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I. Úvod 
 
    je právnickou osobou zřízenou v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech, v platném znění. Zřizovatelem nadace je Město Letovice.  
    Byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva Letovice dne 22. června 1995 a 
zaregistrována Okresním úřadem Blansko dne 29. 6. 1995 pod č.j. RVV 4/95/Mo. V souladu 
s výše uvedeným právním předpisem byla dne 22. prosince 1998 zapsána do rejstříku nadací a 
nadačních fondů vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl N, vložka 104. 
   V souladu s platným statutem je jejím základním posláním podpora kulturně osvětové a 
výchovně vzdělávací činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblasti rozvoje kultury a 
životního prostředí ve prospěch města Letovice a obcí Mikroregionu Letovicko.  
    Svého poslání nadace dosahuje přerozdělováním finančních prostředků zájmovým 
organizacím, spolkům, občanským sdružením, neziskovým institucím a organizacím, ale také 
fyzickým osobám (nepodnikajícím), které tyto zdroje využívají k  realizaci svých projektů a 
tím k naplňování výše uvedených cílů nadace. Převážnou většinu projektů nadace podporuje 
finančně, na některých se podílí i organizačně.  
    Základním zdrojem příjmů nadace jsou výnosy z nadačního jmění, z ostatního majetku, 
peněžní dary od právnických a fyzických osob, dále příspěvky zřizovatele a tržby z prodeje 
hodnot vytvořených nadací nebo v souvislosti s její činností.  
 

    �adační jmění: 
- jednu jeho část tvoří podílové listy Balancovaného fondu nadací, druhá část je na 

základě smlouvy spravována Českou spořitelnou. Úplný výčet nadačního jmění je obsažen v 
článku VII. Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu, v odst. 3) Způsob vložení 
příspěvku do nadačního jmění. 
 

Ostatní majetek tvoří: 
- podílové listy v počtu 149 500 kusů, získávané postupným každoročním navyšováním 

ostatního majetku nadace, v souladu s grantovými pravidly, na základě smlouvy o koupi 
podílových listů ze dne 4. 3. 2002, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Balancovaným 
fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15. 

 

Další majetek  
- tvoří skladové zásoby produktů vzešlých z dosavadní činnosti nadace (mapy města, 

několik druhů pohlednic, publikace „Letovice a okolí na starých pohlednicích“) a finanční 
dary, které přišly v průběhu roku na konto nadace. Přehled těchto položek je patrný z dalších 
částí výroční zprávy. 

  
 
II. Orgány nadace 
 
    Statutárním orgánem nadace je správní rada. Je  pětičlenná a schází se minimálně 3x 
ročně. Funkční období jednotlivých členů správní rady je tříleté.   
 

předseda:    Josef Novotný 
místopředseda:  Mgr. Radek Procházka 
 

členové:  Ing. Radomil Hančík, Bořivoj Hoder, Akad. mal. Jiří Brtnický 
 

    Kontrolním orgánem nadace je tříčlenná dozorčí rada. Její členové jsou do funkcí  
schvalováni správní radou nadace a jejich funkční období je rovněž tříleté.  
 

předseda: Ing. Ivo Kubín 
 

členové: Pavla Bartáková, Milan Stejskal 
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    Výkonným orgánem nadace je správce, který je jmenován správní radou nadace a 
potvrzován ve funkci vždy na dvouleté období. 
 

správce nadace: Miloš Winkler 
 
    Rozsah kompetencí a způsob jednání jednotlivých orgánů nadace, způsob použití 
získaných finančních prostředků a další ustanovení týkající se činnosti nadace jsou součástí 
statutu Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Jeho nedílnou součástí 
jsou rovněž grantová pravidla, upravující způsob přerozdělování finančních prostředků 
určených k realizaci projektů (grantových programů), vyhlášených nadací. Statut nadace i 
grantová pravidla jsou dostupná na internetové adrese www. letovice.net/nadace.    
 
