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ZákLaDNÍ iNForMace

NaŠe PosLáNÍ:
Jsme nezisková organizace, která v Telči a okolí od roku 2007 poskytuje sociální a zdravotní služby. Po-

moc směřujeme k seniorům,  ke zdravotně postiženým a k nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám. 
Přejeme si, aby tito lidé, pokud to chtějí a mají k tomu vhodné zázemí, mohli i přes omezení spojená s 

jejich stavem zůstat doma a žít co nejkvalitnější život.
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ÚVoDNÍ sLoVo

Když se při běžném rozhovoru stočí 
téma na povolání, lidé z našeho oboru 
po jeho prozrazení  často zažívají podob-
nou reakci: „To musí být moc smutná a 
depresivní práce, to bych dělat nemohl“. 
Ano, smutek k ní neodmyslitelně patří a 
nemělo by smysl si téma stáří a umírání 
barvit narůžovo. Stejnou chybou by ale 
bylo myslet si, že v naší práci nemůžeme 
zažít radost a legraci. 

Mám pocit, že v dnešním světě, kte-
rý je někdy vnímán jako plný špatnosti 
a nástrah, je naše profese jakousi oázou. 
Setkáváme se v ní se statečností a trpě-
livostí nemocných, láskyplností a oběta-
vostí jejich blízkých, laskavostí kolegů, 

štědrostí našich dárců, zájmem veřejnos-
ti. Jistěže ne vždy, ale naše zkušenost 
ukazuje, že tváří v tvář konci života se 
v lidech probouzí to dobré, malichernosti 
se vytrácí a to podstatné se zvýrazňuje. 
Naše povolání je slučitelné s optimis-
mem a nadějí.

Možná se Vám moje zmínka o legraci 
v předešlém odstavci zdála nepatřičná. 
O smrti se přece nežertuje. Dobrá, ale co 
když si z ní začne dělat legraci samotný 
umírající? Náš hospicový tým doprovázel 
umírající starou paní, která byla smířená 
se situací a svým způsobem se na druhý 
břeh již těšila. Při jednom koupání najed-
nou zavřela oči a zadržela dech a po ně-
kolika dlouhých vteřinách, kdy zaskočená 
sestřička již chtěla zavolat rodinu, jakoby 

nic pronesla: „To nic, sestři, já jenom tré-
nuju – a taky jsem si chtěla vyzkoušet, jak 
budete reagovat, až to přijde!“ 

V uplynulém roce jsme měli tu výsadu 
stát se spoluaktéry podobných i jiných 
příběhů u 54 klientů odlehčovací služby 
a 15 klientů domácí hospicové péče. Náš 
tým se opět rozrostl, pořídili jsme si nové 
auto a naše činnost se obohatila o dob-
ročinný obchůdek na telčském náměstí. 
Byli jsme v jednom kole a čelili různým 
výzvám. A troufám si napsat, že rádi.

Přeji Vám příjemné listování touto vý-
roční zprávou.

S láskou
Michaela Čeřovská

V Telči dne 29. 6. 2016

MoTTo:

„ZMěNou, kTerou hLeDáMe Ve sVěTě, se MusÍMe sTáT My 
saMi.“ – MaháTMa  GáNDhÍ
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NaŠe sLuŽby:

oDLehčoVacÍ sLuŽba

Je určená rodinám, které v domácím 
prostředí pečují o své blízké (seniory, 
osoby s vážným onemocněním nebo 
zdravotním postižením).

Snažíme se o to, aby i lidé, kteří jsou zá-
vislí na péči druhé osoby, mohli zůstat 
doma a žít v důvěrně známém prostře-
dí, v kruhu svých blízkých. Aby i přes 
svá omezení žili důstojný, aktivní, kva-
litní a smysluplný život.

Součástí odlehčovací služby je prová-
dění hygieny, pomoc při podávání po-
travy, doprovod na procházky, povídání 
atd.

Dlouhodobá, 24 hodinová péče je po 
fyzické i psychické stránce velmi nároč-
ná. Díky odlehčovací službě získají pe-
čující volný čas, který mohou využít dle 
svých potřeb a s vědomím, že o jejich 

blízkého je dobře postaráno.

