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Patronka nadace
Taťána Kuchařová

Na základě mé iniciativy a evidentní společenské potřeby vznikla v červnu 2008 Nadace Krása
pomoci. Máme za sebou šest měsíců od založení a je na místě malé ohlédnutí za vykonanou prací.
Naší snahou je podporovat projekty jednotlivých organizací, které poskytují konkrétní pomoc při
řešení problematických situací znevýhodněných skupin. Naše podpora je zaměřena také na
jednotlivce, kterým se snažíme zajistit účinnou podporu a pomoc.
Objem naší pomoci byl přímo závislý na zisku z jednotlivých akcí nadace a příspěvcích od sponzorů.
Bohužel současná celosvětová ekonomická krize ovlivnila i štědrost sponzorů. O to větší úsilí jsme
museli vynaložit, abychom zrealizovali všechny stanovené úkoly a podpořili co nejvíce žádostí, které
jsme obdrželi.
Velmi pozitivně lze hodnotit i to, jakým způsobem a jak rychle, se nadace dostala do podvědomí
veřejnosti, sponzorů a médií. Bez jejich aktivní spolupráce s námi, by byla veškerá snaha o pomoc
druhým, vyloučená. Doufám, že za jejich pomoci, se nám podaří překonat současnou nelehkou situaci
a budeme moci i nadále naplňovat naše předsevzetí a pomáhat druhým. Proto bych ráda touto
cestou poděkovala všem sponzorům a partnerům nadace, kteří nás podporují a rozhodli se i nadále
podporovat. Můj velký dík patří všem mým kolegům v nadaci za skvělou práci, kterou odvádějí.
Děkujeme!
S úctou Vaše Taťána Kuchařová
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Struktura Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci v roce 2008