 
III. Zpráva o činnosti nadace v roce 2005 
 
    Činnost nadace v roce 2005 probíhala v souladu se schváleným statutem a plánem 
činnosti pro rok 2005, který byl společně s rozpočtem nadace na rok 2005 schválen správní 
radou v březnu 2005. 
    V oblasti zabezpečení finančních zdrojů na činnost nadace byla oslovena široká 
veřejnost o finanční podporu, při různých příležitostech byly rovněž oslovovány firmy a 
podnikatelé, kteří na Letovicku působí. Celoročně se snižoval opakovaným prodejem stav 
zásob nadace v publikacích, pohlednicích i mapách města. Správní rada v této souvislosti 
konstatovala nutnost rozprodání skladových zásob v co nejkratším čase i za cenu výraznějšího 
snížení cen prodávaných produktů.  

 Správní rada nadace se v tomto roce sešla celkem třikrát. V souladu se základním 
posláním nadace proběhlo v roce 2005 přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím 
veřejně vyhlášených grantových programů (v období březen - duben 2005). Přehled příjemců 
podpory z nadačních zdrojů a výše vyplacených finančních příspěvků jsou součástí této 
výroční zprávy. 
   Hlavním zdrojem financí pro naplňování cílů nadace zůstávají i nadále výnosy 
z vlastního nadačního jmění. V loňském roce nadace neobdržela žádné finanční prostředky 
Nadačního investičního fondu ČR na posílení nadačního jmění. V souvislosti s ukončením 
činnosti Fondu národního majetku ČR k 31. 12. 2005 byl v závěru loňského roku podepsán 
dodatek   č. 6. Smlouvy o převodu finančních prostředků, který upravuje některá pravidla pro 
rozdělování finančních prostředků z výnosů z nadačního jmění (např. upravuje okruh příjemců 
nadačních příspěvků, povinnou výši rozdělovaných finančních příspěvků v kalendářním roce 
apod.). 
 Dne 17. června 2005 se v prostorách Kulturního domu v Letovicích konala oslava      
10. výročí založení nadace. V rámci tohoto jubilea byl uspořádán koncert Hany a Petra 
Ulrychových se skupinou Javory, na který byli pozváni především dárci, kteří v minulosti 
přispěli nadaci finančními prostředky, ale také další hosté (členové zastupitelstva města, kraje, 
poslanci z regionu a starostové Mikroregionu Letovicko). 

Ve druhé polovině roku 2005 se nadace podílela na realizaci komunitního Festivalu 
3+1, opět ve spolupráci s brněnským institutem rozvoje občanské společnosti Trialog. Součástí 
festivalu, jehož VI. ročník se znovu konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislava Juránka, byla vedle tradiční letní školy neziskových organizací také výstava 
výtvarného umění jako součást projektu „Město - místo pro člověka“ a letní bubenická škola.  
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IV. Seznam a výše příspěvků, poskytnutých nadací v roce 2005             
     