Odlehčovací službu poskytujeme v Telči a 
v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Telče. 
Je dostupná ve všední dny od 7–18 hodin a 
je zpoplatněná.

Máme radost, že neustále přibývá rodin, kte-
ré se rozhodly pečovat o své blízké doma 
a využít při tom pomoci Sdílení. Děkujeme 
Vám!

TýM V roce 2015
Sociální pracovnice:

Bc. Jana Zatloukalová, DiS.
tel.: 775 574 973

Pečovatelky:
Dana Štamberová

Miloslava Píšová
Miloslava Žákovská

Veronika Jarolímková
Irena Stolaříková

Petra Malá
Barbora Havránková

Tomáš Novák
Olga Nováková

Ivona Vejborová
Romana Misařová
Jitka Erlebachová

Statistika roku 2015:
Počet klientů: 54

Počet hodin: 6763
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TýM V roce 2015

Vedoucí zdravotní sestra:
Bc. Anna Svobodová

tel.: 775 574 977

Lékaři: 
MUDr. Jaroslav Říčánek

MUDr. Katarína Némethová
MUDr. Tomáš Morava

Zdravotní sestry:
Pavla Dejmková
Ilona Šindlerová

Veronika Jarolímková
Monika Erlebachová

Denisa Šebestová

Statistika roku 2015
Počet klientů: 15

Počet dní: 213

DoMácÍ hosPicoVá PÉče

Je určená rodinám, které se rozhodly 
pečovat doma o svého blízkého s nevy-
léčitelným onemocněním (v terminál-
ním stádiu).

Když se dozvíme, že náš blízký je vážně 
nemocný a jeho život se chýlí ke kon-
ci, musíme tuto realitu zpracovat, při-
jmout a zároveň mu být oporou. Na ta-
kovou situaci není většina z nás připra-
vena. Domácí hospic pomáhá toto ná-
ročné období zvládnout.

Domácí hospicová péče je dostupná 
nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týd-
nu. Poskytuje ji multidisciplinární tým 
(lékař, zdravotní sestry, sociální pracov-
nice, v případě zájmu a potřeby také 
psycholog a duchovní). Zahrnuje zdra-
votní a ošetřovatelskou péči o nemoc-
ného a psychologickou, sociální a du-
chovní podporu nemocného i jeho ro-
diny. Její součástí je i poradenství, za-
půjčení pomůcek a doprovázení rodiny 

po úmrtí nemocného.

Tuto službu poskytujeme v Telči a 
v dojezdové vzdálenosti do 20 km od 
Telče. Je poskytována za úhradu.

Provoz domácího hospice Sdílení je 
financován převážně z darů od práv-
nických a fyzických osob a je na nich 
závislý. Nepřispívají na něj zdravotní 
pojišťovny.
Finanční dary je možné posílat na 
účet veřejné sbírky 100011997/7940. 
Děkujeme.
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oDborNÉ sociáLNÍ 
PoraDeNsTVÍ

Na některá rozhodnutí je náš rozum 
krátký. Zvládneme se o svého blízké-
ho dobře postarat doma, nebo by pro 
všechny bylo lepší umístit ho do ne-
mocnice nebo do domova pro seniory? 
Něco jiného říká hlava, něco jiného srd-
ce – chybí však vlastní praktické zkuše-
nosti, které by nám mohly napovědět. 
Pro tyto a podobné situace je tady po-
radna Sdílení.

V roce 2015 proběhlo 720 poradenských 
kontaktů.

PŮJčoVNa PoMŮcek

Ti, kteří doma pečují o svého blízkého, 
vědí, že to není žádná procházka rů-
žovou zahradou. Ze záležitostí, které 
jsou u zdravého člověka samozřejmos-
tí, se stávají náročné, a často obávané 
okamžiky dne. Řadu z nich lze naštěstí 
usnadnit použitím zdravotních a kom-

penzačních pomůcek.

Nabízíme elektricky polohovatelná lůž-
ka, antidekubitní matrace, invalidní vo-
zíky, chodítka, toaletní židle atd.

V roce 2015 jsme zapůjčili 252 pomůcek.

NaVŠTiVTe Nás!