Správní rada
MUDr. Věra Terzijská – předsedkyně SR
Ing. Lubomír Kuchař
PhDr. Karel Heinrich
JUDr. Klára Drechslerová, Ph.D.
Dozorčí rada
JUDr. Josef Moravec – předseda DR
Prim. MUDr. Hana Kotásková
Ing. Radek Polák
Ing. Ing. Martin Ďurina, MBA, Ph.D.
Exekutivní tým
Ing. Martina Kosarová
Andrea Procházková
Markéta Hrušková
Dobrovolníci
S aktivitami Nadace nám dlouhodobě pomáhají:
Pavlína Šámalová
Erika Kejzlarová
Radka Mojžíšová
Mariana Vondráčková
Děkujeme!
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Účel a poslání nadace
Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo
vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či
skupinám; a dále zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo
vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně, sociálně
či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, to vše na území České republiky i v zahraničí.
Posláním nadace je usilovat o trvalé vyřešení problematické situace znevýhodněných osob či skupin
nebo alespoň o zlepšení kvality jejich života a snaha vyhledávat a zajišťovat účinnou podporu a
pomoc znevýhodněným osobám či skupinám – finanční, materiální, humanitární, právní, odbornou,
personální nebo vzdělávací v rámci České republiky i ze zahraničí.
Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku
O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, neziskové organizace, občanská sdružení či
právnické osoby, pokud jejich potřeby a projekty souvisejí s posláním a cíly nadace prostřednictvím
žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku.
Kompletní žádosti pro nadační příspěvek, které odpovídají poslání a účelům nadace jsou posuzovány
komisí složené z kompetentních pracovníků nadace. V některých případech může nadace přizvat k
posouzení žádosti odbornou komisi, která je složena z odborníků na danou problematiku. Odborné
komise mají poradní hlas.
O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace na základě posouzení žádosti
žadatele a doporučení komise. Rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu
odvolat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada nadace je oprávněna
požadovaný nadační příspěvek snížit. Nadační příspěvek může být poskytnut v celkové nebo částečné
výši uvedené v žádosti.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejňován ve výroční zprávě nadace a průběžně na
webových stránkách nadace.
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Podporované projekty – shrnutí
Snahou nadace je pomáhat znevýhodněným lidem či skupinám lidí. Podporujeme projekty, o kterých
jsme přesvědčeni, že jejich realizace a podpora účinně pomáhá a řeší konkrétní problémy jednotlivců
či skupin lidí. Již v době zakládání nadace jsme věděli, že jedním směrem, na který zaměříme naši
podporu, budou senioři. Proto nadace v říjnu založila Fond seniorů a vyhlásila veřejnou sbírku
ve prospěch fondu, z kterého podporujeme organizace pečující o seniory ať v domácím či ústavním
prostředí, osobní asistenci pro zdravotně postižené seniory a aktivizační programy.
Na podporu Fondu seniorů nadace vydala kalendář na rok 2009, pro který nám věnovalo 12 předních
českých fotografů fotografie, které ukazovali jejich pohled na „Krásu stáří“. Cílem kalendáře bylo také
ukázat veřejnosti seniory jako plnohodnotné občany, kteří stále mají co nabídnout společnosti.
Reakce na kalendář byly veskrze pozitivní a média kalendář hodnotila kladně. Ovšem objevily se také
velmi negativní reakce, jako např. „Proboha, kdo se na to má dívat.“, „S tím nechci mít nic
společného“, a které poukázaly na stav společnosti, pro kterou je téma stáří velmi nepříjemné. Což
dokazuje i fakt, že na podporu seniorů se mnohem hůře shánějí finanční prostředky. Proto je i snahou
a dlouhodobým cílem nadace změnit postoj společnosti a přesvědčit ji, aby zacházela se seniory
s respektem a umožnila jim cítit se příjemně ve vyšším věku. Společnost na ně zapomíná a přitom
senioři jsou stále ochotni podílet se na společenském životě.
Za šest měsíců činnosti nadace podpořila 22 projektů organizací a 11 žádostí jednotlivců. Velká část
udělených příspěvků putovala na osobní asistenci pro lidi s mentálním nebo kombinovaným
postižením, pro zdravotně postižené osoby a pečovatelské služby pro seniory v domácím prostředí.
Jsme přesvědčeni, že osobní asistence pro handicapované lidi a pečovatelská služba pro seniory
je velmi potřebná, neboť díky práci osobních asistentů a pečovatelů mohou tito lidé důstojně žít
v domácím prostředí, pracovat a plnohodnotně se zapojit do společnosti. Na podporu těchto služeb
bychom se rádi zaměřili i v budoucnosti.
Příspěvky pro jednotlivce byly z velké části použity na pomůcky pro zdravotně postižené lidi.
Na nadaci se obracelo a stále obrací velké množství jednotlivců, kteří nás žádají o pomoc. I proto jsme
se rozhodli a v listopadu založili Fond Rychlé pomoci, z kterého podporujeme jednotlivce, kteří
se ocitli v nelehké situaci, ať už zdravotní, sociální či ekonomické. Snažíme se tyto žádosti posuzovat
a vyřizovat rychle, samozřejmě pokud jsou relevantní zaměření a možnostem nadace. Často je účinná
pomoc, právě rychlá pomoc, která neprodlužuje tíživou situaci jednotlivých žadatelů.
Fond Seniorů
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků pro zajištění finanční, materiální, humanitární,
právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let a dále
pro zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci
organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let.
Termín konání sbírky: 1.9. 2008 - 31.8. 2011
Povoleno: Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/467440/2008
Bankovní spojení: č. účtu 43-2710620297/0100 vedeného u Komerční banky, a.s.
Fond Rychlé pomoci
Bankovní spojení: č. účtu 1212121212/0100 vedeného u Komerční banky, a.s.
Přítelem Fondu Rychlé pomoci se stane každý,
kdo na zvláštní účet každý měsíc zasílá minimálně 200,- Kč
Partnerem Fondu Rychlé pomoci se stane každý,
kdo na zvláštní účet každý měsíc zasílá minimálně 10.000,- Kč.
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Kalendář akcí 2008

25.6.2008 – založení Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci.
26.6.2008 – první tisková konference, kde byla Nadace představena široké veřejnosti.