1. Základní umělecká škola, Letovice     60 000,-- 
    Hudba a tanec reprezentují Letovice 
 

2. Fan-Club BOP Křetínka, Letovice     40 000,-- 
     Petangue u koupaliště v Letovicích 
 

3. TJ Sokol Letovice        15 000,-- 
     Tréninkový kemp Stari Grad 
 

4. Pecten, Boskovice          9 000,-- 
     Knižní publikace 
 

5. Trialog, Brno       20 000,-- 
     Festival 3+1 - Letní škola a doprovodný program 
 

6. SOŠ a SOU – MŠP, Letovice        2 600,-- 
    Amatérské školní divadlo 
 

7. Moravský rybářský svaz, MO Letovice     40 000,-- 
     Stavební úprava domku MO MRS  
  

8. Obec Horní Smržov       40 000,-- 
    Exponáty Muzea Horní Smržov 
 

9. Nemocnice Milosrdných bratří, Letovice     90 000,-- 
    Restaurování mobiliáře lékárny v 3MB  
 

10. Agapé, Letovice        25 000,-- 
      Poznáváme Jizerské hory 
 

11. Sbor dobrovolných hasičů, Meziříčko     30 000,-- 
      Dětské hřiště v Meziříčku 
 

12. Obec, Pamětnice        10 000,-- 
      Pořízení a výměna oken v obecní kapličce 
 

13. Základní škola, Letovice         5 000,-- 
      Vydání almanachu k 25. výr. budovy ZŠ Komenského 
 

14. Základní škola, Letovice       35 000,-- 
      Výměnné pobyty škol (Kirchlinteln - Letovice) 
15. Sbor dobrovolných hasičů, Roubanina     30 000,-- 
       Rozšíření kulturní vybavenosti - výletiště  
 

16. Sbor dobrovolných hasičů, Letovice     50 000,-- 
       Oprava sochy sv. Floriána 
 

17. Obec Roubanina        25 000,-- 
       Rekonstrukce historické studny na návsi 
 

18. Přátelé skanzenu Isarno, Letovice     40 000,-- 
       Replika usedlosti halštat - Lovčičky 
 

19. Český svaz chovatelů, Roubanina     15 000,-- 
      Oprava kulturního zařízení v Deštné 
 

20. Konvent Milosrdných bratří, Letovice     90 000,-- 
       Rekonstrukce varhan kostela sv. Václava 
 

21. Římskokatolická farnost, Letovice              100 000,-- 
       Oprava kostela sv. Jiří v Kochově 
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22. Sbor dobrovolných hasičů, Chlum     30 000,-- 
      Víceúčelová plocha na Chlumu 
 

23. Junák, Letovice          8 000,-- 
      Bavíme děti a mládež 
 

24. Wembloud club, Letovice        3 500,-- 
       Projekční plátno do klubovny 
 

25. Technické služby Letovice      30 000,-- 
       Dětský hrací koutek na koupališti  
 

26. Domeček – centrum pro rodiče, prarodiče a děti, Letovice    6 000,-- 
      Zázemí pro Domeček v nových prostorách  
 

27. Městské kulturní středisko Letovice     10 000,-- 
       Vydání letovického kalendáře 2006 
 

28. Městské kulturní středisko Letovice     10 000,-- 
       Rekonstrukce podlah a dveří v knihovně ve Třebětíně 
 

29. Městské kulturní středisko Letovice       6 600,-- 
       Reprezentace MKS a města - smíšený pěvecký sbor 
 

30. Městské kulturní středisko Letovice       3 200,-- 
       Pořízení stejnokrojů pro muže - smíšený pěvecký sbor 
 

31. Trialog, Brno        20 000,-- 
      Příspěvek nadace na Festival 3+1 
 

32. Nové sdružení zdravotně postižených, Letovice     2 000,-- 
       Kulturní program v areálu SDH pro členy sdružení 
 

33. Junák, Letovice          3 000,-- 
      Hudební přehlídka „Letovický trakař“ 
 

34. Trialog, Brno       80 000,-- 
      Účelová dotace Jihomoravského kraje na Festival 3+1 
 

35. Trialog, Brno        90 000,-- 
      Účelové dary na Festival 3+1 
             ----------------------- 

Celkem      1.093.900,-- Kč    

                   
 
V. Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 2005 
 
APOS Hotel Koupaliště, Letovice    10 000,-- 
Komplestav, Letovice       3 000,-- 
Teluria, Skrchov        5 000,-- 
Karel Synek, Letovice     13 500,-- 
Jihomoravský kraj, Brno     80 000,-- 
Konvent Milosrdných bratří, Letovice     5 000,-- 
Pivovar Černá Hora      10 000,-- 
MAT-EL, Letovice        3 000,--     
Keramika, Letovice        3 000,-- 
Dopaz, Horní Poříčí        5 000,-- 
Colas, Praha       20 000,-- 
Bazar Antik, Boskovice     10 000,-- 
Vapis Boskovice        3 000,-- 
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Mlékárna Olešnice      15 000,-- 
Město Letovice      43 041,-- 
Kamenoprůmysl Komárek, Letovice     3 000,--    
Tylex, Letovice        5 000,--     
Miloslav Šmahel, Letovice       2 000,-- 
Letoplast, Letovice      20 000,-- 
K.T.S. – Montáže, Letovice       2 000,-- 

