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Děkujeme všem těm, kteří v roce 2016 byli s námi, ať
už se u nás zastavili na malou chvíli, nebo nás byli podpořit na našich akcích či přispěli penězi, prací či jinou
podporou, abychom mohli pečovat a podporovat ty,
kteří to potřebují. Největší poděkování patří Bc. Alžbětě Pondělíčkové za její dlouholetou a významnou práci
pro Dobromysl.

výroční zpráva je vždy takovým zastavením a ohlédnutím se zpět za naší prací. Podívejme se tedy na to, co se
u nás stalo, a že toho nebylo málo.
Loňský rok byl pro nás rokem plným úspěšných projektů, mnoha příležitostí, kultury a milých setkání. Poprvé
jsme si zkusili crowfundingovou kampaň, přivítali nové
klienty, získali jsme další odběratele výrobků z naší sociálně terapeutické dílny, úspěšně jsme zopakovali naše
tradiční akce, jako např. divadelní představení, vernisáž
s následnou aukcí fotografií a adventní koncert. Cítili
jsme potřebu hledat nové cesty a přístupy v naší práci.
Na podzim jsme se proto zapojili do dvouletého projektu „Kvalita je změna“, společně s dalšími devíti organizacemi z celé ČR.

Víme, že naše práce má smysl
a děkujeme vám za to, že jste s námi.
Pojďte nahlédnout, jak šel čas
v naší organizaci v roce 2016.

Kateřina Dvořáková
Ředitelka organizace Dobromysl o.p. s.
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Úvodní slovo

Milí přátelé,

Mezi tyto dlouhodobě
námi nabízené odborné terapie
a aktivity patří

Dobromysl o.p.s. je nezisková organizace pečující a podporující osoby s hendikepem, jejich rodiny a pečující.

Arteterapie
Vzdělávání se speciálním pedagogem
Muzikoterapie
Hipoterapie
Fyzioterapie a rehabilitační masáže
Canisterapie

Co děláme?
Osobám s hendikepem poskytujeme tyto základní sociální služby – Denní stacionář, Sociálně terapeutické
dílny, Odlehčovací služby a Osobní asistenci. Kromě
těchto služeb mohou naši uživatelé využít mnoho odborných terapií a aktivit.

Dále mohou uživatelé využívat
Svoz bezbariérovým automobilem
Rehabilitační cvičení, motomed, manufit
Speciální místnost snoezelen
Perličkové koupele
Kroužky – Vařečka, Bowling, Solná jeskyně.

Dobromysl o.p.s.
Bezručova 928
266 01 Beroun
IČO: 24198412
Bankovní spojení – veřejná sbírka
č. ú. 2400216934/2010 Fio banka
Bankovní spojení – běžný účet
č. ú. 2900210934/2010 Fio banka

» zpět na obsah

Poslání organizace

Kdo jsme?

Datová schránka: yspbxrh
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Poslání organizace

Velkou oblibu si u našich uživatelů získala i hipoterapie. V roce 2016 jsme se rozhodli, jezdit do ekocentra
Zvířecí pohoda do Bzové, kde mají naši uživatelé větší
komfort. Každý týden za našimi uživateli také dochází canisterapeutka Ing. Vlasta Pekárková se svou fenou
Ely z plemene bílého švýcarského ovčáka. Obě za našimi uživateli chodí již několik let a svou přítomností
vždy potěší nejen uživatele, ale i pracovníky denního
stacionáře.

Kdybyste strávili v našem stacionáři třeba jenom jeden
týden, prožijete tu spoustu velmi příjemných a aktivních chvil. Denní stacionář simuluje uživatelům domácí
prostředí, kde jsou jim nabízeny různé aktivity individuálně přizpůsobené jejich potřebám, samozřejmě
s ohledem na jejich zdravotní stav. Denní stacionář byl
otevřen celý rok, kromě měsíce srpna. Abychom nabídli
uživatelům a jejich rodinám možnost využít stacionář
po celý rok, rozhodli jsme se, že od roku 2017 bude otevřen celoročně.