☞ Půjčovna sídlí v budově po-
likliniky, Masarykova 330, Telč

Po 8:00 - 11:30 a 12:00 - 16:00
St 12:00 - 16:00

Vedoucí půjčovny a poradny:
Bc. Jana Zatloukalová, DiS.

tel.: 775 574 973

PoMáháMe VáM 
ZŮsTaT DoMa.
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DobroVoLNický
ProGraM

Dobrovolníci Sdílení pravidelně navštěvují 
klienty Domova pro seniory v Telči. Jak „zpí-
vací“, tak „povídací“ skupinka jsou pro seniory 
vítaným zpestřením. Zvláštní oblibě se dlou-
hodobě těší zejména procházky dobrovolní-
ků s klienty upoutanými na invalidní vozík. 
Velmi cenná je pro nás také jednorázová 
pomoc dobrovolníků na našich akcích (jar-
marky, Den Sdílení, přednášky apod.). Dob-
rovolníci se můžou zapojit i při prodeji zboží 
v našem obchodě.

V roce 2015 bylo 27 aktivních dobrovolníků.

DobroVoLNÍci 
V roce 2015

Koordinátorka dobrovolníků:
Olga Nováková

tel.: 775 574 976

Helena Andreasová
Zdeněk Antoň
Hana Antoňová
Jana Boháčiková
Jan Boháčik
Marie Gregorová
Olga Nováková
Jaroslav Horáček
Jaroslava Šaštínská

Jaroslava Šebestová
Petr Tržil
Drahoslava Vaníčková
Irena Stolaříková
Milena Kopečná
Veronika Kufová
Helena Mokrá
Josef Novák
Dagmara Rynešová

Zdeněk Ryneš
Lukáš Mokrý
Petr Čáp
Romana Misařová
Tereza Kostelníčková
Denisa Šebestová
Ivana Brtvová
Petr Brotánek
Bára Křížová
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akce V roce 2015

Jarní jarmark (sobota 4.4.2015)
Pořádání jarmarků se stalo milou a ob-
líbenou tradicí a tento byl pro nás již 
čtvrtý. Na nádvoří telčského zámku se 
sešli muži i ženy, malí i velcí, mladí i staří 
a užili si atmosféru probouzejícího se 
jara. Nakoupili si zboží od místních pro-
dejců, posilnili se dobrotami z Bufetu U 
Roštěnky a potěšili se uměním v podá-
ní folklórního souboru Krahuláček. Vy-
vrcholením dne byla Jarní slavnost, při 
které děti prošly tunelem z proutí, do-
staly semínko od Matky Země a zasadi-
ly si ho do vlastnoručně pomalovaného 
květináče.

Kurzy Pečuj doma
(únor, březen a srpen 2015)
Ve spolupráci s Diakonií ČCE jsme 
uspořádali cyklus čtyř kurzů s názvem 
Pečuj doma. Byl určen laickým peču-
jícím z rodin starajících se zejména o 
seniory. Jeho náplní bylo předání infor-
mací, rad a zkušeností ze všech oblastí 
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péče i praktický nácvik ošetřovatel-
ských technik.

Besedy a přednášky
(průběžně po celý rok)
Zavítali jsme do Studené, do Třeště a 
do Mrákotína, abychom místní občany 
informovali o našich službách a zodpo-
věděli jim dotazy týkající se péče o blíz-
kého v domácím prostředí. V Telči jsme 
ve spolupráci s firmou DMA Praha s.r.o. 
uspořádali odborný seminář pro veřej-
nost na téma Kompenzační a rehabili-
tační pomůcky pro imobilní uživatele + 
praktické ukázky používání.

Divadelní představení Naše městeč-
ko (čtvrtek 22.5.2015)
Ve spolupráci se Státním zámkem Telč 
a Akademií Tabor jsme uspořádali be-
nefiční divadelní představení Naše 
městečko.  Při dopoledním uvedení ho 
shlédli žáci 8. a 9. tříd základních škol 
a v 17 hodin přivítala zámecká konírna 

širokou veřejnost.  Hra amerického spi-
sovatele Thorntona Wildera je ódou na 
život. Lidé, kteří neudělají nic, čím by se 
zapsali do dějin, tvoří podstatnou část 
života na maloměstě tím, že se naro-
dí, chodí do školy, vyrostou, vdají se a 
ožení, porodí děti, zestárnou a zemřou. 
Neexistuje nikdo, kdo by byl z tohoto 
řádu světa vyňat. Hra je o maličkostech 
a okamžicích, kdy se člověk těší na další 
den. Z představení jsme si odnesli silný 
zážitek a výtěžek byl použit na provoz 
domácího hospice.

