderová
Martina Vodičková
Roman Kasinec
Ludmila Dvořáková
Růžena Hodlová
Věra Krupková
Renáta Kůsová
Karolína Lavičková

Děkujeme 8 dobrovolníkům z T-Mobile, kteří nám pomohli 7.5.2009:
Pavlína Machačová
David Vošvrda
Lukáš Kovárník
Martin Hoplíček

Martin Veselý
Jaroslav Kučera
Petr Polcar
Iva Kuchařová
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•

Děkujeme 14 dobrovolníkům společnosti z T- Mobile, kteří nám pomohli 19.6.2009:
Holcová Martina
Nahiová Blanka
Penkerová Aneta
Machová Vendula
Koubová Ivana
Lebedová Vladimíra
Mikuláštík Karel

•

Plechatý Tomáš
Týr David
Malý Jan
Havlík Martin
Hrubý Radek
Sláma Petr
Gistr Vladimír

Děkujeme 12 dobrovolníkům společnosti Vodafone, kteří nám pomohli 2.7.2009:
Petr Novák
Tomáš Pokluda
Martin Patočka
Karel Hlaváček
Zuzana Šnajdarová
Ondřej Slačálek

•

Jana Kadlecová
Monika Stanová
Michaela Součková
Michaela Vostrovská
Iva Kolářová
Ota Petrák

Děkujeme 6 dobrovolníkům společnosti T-Mobile, kteří nám pomohli 11.9.2009:
Ladislav Eichler
Zdeněk Ehrlich
Václav Chodounský

•

Pavel Šibrava
Zdeněk Albl
Karel Vald

Děkujeme 40 dobrovolníkům z ČSOB, kteří nám pomáhali 22.9.2009:
Zdeněk Šesták
Jana Hechtbergerová
Roman Piatka
Zdeněk Vyhlídal
Markéta Charvátová
Marek Vyroubal
Antonín Dvořák
Dagmar Karásková
Richard Hulec
Jan Sladký
Václav Kureš
Tomáš Pflanzer
Milan Horal
Ilona Hlavešová
Jiří Velicka
Martin Čížek
Ilona Lišková
Marie Jeleňová
Danuše Skalická
Eva Bartůňková

Hana Vančurová
Josef Zelenka
Miroslav Kolenatý
Stanislav Krňák
Marcela Hauptová
Jiří Svoboda
Tibor Dvořák
Zuzana Kysucká
Jiří Hofman
Václav Vágner
Tomáš Vejr
Anna Ježková
Monika Jaroměřská
Leoš Karmín
Jan Hudeček
Lea Wenigová
Miloš Dneboský
Martina Sirová
Dana Hezlová
Josef Pumpr

13

SPONZOŘI SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ 2009
Mažoretky, Sokol Rakovník
Pěvecký sbor Magistrae Raconenses
Pěvecký sbor Václav, Čistá
Pěvecký sbor La Gioia, Nové Strašecí
Hradní Duo, Rakovník
ZUŠ Rakovník
ZUŠ Nové Strašecí
RŮŽABUS, Rakovník
Luboš Šíma, Rakovník
Josef Vavřička, Kralovice
Pekařství Špáňa, Šanov
Otakar Brousek, člen Divadla na Vinohradech
Květuše Rysková, Pavlíkov
RENGL, s.r.o.
Plzeňský prazdroj, a.s.
Královský pivovar Krušovice
DEKOS R s.r.o., Říčany

Family Frost spol. s r.o., Praha
Manželé Schlezingerovi, Květinářství Senomaty
Alois Dallmayr Automaten-Service s.r.o., Praha
Coca-Cola Česká republika, s.r.o.
Raklama – Pavel Nejman, Rakovník
Kulturní centrum, Rakovník
MÚ Rakovník
Drůbež Caizl + Kotan, Kladno
Řeznictví a uzenářství, Alena Sklenářová, Čistá
Skolart, výrobce vitráží, Lubenec
Jaroslava a Karel Šebestovi, Kralupy n. Vltavou
Dagmar a Josef Křemenovi, Praha
3 číšníci ze Zdeslavi:
Anna Sodomková
Irena Sodomková
Michal Sodomek

PROJEKT „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL"
Tento projekt pro naše Společenství realizovala společnost Kompakt spol. s.r.o, Poděbrady.
Poděkování patří zástupci společnosti Kompakt a všem, kteří automobil Renault Kangoo
finančně podpořily. :
Juraj Bartakovič, Kompakt Poděbrady
Dynal s.r.o., Čistá
Stopro Bek s.r.o., Krupá
Uniservis Hašek, s.r.o., Kamenné Žehrovice
Koper Trading s.r.o., Nová Ves u Plzně
Agripos-Rakovník s.r.o., Rakovník
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Řež
1. Křivoklátská lesní spol. s r.o., Karlova Ves
Stavotherm , s.r.o., Zavidov
KLAOS spol. s r.o., Kladno
DHL Supply Chain CZ s.r.o., Pohořelice
Froněk s.r.o., Rakovník
Obec Rynholec
Požární uzávěry s.r.o., Vodňany
ČP INVEST investiční společnost, a.s., Praha
Michal Železný, Rakovník
Autojeřáby Dašek, Rakovník
Petr Heller, Rakovník
ArcheMo, Rakovník
Rigips s.r.o., Praha
Ing. Jan Sekunda, Rakovník
Eva Voříšková, Optika U hrušky, Rakovník
Alena Folkmanová, Rakovník
Agrofarm Šípy s.r.o., Šípy
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SÍDLO

Společenství Androméda, o.s.
Velká Chmelištná č. 18
270 34 Čistá
IČO: 26990954
e-mail: spol.andromeda@volny.cz
www.spolecenstvi-andromeda.cz

KONTAKTNÍ OSOBY
Lenka Petříčková, tel: +420 606 378 591
Helena Petrášková, tel: +420 605 924 150

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB a.s., pobočka Praha, Spálená 3, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 195 756 309/0300
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