Důležitou součástí péče o hendikepované uživatele
byla, stejně jako v letech minulých, fyzioterapie, rehabilitační cvičení a masáže, a také velmi oblíbené perličkové koupele.

V denním stacionáři využili naši uživatelé i tento rok
řadu odborných terapií i aktivizačních činností, na které
se nám již několik let daří zajistit finanční prostředky.
Z odborných terapií se jednalo především o 5 stěžejních, mezi uživateli velmi oblíbených. Terapie vedou
zkušení odborníci, naši uživatelé je mohou využívat
dlouhodobě, tak aby mohli rozvíjet či udržet své schopnosti a dovednosti.

Kdo zná náš výletní klub Zebra, ví, že pořádáme během
roku velké množství zajímavých výletů. Jde nám především o pestrost nabízených výletů. V roce 2016 jsme
tak společně s uživateli byli v Techmánii v Plzni, ZOO
Praha, v zahradách Botanicus v Ostré, na několika výstavách, prohlídkách zámků apod.
Do konce září působila na místě vedoucí služby Bc. Bohdana Holátová, kterou počátkem října vystřídal Michal
Milota.

A které z terapií patří mezi nejoblíbenější? První z nich
je arteterapie, kterou vede paní Radka Michálková,
absolventka výcviku Tabor. Na obrázky uživatelů, kteří dochází právě na arteterapii, jste se mohli podívat
na chodbě Komunitního centra nebo na výstavě, která byla v červnu 2016 v prostorách Dobromysli. Další
velmi oblíbenou terapií je muzikoterapie, kterou vede
paní Mgr. Marcela Dohnalová. Díky darům společnosti
Lesy ČR s.p. a nadaci Duha Trutnov jsme dokoupili několik nových nástrojů. Uživatelé si tak mohou poslechnout nebo sami zkusit jak zní tibetské mísy, buben hapi
drum nebo sansula.

Do služby denního stacionář nastoupilo v roce 2016
8 nových uživatelů. Celkově službu využívalo v tomto
roce 36 uživatelů.

» zpět na obsah

Denní stacionář

Denní stacionář
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Denní stacionář

V roce 2016 bylo přijato celkem 5 nových uživatelů.
Zároveň se nám podařilo navázat spolupráci s pražskou
organizací, jež mimo jiné pomáhá osobám, jejichž život
změnila vážná nehoda. Na základě této spolupráce začal jeden z našich dlouholetých uživatelů do této organizace pravidelně docházet. Koncem roku 2016 docházelo tedy do dílny celkem 17 uživatelů.

Sociálně terapeutická dílna slouží jako bezpečný a důvěrný prostor, kde se naši uživatelé zdokonalují v pracovních návycích, učí se čelit výzvám každodenního
života a v neposlední řadě si vytvářejí nové sociální vazby, získávají nové přátele a tráví svůj čas plnohodnotně
a smysluplně.

Provoz sociálně terapeutické dílny – nákup materiálu
na výrobu v roce 2016 podpořila společnost DUHA,
Nadace pro postižené mozkovou obrnou a Výbor dobré
vůle. Květy voňavých bylin jsme získali od společnosti
Botanicus.

A jak to u nás v dílně chodí? Uživatelé mohou přijít každý všední den, a od 8 do 15 hodin se věnovat různým
činnostem. Jeden den v týdnu např. vaří, jiný den vyřizují objednávky z e-shopu Povidlo.cz, chodí nakupovat,
na poštu posílat balíky se svými výrobky, učí se pracovní postupy atd.