Veletrh sociálních služeb 
(18.–19. 6. 2015)
Spolu s městem Telč, Domovem pro se-
niory a Charitní pečovatelskou službou 
jsme se podíleli na organizaci prvního 
Telčského veletrhu sociálních služeb. 
Jeho součástí byla prezentace poskyto-
vatelů sociálních služeb, sociálních škol 
a souvisejících institucí a firem, měření 
zdravotních ukazatelů, projekce, po-



radenství, prodej zdravých potravin a 
potravinových doplňků, prodej zdravot-
ních pomůcek, obuvi a oděvů nejen pro 
seniory a bohatý doprovodný program.

Otevření dobročinného obchůdku
(1. 7. 2015)
Dne 1. 7. 2015 jsme zahájili provoz dob-
ročinného obchůdku v ulici Na Můstku 
v Telči. Veškerý zisk je určen na provoz 
našeho domácího hospice. Zakoupením 
dárku v našem dobročinném obchodě 
uděláte radost nejen tomu, komu dárek 
dáte, ale zároveň pomůžete těm, kteří 
procházejí jedním z nejtěžších období v 
životě. Přitom podpoříte výrobce zbo-
ží, kterými jsou z velké části chráněné 
dílny pro mentálně postižené. Naprostá 
většina zboží nabízeného v obchůdku 
byla vyrobena v České republice. Daří 
se nám získávat krásné rukodělné zboží 
i od dárců, za což velmi děkujeme.
Vznik a provoz dobročinného obchodu 
podpořil Nadační fond AVAST, firma 
M&M Inženýring a Úřad práce ČR.

Den Sdílení (neděle 2. 8. 2015)
Telčské náměstí se ten den zaplnilo 
hladovci a zvědavci, kteří přišli ochutnat 
a posnídat raw pohankovou kaši.   Ná-
sledoval tradiční „běh za kaší Telčí naší“, 
tentokrát zpestřený soutěžní křížovkou 
o místních reáliích. Sportovci se mohli 
odměnit vitariánskými dobrotami, které 
připravilo a okomentovalo Kuchařské 
Studio SLUNCE. Sdílení nezůstalo po-
zadu a díky úžasnému nasazení man-
želů Vystrčilových podávalo hummus 
a špagety z cukety, mrkve a řepy s raw 
omáčkou. Módní přehlídku tentokrát 
zajistil Spolek telčských velocipedistů 
a soustředila se tudíž na prvorepubli-
kovou eleganci. Akce se konala v rámci 
folkového festivalu Prázdniny v Telči za 
podpory města Telč a Nadačního fondu 
AVAST.

Adventní jarmark (sobota 28. 11. 
2015)
Adventní jarmark se konal již potře-
tí (včetně těch jarních to byl náš pátý 
jarmark) a probíhal podle osvědčeného 

schématu. Milí prodejci nabízeli lákavé 
místní výrobky (šperky, dekorace, kvás-
kový chléb, dřevěné, háčkované, šité 
výrobky...), nechybělo vynikající občer-
stvení a tvořivé dílny. Užili jsme si před-
stavení folklórního souboru Krahuláček 
a dámského hudebního kvarteta Múra 
ve složení harfa, flétny, housle a zpěv. 
A na závěr jarmarku… opět přišel anděl.

- - -

Podrobnější informace a fotogalerii z jednot-
livých akcí najdete na webových stránkách.

☞ www.sdileni-telc.cz
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PoDěkoVáNÍ

Děkuji zaměstnancům Sdílení za profesionální a zároveň láskyplnou péči o naše klienty.
Děkuji členům správní a dozorčí rady za jejich aktivní zájem, pomoc a podporu.

Děkuji dobrovolníkům za radost, kterou rozdávají.
Děkuji našim klientům a jejich rodinám za jejich důvěru a za to, že s nimi můžeme sdílet významné okamžiky a mnoho

 se od nich naučit.
Děkuji všem našim dárcům za jejich přízeň a štědrost.