5.9.2008 – Taťána Kuchařová v kavárně Vesmírna předala první nadační šek pro jednotlivce
v hodnotě 24.500 Kč slečně Janě P., studentce Katedry sociální práce a sociální politiky na Univerzitě
v Hradci Králové. Finanční příspěvek použila slečna Jana na úhradu kurzu „Manažer neziskové
organizace v sociální oblasti“.

4.10.2008 – Taťána Kuchařová předala v rámci festivalu Pohodový podzim první nadační šek pro
organizace na 100.000 Kč občanskému sdružení POHODA na zajištění osobních asistentů pro lidi
s mentálním a kombinovaným postižením.
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16.10.2008 – založení Fondu seniorů a zahájení veřejné sbírky ve prospěch Fondu seniorů.

30.10.2008 – zahájení projektu Krása stáří a křest kalendáře pro rok 2009, který Nadace vydala na
podporu Fondu seniorů. Kmotrem kalendáře se stal Karel Gott. Na kalendáři se podílelo 12 předních
českých fotografů - Štěpánka Stein & Salim Issa, Karel Cudlín, Antonín Kratochvíl, Adam Holý, Jan
Malý, Evžen Sobek, David Kraus, Nikola Tacevski, Michal Čížek, Stefan Siba, Jana Stachová a Tomáš
Třeštík.