Služba sociálně terapeutické dílny byla v roce 2016
podpořena v rámci projektu Podpora vybraných druhů
sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
financovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Stejně tak jako v letech předcházejících se v dílně vyráběli krásné věci, jako jsou bylinné a koupelové soli,
svíčky různých vůní a barev, drobné i větší keramické
výrobky, či rozličné druhy mýdel. Velký úspěch jsme zaznamenali s přírodními krájenými mýdly, do nichž jsou
přidávány sušené květy léčivých bylin, ale kupříkladu
i skořice, citrusové kůry, či strouhaný kokos. O oblíbenosti našich výrobků svědčí i četné řady našich odběratelů. Výrobky dodáváme jednak do kamenných obchodů, dále pak jejich prodej sami zajišťujeme na různých
trzích a jiných kulturních akcích. Veškerý výtěžek je následně určen na zvyšování kvality našich služeb.
První polovinu roku působila na postu vedoucí Bc. Kateřina Vašíčková. Od 1. července pak na toto místo nastoupila Bc. Kristýna Králová.
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Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny
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Sociálně terapeutické dílny

V roce 2016 jsme poskytovali osobní asistenci celkem
40 uživatelům. Dlouhodobě poskytujeme asistenci dětem s hendikepem v Dětském domově speciálním v Berouně, kde máme 23 uživatelů. Za dalšími 6 dospělými uživateli docházely nebo dojížděly naše pracovnice
domů. Asistenci poskytujeme také v různých institucích
jako je mateřská škola, základní škola nebo nemocnice.
V roce 2016 využívali také osobní asistenci a pravidelný každodenní svoz do školy v Praze-Zlíchov 2 školáci. Během roku začalo nově využívat osobní asistenci
11 uživatelů.

Je velmi specifická individuální péče a podpora každého jednotlivého uživatele. V roce 2016 jsme začali
poskytovat osobní asistenci více uživatelům v jejich
domácím prostředí, kam za nimi naše pracovnice dojíždí. Službu poskytujeme i lidem ve vzdálenějších a hůře
dostupných obcích, jako je Točník, Rpety nebo Tobolka
u Měňan. Zaznamenali jsme více žádostí o to, aby pracovnice během asistence s uživatelem také procvičovali
horní a dolní končetiny. Proto jsme nově nabídli našim
uživatelům návštěvy fyzioterapeutky, které velmi přivítali, a my tak nabízíme i konzultace s fyzioterapeutkou
v domácím prostředí. Službu osobní asistence podpořila v roce 2016 Nadace Jedličkova ústavu.

Také zde došlo k personální změně na postu vedoucí
této služby. Mgr. Kateřinu Dvořákovou vystřídala v říjnu Petra Matějková, DiS.
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Osobní asistence

Osobní asistence
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Osobní asistence

V září 2016 jsme pořádali velmi oblíbený canisterapeutický pobyt v Ekoncentru Čabárna u Kladna. Na tento
pobyt jeli naši uživatelé a dospělí hendikepovaní lidé
z chráněného bydlení ze Suchomast. Během pobytu
byla uživatelům poskytnuta jak individuální, tak i skupinová terapie se psem. Na tomto pobytu s námi byli
canisterapeuti se svými psy z organizace Pomocné tlapky o.p.s. Uživatelé strávili čas nejenom canisterapií, ale
i společnými vycházkami, spoustou her a aktivizačními
činnostmi. Velmi si ceníme toho, že na tento pobyt jezdí jak dospělí, tak děti a můžeme tak posilovat mezigenerační vztahy mezi nimi.

Během celého roku mohou uživatelé využívat ambulantní odlehčovací služby, a aby měli i pečující osoby
čas zrelaxovat a nabrat nové síly, uspořádali jsme v roce
2016 několik odlehčovacích pobytů.
Pořádali jsme několik typů odlehčovacích pobytů – víkendových, týdenních v rekreačních zařízeních nebo
čtrnáctidenní pobytové služby v prostorách denního
stacionáře.
Jelikož uživatelé využívající odlehčovací službu jsou
každý velmi ojedinělí ve svých potřebách, i my pořádáme různé typy pobytů. Na táborovou základnu
Úhlavka jezdíme každoročně s uživateli, kteří dochází do našich dílen, jsou samostatní a zvládají běžné
úkony. Tento pobyt je specifický tím, že uživatelé spí
ve stanech, celý týden tráví v přírodě aktivními i pasivními relaxačními činnostmi.
Dalšími odlehčovacími pobyty byly týdenní pobyty
v rekreačním zařízení Zelené údolí ve Šlovicích, kterých
se každý rok účastní děti z berounského dětského domova speciálního.
Aby měli pečující možnost načerpat síly potřebné
ke zvládání každodenní péče o postiženého člena rodiny, pořádali jsme i v roce 2016 v době letních prázdnin
čtrnáctidenní nepřetržitou odlehčovací službu u nás
v organizaci. Uživatelé trávili čas vycházkami, různými
aktivitami podporující hrubou a jemnou motoriku a využívali rehabilitační masáže a perličkové koupele.