Děkuji městu Telč za finanční, morální i lidskou podporu a za poskytnutí prostor pro náš provoz.
Děkuji Státnímu zámku Telč za spolupráci a pomoc při pořádání jarmarků.

Děkuji Nadačnímu fondu AVAST za štědrou a účinnou podporu a za hluboký zájem o naši práci.
Děkuji Kamile Brotánkové za milou a originální podporu formou „dobroobědů“.

Děkuji obci Dyjice a komornímu sboru Festivia Chorus za benefici formou adventních koncertů.
Děkuji firmám Izolace Diviš, Lesní družstvo Borovná a Tesárna Telč za poskytnutí dřeva a dřevěných briket na vytápění kanceláře.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají při přípravě a realizaci našich akcí.
Děkuji Matějovi Hořákovi za grafické zpracování nejen této výroční zprávy.

Michaela Čeřovská,
ředitelka
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Kraj Vysočina

MPSV ČR

Úřad práce

Město Telč

Městysy Mrákotín a Stará Říše

Obce Doupě, Krahulčí, Olšany, Olší, 

Řásná, Studená, Třeštice, Volevčice, 

Vystrčenovice a Zvolenovice

Attavena, o.p.s.

BOSCH DIESEL s.r.o.

Hospodářský dvůr Bohuslavice

M&M INŽENÝRING, s.r.o.

Nadace AGROFERT

Nadace ČEZ

Nadace Komerční banky a.s. – Jistota

Nadace O2

Nadační fond AVAST

Pas-D s.r.o.

Podzimek a synové s.r.o.

TechSoup Česká republika

WEIL, GOTSHAL nadační fond

V roce 2015 Nás PoDPořiLi:
Adámková Irena
Běhanová Jitka
Bělík František
Bínová Alena
Brotánková Kamila
Brtník Vladimír
Brychtová Renata
Cveková Marie
Čeřovská Michaela
Denčevová Ivana
Diviš Pavel
Doskočilová Marie
Duda František
Fabeš Roman
Fridrichovská Jitka
Hajnová Hana
Hanušová Marie
Heralecký Jan
Hezinová Jaroslava
Horáček Jaroslav
Hütterová Sabina
Charšků Kateřina
Indrová Martina

Jantač Zdeněk
Jehličková Marie
Jirásek Tomáš
Kadlec Václav
Kolmanová Žofie
Kovář David
Kovářová Jitka
Lavička Zdeněk
Lemanová Marie
Marek Augustin
Mařík Ivan
Mironiuková Hana
Morava Tomáš
Pavlíčková Božena
Pijanová Dana
Pojerová Magda
Pokorná Miroslava
Posádová Dana
Provazníková Marcela
Přibylová Vlasta
Seidlová Lenka
Spurná Anna
Staňková Zuzana

Stolaříková Iveta
Stolaříková Monika
Svoboda Filip
Svobodová Helena
Šabatková Jana
Šenigl Martin
Šeredová Miluše
Škopková Renata
Švec Radomír
Tomášová Marie
Trojanová Jitka
U Roštěnky
Vašíčková Ivana
Vetýšková Markéta
Vondráková Anna
Vystrčil Miloš
Wisinger Robert
Zachová Ivana
Zamazalová Marie
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Výrok auDiTora (výtah ze zprávy auditora za rok 2015)
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti Sdílení o.p.s. k 
31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními 
předpisy. 

Ing. Lenka Kožnárková

chceTe Nás TakÉ PoDPořiT? Pro sNaDNÉ ZaDáNÍ 
PLaTebNÍch ÚDaJŮ ZkusTe VyuŽÍT TeNTo Qr kÓD:

NaŠi Dárci:



FiNaNčNÍ ZPráVa Za rok 2015
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PřehLeD PřiJaTých DoTacÍ a DaLŠÍch PřÍsPěVkŮ

Přijaté dotace celkem: 3 235 000,-

z toho:

MPSV ČR 1 600 000,-

MPSV ČR – deminimis 26 000,-

Kraj vysočina 1 450 000,-

Kraj Vysočina - Fond Vysočiny 134 000,-

Město Telč 25 000,-

Příspěvky a dary: 923 000,-

Nadace a granty 688 000,-

Dary firem a fyzických osob 190 000,-

Obce 45 000,-

Ostatní 315 000,-

Úřady práce 315 000,-

Vlastní služby a doplňková činnost 1101 000,-

Příjmy celkem 5 574 000,-

Kompletní výroční zpráva včetně úplné účetní 
závěrky a výroku auditora je k nahlédnutí v sídle 
organizace.