                             ---------------------- 
Celkem         260 541,-- Kč    

 
 
VI. Přehled majetku a závazků nadace 
 
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005:      �áklady        Výnosy 
  

Spotřeba materiálu:        6 tis. Kč 
Prodané zboží:       20 tis. Kč 
Náklady na reprezentaci:     47 tis. Kč * 
Ostatní služby:      14 tis. Kč 
Mzdové náklady:         18 tis. Kč 
Daň z nemovitosti      30 tis. Kč 
Jiné ostatní náklady:         2 tis. Kč 
Poskytnuté příspěvky:   205 tis. Kč 
Tržby za prodané zboží:           21 tis. Kč  
Úroky:                3 tis. Kč 
Přijaté dary:              322 tis. Kč 
 

Celkem:                342 tis. Kč        346 tis. Kč 
 

Výsledek hospodaření:         +    4 tis. Kč 
 
 

* - výše nákladů na reprezentaci v roce 2005 byla ovlivněna financováním oslavy 10. výročí 
založení 3adace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. 3adace upořádala 
koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory a pozvala na něj všechny dárce, kteří 
v průběhu 10 let přispěli na její činnost. 
 
 
Rozvaha k 31. 12. 2005:     Aktiva       Pasiva 
 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:          17.196 tis. Kč 
Zboží na skladě:    101 tis. Kč 
Odběratelé:          2 tis. Kč 
Bankovní účet:               163 tis. Kč 
Vlastní jmění:    18.015 tis. Kč 
Fondy:             1 tis. Kč 
Oceňovací rozdíl:         244 tis. Kč 
Výsledek hospodaření:            +     4 tis. Kč  
Neuhrazená ztráta z minulých let:        -  802 tis. Kč **  
 

Celkem:             17.462 tis.  Kč  17.462 tis. Kč 
 
 

** - ztráta vznikla v roce 2003 a 2004, kdy nadace postupně odprodala Městu Letovice 
nemovitost (dům s pozemkem) a jezy na řece Svitavě.  

3emovitost vložilo Město Letovice do nadace za symbolickou cenu 1,- Kč v době, kdy byla 
legislativně zakotvena povinnost nadací mít nadační jmění ve výši alespoň 0,5 mil. Kč. 3adace 
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již od roku 2002 tuto podmínku splňuje formou uložených finančních prostředků do nadačního 
jmění. Starost o nemovitost byla nad síly nadace a přesahovala i její poslání, proto správní 
rada schválila v roce 2003 její odprodej zpět městu.  

Jezy na řece Svitavě byly v rámci podpory životního prostředí vybudovány v roce 2003 a 
nadace je financovala z účelových darů, poskytnutých na jejich výstavbu (k významným 
dárcům patřilo i Město Letovice). V roce 2004 se správní rada rozhodla odprodat jezy městu 
ze stejných důvodů, jako u výše uvedené nemovitosti.     

Celková neuhrazená ztráta z minulých let je pouze účetního charakteru (v obou případech 
vznikla rozdílem prodejní ceny a ceny uvedené ve znaleckém posudku). K 31. 12. 2005 měla 
nadace na svém bankovním účtu po vyrovnání všech závazku 163 tisíc Kč, jak je patrné z výše 
uvedené rozvahy. Po dohodě s auditorem bude nadace každoročně formou kladného 
hospodářského výsledku tuto účetní ztrátu postupně snižovat. 
 