Na odlehčovacích pobytech se během roku vystřídalo
37 uživatelů, z toho 7 jich začalo službu využívat nově.
V říjnu vystřídala ve vedení této služby Petra Matějková, DiS., dlouholetou vedoucí Michaelu Lejčkovou, DiS.
Odlehčovací pobyty podpořil Nadační fond Tesco a Nadace Agrofert.

» zpět na obsah
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Odlehčovací služby

Během první poloviny roku jsme oslovili mnoho známých i méně známých fotografů s myšlenkou aukce
fotografií. Tuto naší akci podpořili darováním fotografie např. Dana Kyndrová, Štěpán Hon, Michal Stranka, Josef Hník a mnoho dalších. Díky jejich podpoře
se na konci října konala v Muzeu berounské keramiky
vernisáž fotografií. Vernisáž byla zároveň rozloučením
se s dosavadní ředitelkou organizace paní Bc. Alžbětou
Pondělíčkovou. Za její dlouholetou práci pro organizaci
ji poděkovala předsedkyně správní rady paní Buroňová.
Samotnou aukci fotografií moderoval herec Leoš Noha.
Krásné fotografie tak zdobí mnoho domácností a organizace touto cestou získala finanční podporu na zkvalitňování péče o hendikepované uživatele.
Tradiční akcí byl adventní koncert paní Ilony Csákové
a dětského sboru Krákorky pod vedením Mgr. Martiny
Rajtmajerové v kulturním domě Plzeňka v Berouně.
Posledním setkáním v roce 2016 byla vánoční besídka
s našimi uživateli a jejich rodinnými příslušníky. Doufáme, že jsme tak našli novou milou tradici, a budeme se
vídat každý rok v předvánočním čase.

Během roku jste nás mohli potkat na několika kulturních akcích, které jsme pořádali na podporu naší organizace. Realizace těchto akcí by nebyla možná bez našich partnerů a sponzorů. Děkujeme tak firmě RGT s.r.o.
Českomoravskému Betonu, městu Beroun, Prevence
Hošek s.r.o. a Auto Masarik s.r.o.
V únoru 2016 proběhl v Sokolovně Králův Dvůr již třetí
ročník tradičního Karnevalu pro Dobromysl, který spolu s námi pořádal Sokol Králův Dvůr a Svaz zahrádkářů
Králova Dvora.
Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním nás podpořila
knihovna v Berouně, darování výtěžku z bazaru knih. Na bazaru knih a další vánoční akci, pořádanou místní knihovnou,
jste se s námi mohli potkat na naší dílničce pro děti.
Divadelní sekce Praha zahrála na podzim v sále České
pojišťovny divadelní představení Příběhy obyčejného
šílenství. Představení mělo velký úspěch, bavil nás humor a brilantní zpracování této hry.

» zpět na obsah

Charitativní akce

Kde všude jste s námi mohli být
nebo se s námi potkali?
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Charitativní akce

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1 927,00

13,00

1 940,00

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

789,00

x

789,00

3. Opravy a udržování

5

28,00

x

28,00

4. Náklady na cestovné

6

27,00

1,00

28,00

5. Náklady na reprezentaci

7

0,00

1,00

1,00

6. Ostatní služby

8

1 083,00

11,00

1 094,00

III. Osobní náklady

13

5 812,00

249,00

6 061,00

10. Mzdové náklady

14

4 432,00

188,00

4 620,00

11. Zákonné sociální pojištění

15

1 356,00

61,00

1 417,00

13. Zákonné sociální náklady

17

24,00

x

24,00

IV. Daně a poplatky

19

16,00

0,00

16,00

15. Daně a poplatky

20

16,00

x

16,00

V. Ostatní náklady

21

42,00

0,00

42,00

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

4,00

x

4,00

21. Manka a škody

27

20,00

x

20,00

22. Jiné ostatní náklady

28

18,00

x

18,00

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

253,00

0,00

253,00

23. Odpisy dlouhodobého majetku

30

253,00

x

253,00

VII. Poskytnuté příspěvky

35

4,00

0,00

4,00

36

4,00

x

4,00

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
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Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztráty / v tisících