31.10.2008 – autogramiáda v knihkupectví NeoLuxor s Taťánou Kuchařovou, autory fotografií
Štěpánkou Stein, Salimem Issou, Michalem Čížkem a Karlem Cudlínem u příležitosti zahájení prodeje
kalendáře pro rok 2009.
1.11.2008 – založení Fondu Rychlé pomoci.
28.11.2008 – získala Nadace pro Fond Rychlé pomoci částku 200.000 Kč v dražbě šatů Taťány
Kuchařové na plese České televize k pořadu Star dance III…když hvězdy tančí.
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4.12.2008 – v Aquaparku v Čestlicích při módní přehlídce návrháře Petra Lakrona, věnovala pořádající
agentura XTG group, a.s. Nadaci šek ve výši 100.000 Kč. V rámci večera proběhla dražba fotografie
Hany Mašlíkové ve prospěch Nadace, za kterou Nadace získala částku 65.000 Kč.
8.12.2008 – zahájila Bára Nesvadbová v nadačním stánku v nákupní Galerii Myšák prodej nadačního
kalendáře a výrobků klientů USP Zahrada, občanského sdružení Proutek a chráněné dílny Kašna.
Za prodej výrobků utržila Nadace téměř 40.000 Kč, které putovaly zpět do chráněných dílen.
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Podpořené projekty v roce 2008:
V roce 2008 Nadace podpořila 22 projektů organizací v celkové výši 1.505.066,80Kč.
Pohoda, o.s., Praha
Projekt - Centrum Asistent Pohody - Integrace pomocí osobní asistence
Příspěvek 100.000Kč na zajištění osobních asistentů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
www.pohoda-help.cz
Liga za práva vozíčkářů, o.s., Brno
Projekt - Osobní asistence zdravotně postiženým
Příspěvek 55.809Kč pro pana Zbyňka Kalouska na osobní asistenci v období 1-3/2009.
www.ligavozic.cz
Charita Šternberk
Projekt - Krásný podzim života
Příspěvek 100.000Kč na pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím
prostředí.
www.sternberk.caritas.cz
ACET ČR, o.s. Chrudim
Projekt - Zvol si život (přednášky k primární prevenci nemoci HIV/AIDS pro neslyšící žáky ZŠ a SŠ)
Příspěvek 96.000Kč na mzdové náklady a cestovné lektorů, tisk pracovních listů pro studenty.
www.acet.cz
Oblastní spolek Českého červeného kříže, České Budějovice
Projekt - Zdravé stárnutí
Příspěvek 60.000Kč na rekondiční pobyt pro 25 artrotických pacientů - seniorů. Částečně podpořeno z Fondu
seniorů.
www.cckcb.cz
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
Projekt - Rozšíření počtu ARO lůžek s laterálním náklonem
Příspěvek 212.856,80Kč na zakoupení 2 lůžek s laterálním náklonem pro prevenci pacientů dlouhodobě
upoutaných na lůžko.
www.fnb.cz
Občanské sdružení MIKÁDO, Praha
Projekt - Hurá do školy! (mimoškolní příprava žáků 7.-9. ročníků ZŠ umístěných v pražských Klokáncích)
Příspěvek 50.980Kč na mzdové náklady pro lektory, pomůcky pro přípravu a odměny pro žáky.
REMEDIUM PRAHA, o.s.
Projekt - Preventivní a aktivizační programy pro seniory
Příspěvek 55.000Kč na lektorné a služby - cestovné klientů - seniorů. Podpořeno z Fondu seniorů.
www.remedium.cz
Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, o.s., Praha
Projekt - Zakoupení přístroje na magnetoterapii pro rehabilitaci vozíčkářů po poškození míchy
Příspěvek 34.997Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje pro úlevu od bolestí, při zánětu pohybového aparátu,
při léčbě dekubitů (proleženin). Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
www.paraple.cz
Diakonie ČCE, středisko Javorník - Travná
Projekt - Dům na půl cesty Javorník - Travná
Příspěvek 45.000Kč na dovybavení domu drobným majetkem a úhradu školení.
www.diakoniecce.cz
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Krajská knihovna Karlovy Vary
Projekt - Knihovna jako místo sociální integrace
Příspěvek 6.000Kč na tlumočení přednášek pro veřejnost k Mezinárodnímu roku astronomie do českého
znakového jazyka.
www.knihovna.kvary.cz
Farní charita Beroun
Projekt - Charitní pečovatelská a odlehčovací služba
Příspěvek 100.000Kč na mzdové náklady pečovatelek docházejících za klienty domů - Beroun a okolních 13
obcí.
www.charita-beroun.cz
Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha
Projekt - Aktivizační činnosti pro seniory se zdravotním omezením
Příspěvek 42.769Kč na nákup pomůcek a materiálu pro jednotlivé aktivity. Podpořeno z Fondu seniorů.
www.sue-ryder.cz
Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj, Chrudim
Projekt - Hospic Chrudim
Příspěvek 100.000Kč na vnitřní vybavení 1 pokoje včetně polohovacího lůžka.
www.smireni.cz
MÁME OTEVŘENO?, o.s., Praha
Projekt - Tréninková kavárna Vesmírna (kavárna s pracovně-tréninkovým programem pro lidi s mentálním a
kombinovaným postižením). Příspěvek 30.000Kč na školení a kurzy v rámci pracovně-tréninkového programu
pro osvojení pracovních a sociálních dovedností pro zařazení do běžného života.
www.mameotevreno.cz, www.vesmirna.cz
Vlastní cestou, o.s. , Praha
Projekt - Normální život, i když s pomocí
Příspěvek 100.000Kč na osobní asistenci 20 dospělým ve věku 20-35 let s tělesným a kombinovaným
postižením.
www.vlastnicestou.cz
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s., Brno
Projekt - Také rádi plaveme
Příspěvek 28.700Kč na náklady spojené s pronájmem bazénu pro děti a mladé lidi s autismem ve věku 5-20 let.
www.apla-jm.cz
Slezská diakonie, sociální rehabilitace, Český Těšín
Projekt - Internet zdravotně znevýhodněným v kavárně Empatie (Frýdek Místek)
Příspěvek 25.000Kč na nákup PC sestavy vč. software v kavárně Empatie.
www.slezskadiakonie.cz, www.kavarnaempatie.cz
PROSAZ, o.s., Praha
Projekt - Doma je doma
Příspěvek 100.000Kč na osobní asistenci zdravotně postiženým a seniorům ve 3 bezbariérových domech na
území Prahy.
www.prosaz.cz
NADĚJE, o.s., Praha
Projekt - Sborník příspěvků z Konference Nedašov 2008 - Péče o seniory v zařízeních sociálních služeb
Příspěvek 16.700Kč na tisk 140ks sborníku odborných příspěvků z konference Nedašov 2008 pro pečovatele o
seniory.
www.nadeje.cz
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Český klub ohluchlých, o.s., Praha
Projekt - Videokurz odezírání na CD-ROM
Příspěvek 39.000Kč na překopírování videokazet s kurzem odezírání pro ohluchlé na CD a distribuce CD v rámci
ČR a dále na nákup PC a tiskárny.
www.ohluchli.unas.cz
Spolek TREND vozíčkářů Olomouc, o.s.
Projekt - Osobní asistence jako možnost zachování plnohodnotného života seniorů
Příspěvek 106.255Kč na osobní asistenci - cílem projektu je zlepšení kvality života a podpora při sociálním
začleňování 17 těžce zdravotně postižených seniorů nad 60 let v období 12/2008-04/2009.
www.trendvozickaru.cz