 
VII. Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) 
  

1) Výše příspěvku - nadace obdržela postupně z NIF příspěvek takto: 
- na základě smlouvy s FNM ČR č. 00103-2002-211-S-N-59 bylo na účet nadace připsáno 

v roce 2002  9.054.000,- Kč  
- na základě dodatku č. 3 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno  

v roce 2003  3.038.000,- Kč  
-  na základě dodatku č. 4 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno  

v roce 2003  2.292.000,- Kč 
-  na základě dodatku č. 5 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno   
  v roce 2004  5.330.000,- Kč 
 

2) Výše uložených příspěvků do nadačního jmění / částka použitá pro realizaci grantových 
programů (nadace mohla přímo použít 15% ze získaných prostředků NIF na granty):  

  r. 2002 7.696.000,- Kč / 1.358.000,- Kč 
  r. 2003  2.583.000,- Kč /    455.000,- Kč 
  r. 2003 1.950.000,- Kč /    342.000,- Kč     
   r. 2004 4.580.000,- Kč  /   750.000,- Kč                                                                           

 

3)  Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění: 
- podílové listy v počtu 3 814 246 kusů v ceně 1,0487 Kč za 1 kus podílového listu, získané 
na základě smlouvy o koupi podílových listů ze dne 4. 3. 2002, uzavřené mezi nadací a 
Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se sídlem Praha 1, Na Příkopě 
15, 
- nadační jmění ve výši 6.279.000,- Kč je spravováno Českou spořitelnou, a.s. na základě 
smlouvy o správě cenných papírů, smlouvy komisionářské a smlouvy o investičním 
poradenství ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., 
o cenných papírech ve znění pozdějších platných předpisů, 
- podílové listy v počtu 1 918 724 kusů v ceně 1,0163 za 1 kus podílového listu, získané na 
základě smlouvy o koupi podílových listů ze dne 4. 3. 2002, ve znění pozdějších dodatků, 
uzavřené mezi nadací a Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 15. 
- podílové listy v počtu 2 288 398 kusů v ceně 1,0007 za 1 kus podílového listu, získané na 
základě smlouvy o koupi podílových listů ze dne 4. 3. 2002, ve znění pozdějších dodatků, 
uzavřené mezi nadací a Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 15 

 

4) Výše výnosů z nadačního jmění v r. 2005 (za r. 2004): 223.366,- Kč  
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VIII. Zpráva dozorčí rady nadace z kontroly hospodaření 
 

Kontrolu provedla dne 24. 2. dozorčí rada ve složení Ing. Ivo Kubín, Milan Stejskal a 
Pavla  Bartáková. Při kontrole byl předkladatelem podkladů správce nadace Miloš Winkler a 
místopředseda správní rady nadace Mgr. Radek Procházka. 
  Při kontrole byl kladen důraz na správné vedení pokladní knihy, odsouhlasení zůstatku 
na běžném účtu. Při  fyzické kontrole příjmových a výdajových dokladů byly zjištěny  níže 
uvedené nedostatky:  
- u několika cestovních příkazů chybí podpisy a datum, 
- chybí výdajový doklad na vyplacenou odměnu správci nadace  a účetní za I. pololetí 2005 a 

u výdajového dokladu na vyplacení odměny za II. pololetí 2005 chybí podpisy příjemců a 
razítko, 

- chybí doklad na nabití telefonu v měsíci březnu 2005, 
- odvod zůstatku do banky ze dne 27. 12. 2005 není doložen dokladem, 
- nebyly vystaveny výdajové pokladní doklady za kontrolované období, 
- u dvou přijatých faktur je uveden  nesprávný název odběratele. 

Pokladna byla správně k 31. 12. 2005 vynulována.  
Při fyzické inventarizaci zásob byly přepočítány stavy pohlednice malé, pohlednice 

panoramatické, mapy Letovic, publikací „Letovice na starých pohlednicích“ a „Zvony“ a u 
všech skutečný stav souhlasil s evidencí na kartách zásob. Tyto byly taktéž správně uzavřeny 
k 31. 12. 2005. 

Dále byly předmětem kontroly finanční dary ve prospěch nadace. U některých 
uzavřených smluv např. s OLÉ Olešnice, Teluria Skrchov, chybí druhý podpis člena správní 
rady a datum uzavření smlouvy. Formální závadou je i otisk razítka v hlavičce smlouvy u 
některých dárců, protože neobsahuje všechny potřebné identifikační údaje. Na dar ve výši 
13.500,- Kč (převod peněz dne 23. 2. 2005) není uzavřena řádná smlouva.  