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Náklady celkem

39

8 054,00

262,00

8 316,00

I. Provozní dotace

41

4 135,00

0,00

4 135,00

1. Provozní dotace

42

4 135,00

x

4 135,00

II. Přijaté příspěvky

43

1 135,00

0,00

1 135,00

3. Přijaté příspěvky (dary)

45

1 135,00

x

1 135,00

III. Tržby za vlastní výkony a zboží

47

2 504,00

285,00

2 789,00

IV. Ostatní výnosy

48

283,00

0,00

283,00

20. Jiné ostatní výnosy

54

283,00

x

283,00

61

8 057,00

285,00

8 342,00

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

62

3,00

23,00

26,00

D. Výsledek hospodaření po zdanění

63

3,00

23,00

26,00

Výnosy celkem

» zpět na obsah
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Výkaz zisku a ztráty / v tisících
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Číslo
řádku

AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

1

669,00

811,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1 322,00

1 716,00

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

1 322,00

1 716,00

29

-653,00

-905,00

36

-653,00

-905,00

B. Krátkodobý majetek celkem

41

3 536,00

2 990,00

II. Pohledávky celkem

52

640,00

659,00

1. Odběratelé

53

219,00

228,00

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

266,00

371,00

5. Ostatní pohledávky

57

10,00

10,00

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

0,00

50,00

8. Daň z příjmů

60

145,00

0,00

72

2 896,00

2 315,00

1. Peněžní prostředky v pokladně

73

44,00

62,00

3. Peněžní prostředky na účtech

75

2 852,00

2 253,00

81

0,00

16,00

82

0,00

16,00

85

4 205,00

3 801,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období

AKTIVA CELKEM

» zpět na obsah

Účetní závěrka

rozvaha / v tisících
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Číslo
řádku

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1

3 110,00

2 883,00

I. Jmění celkem

2

3 060,00

2 857,00

1. Vlastní jmění

3

715,00

462,00

2. Fondy

4

2 345,00

2 395,00

II. Výsledek hospodaření celkem

6

50,00

26,00

1. Účet výsledku hospodaření

7

x

26,00

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

50,00

x

B. Cizí zdroje celkem

10

1 095,00

918,00

II. Dlouhodobé závazky celkem

13

324,00

264,00

6. Dohadné účty pasivní

19

324,00

264,00

21

742,00

604,00

1. Dodavatelé

22

130,00

121,00

3. Přijaté zálohy

24

10,00

10,00

5. Zaměstnanci

26

320,00

293,00

28

215,00

148,00

30

67,00

26,00

11. Ostatní daně a poplatky

32

0,00

3,00

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

33

0,00

1,00

17. Jiné závazky

38

0,00

2,00

IV. Jiná pasiva celkem

45

29,00

50,00

2. Výnosy příštích období

47

29,00

50,00

PASIVA CELKEM

49

4 205,00

3 801,00

III. Krátkodobé závazky celkem

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

9. Ostatní přímé daně

19

» zpět na obsah

Účetní závěrka

rozvaha / v tisících
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» zpět na obsah

Účetní závěrka
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» zpět na obsah