Informace o předpokládaném vývoji účetní jed-
notky
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Účetní jednotka nemá žádné aktivity v oblasti výzku-
mu a vývoje.

Vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a 
akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající 
osoby
Nejsou.

Organizační složka v zahraničí
Účetní jednotka nevlastní žádnou organizační složku 
v zahraničí.

Informace o skutečnostech , které nastaly až po 
rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění 
účelu této zprávy
Žádné významné skutečnosti nenastaly.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovně právních vztazích
Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti 
životního prostředí. Pracovně právní vztahy uzavřeny 
dle předpisů platných v České republice.

Investiční instrumenty
Účetní jednotka nepoužívá žádné zvláštní finanční 
instrumenty.

Informace o změně zakládací listiny a změně ve 
složení správní rady a dozorčí rady a o změně oso-
by ředitele
V průběhu účetního období k žádným takovým změ-
nám nedošlo.

VýVoJ a sTaV FoNDŮ ÚčeTNÍ JeDNoTky

PZ 1.1.2015 Přírůstky úbytky KZ 31.12.2015

Vlastní jmění 0,- 327 000,- 117 000,- 210 000,-

Dary a dotace na majetek 0,- 327 000,- 117 000,- 210 000,-

Veřejná sbírka 75,- 156 000,- 156 000,- 75 000,-

HV období 977 000,- 126 000,- 148 000,- 955 000,-

TabuLka NákLaDŮ a VýNosŮ DLe JeDNoTLiVých skuPiN čiNNosTÍ

Činnosti Náklady Výnosy

Vlastní služby 4 458 000,- 4 546 000,-

Doplňková činnost 587 000,- 649 000,-

Správa o.p.s. 0,- 0,-
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hlavní činnost 

(Kč)

hospodářská 

činnost (Kč)

Výsledek hospodaření před 
zdaněním

88 000,- 62 000,-

Daň z příjmů 24 000,- -

Výsledek hospodaření po 
zdanění

64 000,- 62 000,-

VýkaZ Zisku a ZTráT

Náklady hlavní činnost (Kč) hospodářská činnost (Kč)

Spotřebované nákupy 477 000,- 212 000,-

Služby celkem 584 000,- 52 000,-

Osobní náklady celkem 3 225 000,- 323 000,-

Daně, poplatky a pojištění 28 000,- 0,-

Odpisy, prodaný majetek 120 000,- 0,-

Ostatní náklady celkem 23 000,- 0,-

Poskytnuté příspěvky celkem 1 000,- -

roZVaha

akTiVa stav k prvnímu dni úč. období stav k poslednímu dni úč. období

Dlouhodobý majetek celkem 109 000,- 223 000,-

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 801 000,- 1 033 000,-

Oprávky k dlouhodobému majetku -692 000,- -810 000,-

Krátkodobý majetek celkem 946 000,- 1 502 000,-

Pohledávky celkem 70 000,- 150 000,-

Krátkodobý finanční majetek celkem 857 000,- 1 328 000,-

Jiná aktiva celkem 19 000,- 24 000,-

Aktiva celkem 1 055 000,- 1 725 000,-

PasiVa stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem 977 000,- 1 260 000,-

Jmění celkem 0,- 305 000,-

Výsledek hospodaření celkem 977 000,- 955 000,-

Cizí zdroje celkem 78 000,- 159 000,-

Krátkodobé závazky celkem 78 000,- 159 000,-

Jiná pasiva celkem 0 306 000,-

Pasiva celkem 1 055 000,- 1 725 000,-

Náklady celkem 4 458 000,- 587 000,-

Výnosy hlavní činnost (Kč) hospodářská činnost (Kč)

Tržby za vlastní výkony 846 000,- 253 000,-

Ostatní výnosy celkem 152 000,- 0,-

Přijaté příspěvky celkem 317 000,- 235 000,-

Provozní dotace celkem 3 231 000,- 161 000,-

Výnosy celkem 4 546 000,- 649 000,-
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