Podrobně byla provedena kontrola v oblasti grantových programů, kdy všech 33 
uzavřených smluv na celkovou poskytnutou částku 878.900,- Kč bylo zkontrolováno a mimo 
drobné  formální nedostatky, které byly odstraněny na místě, bylo zjištěno, že u 14 smluv 
k termínu kontroly chybí závěrečné zpráva a některé přílohy jako článek v tisku a nebo 
fotografie.  

Závěrem lze konstatovat, že ke kontrole byly předloženy správcem nadace požadované 
doklady, které mu byly opět vráceny. Z výše uvedených nedostatků je nutné zejména 
neprodleně vystavit výdajové doklady a doložit chybějící účetní doklad a to nejpozději do 15. 
3. 2006. Závady v oblasti grantových programů budou odstraněny v termínu do 31. 3. 2006.  

Následná kontrola dne 31. 3. 2006 již neshledala nedostatky a dozorčí rada konstatuje, 
že výše uvedené závady byly v termínu odstraněny. U grantu K21/1-05 byla místo závěrečné 
zprávy předložena zpráva průběžná s ohledem na skutečnost, že akce nebude ukončena v roce 
2005. U grantu K29/1-05 byl na základě objektivních podmínek prodloužen termín dodání 
závěrečné zprávy. Pouze v případě chybějících článků, které měly být součástí závěrečné 
zprávy se dozorčí rada dohodla se zástupcem správní rady nadace na tom, že nebudou 
dodatečně vyžadovány, protože by se jednalo pouze o formální akt, který by již v tomto 
časovém období neměl patřičné opodstatnění.  
 
V Letovicích dne 4. 4. 2006. 

 
 

   Ing. Ivo Kubín v.r.                             Pavla Bartáková v.r. 
 předseda dozorčí rady                    člen dozorčí rady 

 
             Milan Stejskal v.r.
              člen dozorčí rady 
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IX. Zpráva auditora o kontrole hospodaření s NIF 
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X. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky nadace 
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XI. Závěr 
 

O činnosti nadace v roce 2005 podal zřizovateli (Městu Letovice) předseda správní rady 
Josef Novotný zprávu na zasedání Rady města Letovice dne 13. června 2006.  
 

Nadace při hospodaření s finančními prostředky a při jejich přerozdělování v roce 2005 
postupovala v souladu s platnou legislativou, schváleným statutem a grantovými pravidly. 
Účetnictví nadace zajišťovala v roce 2005 paní Petra Pečinková. 
 

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném 
znění a smlouvou s Fondem národního majetku ČR, podepsanou při získání finančních 
prostředků Nadačního investičního fondu, byly firmou EKI AUDIT, spol. s r. o. Blansko za 
sledované období od 1. ledna do 31. prosince 2005 provedeny dva audity.  

 

První audit ověřoval formální a věcnou správnost účetní závěrky nadace k 31. 12. 2005 
a vedení účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a postupy 
účtování pro nevýdělečné organizace. Část zprávy, výrok auditora, ze dne 17. května 2006, je 
uvedena v článku XI. této výroční zprávy. 
 

 

Předmětem druhého auditu bylo ověření správnosti použit finančních prostředků 
z Nadačního investičního fondu, poskytnutých na základě smlouvy nadace s Fondem 
národního majetku České republiky č. 00103-2002-211-S-N-59 o převodu zbývajících 
prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory 
nadací ve II. etapě, včetně dodatků. Celá zpráva auditora ze dne 1. června 2006 je uvedena 
v článku X. této výroční zprávy. 

 

 
 
 
 
 
Josef �ovotný v.r.       Mgr. Radek Procházka v.r. 
     předseda                  místopředseda 
  správní rady                       správní rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�adace touto cestou děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří na číslo účtu: 
 

116 121 664/0600 
 

přispěli jakoukoliv finanční částkou. 
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