Podpořené žádosti jednotlivců v roce 2008:
V roce 2008 podpořila Nadace 11 žádostí jednotlivců v celkové výši 283.290Kč.
Jana Pacalová - Příspěvek na kurz "Manažer neziskové organizace"
Příspěvek ve výši 24.500Kč
Miroslava Chalupová - Příspěvek na zakoupení osobního automobilu pro převoz zdravotně postižené dcery
Příspěvek ve výši 25.000Kč
Markéta Baráková - Úhrada speciální autosedačky pro 2-letou postiženou dceru
Příspěvek ve výši 37.000Kč. Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
Johana Trojanová - Příspěvek na nový elektrický vozík
Příspěvek ve výši 11.000Kč. Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
Pavlína Zvelebilová - Speciální rehabilitační pomůcky pro kamarádku - paraplegičku Ladu Horovou
Příspěvek ve výši 50.000Kč. Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
Jan Kübl - Příspěvek na zakoupení aktivního vozíku na míru uzpůsobeného pro sport
Příspěvek ve výši 40.000Kč
Ivana Dubovská - Příspěvek na nákup speciálního počítače pro dceru (po mozkové obrně)
Příspěvek ve výši 20.000Kč. Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
Jaroslav Trojan - Příspěvek na nákup speciálního sportovního tříkola
Příspěvek ve výši 43.900Kč. Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
Daniel Havlík - Příspěvek na osobní asistenci za 11/2008
Příspěvek ve výši 8.900Kč
Renáta Najmanová - Příspěvek na zimní tábor pro 3 děti
Příspěvek ve výši 5.500Kč. Částečně podpořeno z Fondu Rychlé pomoci.
Ilona Dynterová - Příspěvek na osobní asistentku pro čtyřletou dceru.
Příspěvek ve výši 17.500Kč
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Finanční část
Tabulka – Hodnotové přínosy
Úroky z běžných účtů
Úroky z nadačního jmění
Výnosy z veřejných sbírek
Přijaté finanční dary účelové - Fondy
Přijaté finanční dary neúčelové - ostatní
Přijaté hmotné dary celkem
Nehmotné dary
Celkem

32,73 Kč
274,90 Kč
147.129,11 Kč
200.000,00 Kč
2.873.200,00 Kč
604.755,00 Kč
189.979,40 Kč
4.015.371,14 Kč

Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů
K 31.12.2008 bylo dodrženo pravidlo omezení nákladů dle Statutu Nadace čl. VI. Náklady na správu
nadace: „Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 30% hodnoty
ročně poskytnutých nadačních příspěvků.“
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Struktura aktiv a pasiv
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Výkaz zisku a ztráty
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Přehled dárců Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci v roce 2008

Přehled přijatých finančních darů od právnických osob:
Metrostav a.s.
FTV Prima, spol. s r.o.
Sekyra Group, a.s.
XTG group, a.s.
Celkem

1.000.000,00 Kč
808.000,00 Kč
500.000,00 Kč
165.000,00 Kč
2.473.000,00 Kč

Přehled přijatých finančních darů od fyzických osob:
JUDr. Luděk Sekyra
Langrová Alena
Vašut Marek
Kandová Vlasta
Rabanová Zuzana
Tvrdíková Eva
Fialová Hana
Bartoš Michael
Celkem