Účetní závěrka

Martina Bártová, Gabriela Boorová, Alena Borovičková,
Jitka Dlabalová, Kateřina Doležalová, Marcela Dohnalová, Daniela Dubská, Kateřina Dvořáková, Jana Elšíková, Simona Hendrychová, Romana Hlávková, Bohdana
Holátová, Anna Houžvičková, Tereza Jetelová, Denisa
Jíravová, Kristýna Králová, Blanka Krédlová, Vlastimila
Kobíková, Scarlett Kotlárová, Petr Kouba, Patrik Koubík,
Zdena Kubrychtová, Petra Kučerová, Michaela Lejčková, Luboš Lejček, Nikola Likavcová, Adriana Lukasová,
Pavlína Marešová, Radka Michálková, Michal Milota,
Petra Matějková, Magdaléna Nečasová, Hana Neumannová, Michaela Neumanová, Radka Picková, Dagmar
Pikhartová, Vlasta Pekárková, Alžběta Pondělíčková,
Josefína Pondělíčková, Karolína Pondělíčková, Tereza Preložníková, Zuzana Pouzová, Eliška Sintová, Jana
Součková, Michaela Šimečková, Jana Štereliová, Olga
Tomášů, Vladislava a Vladimíra Říhovy, Pavla Texlová,
Markéta Ticová, Kateřina Vašíčková, Renata Votočková.

Na chod organizace
dohlížela v roce 2016

22

Dozorčí rada

Ing. Hana Lepičová
PhDr. Hana Pavlíčková
Michaela Lejčková, DiS.

Správní rada

Bc. Bronislava Buroňová
Tomáš Pergler
Pavla Doubková, DiS.

» zpět na obsah

Poděkování

Velké poděkování
patří všem, kteří v tomto roce byli
součástí Dobromysli. Nejenom těm,
kteří pro Dobromysl pracovali,
ale i těm, kteří nám a uživatelům
věnovali svůj čas a své srdce.
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» zpět na obsah

Poděkování

Středočeský kraj
Město Beroun
Město Hořovice
Město Hostomice
Město Králův Dvůr
Město Osek
Městys Liteň
Obec Hýskov
Obec Nižbor
Obec Praskolesy
Obec Trubín
Obec Vinařice
Obec Vráž
Obec Zdice

Alfery Kamil
Balada Michal
Beňo Luboš
Brunton Vladimír
Buroňová Bronislava
Dianová Ivana
Fuxová Lenka
Hník Josef
Hon Štěpán
Horák Richard
Hošek Jiří
Humlová Klára
Jančaříková Irena
Kasl Vladimír
Kijevský Marek
Korejčíková Jindřiška
Kozlovská Dušana
Krupař Stanislav
Kyndrová Dana
Lešuková Jana
Noha Leoš
Novotný Jaroslav
Pecha Pavel
Petera Stanislav
Potočka Jakub
Prosický Ondřej
Prošková Anna
Rak Martin
Semrád Jiří
Skala David
Stranka Michal
Suchá Lucie

Bc. Špiclová Monika
Valinovi Pavel a Rena
Vitásek Michal
Vocelka Tomáš
Zíma Petr
Nadace a nadační fondy:
Nadace Agel
Nadace České spořitelny
Nadace České pojišťovny
Nadace ČEZ
Nadace Duha Trutnov
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Lasvit
Nadace Olgy Havlové
(Výbor dobré vůle)
Nadační fond Letorosty
Nadační fond Tesco
Nadační fond Avast

Auto Masarik s.r.o.
Barvy laky komplet Beroun
Basket club Beroun
Botanicus
Buzuluk a.s.
CMS Consulting s.r.o.
Cymedia spol. s r. o.
Českomoravský beton a.s.
ČSOB Asset Management a.s.
Divadelní sekce Praha
Duhový motýl
Forte Beroun spol. s r.o.
Hošek prevence s.r.o.
Ikona – grafické studio s.r.o.
Ing. Wanda Moučková
Kozlovna Beroun
Lesy ČR, s.p.
Městská knihovna Beroun
Obalový materiál
Obchod-Dětem.cz
PYTLÍK, s.r.o.
RGT, s.r.o.
Řeznictví Kamil Alfery
Scholaris Servis
Tart s. r. o.
Teza spol. s r.o.
Verek – reklamní studio s.r.o.
Vinotéka Semrád

» zpět na obsah

Poděkování

Děkujeme za podporu
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