500.000,00 Kč
200.000,00 Kč
25.000,00 Kč
1.000,00 Kč
1.000,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
727.800,00 Kč

Přehled přijatých nefinančních darů:
HENRY GROUP s.r.o.
VARIÉTÉ s.r.o.
Zahrada, p.s.s.
Anopress IT, a.s.
MARKLAND Revoluční s.r.o.
Happy Hippos s.r.o.
Design PLUS, s.r.o.
Česká tisková kancelář
KONFES s.r.o.
NEOLUXOR, s.r.o.
NEOPALLADIUM, s.r.o.
Tačevski Nikola
Čížek Michal
Holý Adam
Siba Stefan
Třeštík Tomáš
Stein Štěpánka
Malý Jan
Sobek Evžen
Stachová Jana
Cudlín Karel
Celkem

50.000,00 Kč
39.050,00 Kč
21.755,00 Kč
59.500,00 Kč
30.600,00 Kč
30.000,00 Kč
12.900,00 Kč
12.000,00 Kč
5.250,00 Kč
490,50 Kč
188,90 Kč
200.000,00 Kč
60.000,00 Kč
60.000,00 Kč
50.000,00 Kč
50.000,00 Kč
35.000,00 Kč
20.000,00 Kč
20.000,00 Kč
20.000,00 Kč
18.000,00 Kč
794.734,40 Kč

obraz
výtvarná grafická díla
výrobky
služby – informační
služby – nájem prostorů
služby – produkční a PR
služby – provoz a správa webové prezentace
služby – využívání databáze
služby – audiotechnické
služby – prodejní
služby – prodejní
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
fotografie, licence
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Celkový přehled podpořených organizací a jednotlivců:
Pohoda, o.s., Praha
Liga za práva vozíčkářů, o.s., Brno
Charita Šternberk
ACET ČR, o.s. Chrudim
Oblastní spolek Českého červeného kříže, České Budějovice
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
Občanské sdružení MIKÁDO, Praha
Diakonie ČCE, středisko Javorník – Travná
Krajská knihovna Karlovy Vary
Farní charita Beroun
Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj, Chrudim
MÁME OTEVŘENO?, o.s., Praha
Vlastní cestou, o.s. , Praha
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s., Brno
Slezská diakonie, sociální rehabilitace, Český Těšín
PROSAZ, o.s., Praha
NADĚJE, o.s., Praha
Český klub ohluchlých, o.s., Praha
Spolek TREND vozíčkářů Olomouc, o.s.
Jana Pacalová
Miroslava Chalupová
Daniel Havlík
Ilona Dynterová
Jan Kübl
Podpořeno z Fondu seniorů
Oblastní spolek Českého červeného kříže, České Budějovice
REMEDIUM PRAHA, o.s.
Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha
Podpořeno z Fondu Rychlé pomoci
Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, o.s., Praha
Ivana Dubovská
Markéta Baráková
Johana Trojanová
Pavlína Zvelebilová
Jaroslav Trojan
Renáta Najmanová
Celkem

100.000,00 Kč
55.809,00 Kč
100.000,00 Kč
96.000,00 Kč
15.000,00 Kč
212.856,80 Kč
50.980,00 Kč
45.000,00 Kč
6.000,00 Kč
100.000,00 Kč
100.000,00 Kč
30.000,00 Kč
100.000,00 Kč
28.700,00 Kč
25.000,00 Kč
100.000,00 Kč
16.700,00 Kč
39.000,00 Kč
106.255,00 Kč
24.500,00 Kč
25.000,00 Kč
8.900,00 Kč
17.500,00 Kč
40.000,00 Kč
45.000,00 Kč
55.000,00 Kč
42.769,00 Kč
34.997,00 Kč
20.000,00 Kč
37.000,00 Kč
11.000,00 Kč
50.000,00 Kč
43.900,00 Kč
5.500,00 Kč
1.788.356,80 Kč
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Účetní závěrka a audit
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Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Sponzoři

Partneři kalendáře Krása stáří a jeho křtu

Partneři
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