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CHCETE-LI NÁS PODPOŘIT

Hlavní účet

2700219491/2010

Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením

157834265/0600
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Milí přátelé,

jako každý rok i tentokrát je mou milou povinností napsat úvodní slovo 
k naší výroční zprávě. Letos již po devatenácté!

Pokud se ale ohlédnu ještě dále do minulosti, musím se vydat na úplný 
začátek, kdy všechno začalo. Hledím na zchátralý dům, který se před 
26 lety začal vynořovat z trosek, a současně si připomínám nadšení 
několika manželských párů, které už jej viděly, jak slouží rodinám. Proto 
byl nazván Dům rodin. Co se všechno stalo za víc než čtvrtstoletí jeho 
existence?

Pro někoho je 26 let nejaktivnější částí života, pro jiného začátek nové 
životní etapy. Jak ale hodnotit věk domu? 

Dům rodin je ve svých 26 letech stále mladík. Má ledacos za sebou, 
zmohutněl, vyrostl, zkrásněl a ukotvil své základy.

Kolpingova rodina Smečno, jíž je Dům rodin součástí, je v přeneseném 
slova smyslu také domem. Má mnoho pater a je otevřený každému, kdo 
potřebuje jeho pomoc. Má milé a obětavé „domácí“, kteří s láskou  
a ochotou pečují o všechny, jež ho vyhledávají.

Zároveň  jsme velmi vděčni všem, díky nimž  se mohou tyto služby 
realizovat a rozvíjet. Ať již to jsou dárci, dobrovolníci a lidé, kteří 
nabídli jakoukoli pomoc.

Otevíráme vám náš „dům“, zveme vás dovnitř a prosíme, zůstaňte 
s námi.

Děkuji.

Ludmila Janžurová 
ředitelka

Úvodní slovo
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Podpora zdravé a fungující rodiny je hlavní podstatou, proč Dům rodin před 25 lety vznikl.

DŮM RODIN
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Kolpingova rodina Smečno
Pobočný spolek

Sídlo: U Zámku 5, 273 05 
Smečno

IČ: 709 29 688 
Kontakt: Ludmila Janžurová,

tel.: +420 777 558 778
e-mail: ludmila.janzurova@

dumrodin.cz
www.dumrodin.cz

Základní údaje o organizaci:

Status
Kolpingova rodina Smečno je pobočným spolkem zapsaného spolku 
Kolpingova díla ČR a má vlastní právní subjektivitu. Byla založena 
v roce2001 a svou činností navázala na občanské sdružení Dům rodin. 
Nejvyšším orgánem pobočného spolku je Členské shromáždění. Výkonným 
orgánem spolku je Představenstvo: Tomáš Kindermann, předseda, P.Mgr.
Martin Chleborád, duchovní správce,Ludmila Janžurová, sekretář  
a statutární zástupce, Ing.Ilja Krejčí, člen, JUDr.Marie Boháčová, členka.

Poslání
Posláním a cílem organizace je prostřednictvím sociálních projektů a služeb 
předcházet a řešit krizové situace směřující k rozpadu rodin a vytvářet 
v rodinách zázemí prospěšné pro vývoj dítěte i všech jejich členů.
Organizace poskytuje jednak dlouhodobé sociální služby (Dům rodin, 
Rodinná poradna, Raná péče, Vzdělávání pěstounů), jednak služby, kterými 
pružně reaguje na aktuální potřeby ve společnosti. V letech 2007–2019 
organizace realizovala řadu evropských projektů. V roce 2015 organizace 
oslavila 20. výročí založení Domu rodin ve Smečně.

Činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:

• pověření Středočeského kraje, podle zákona č. 359/1999 Sb.,  
o sociálněprávní  ochraně dětí, k výkonu sociálněprávní ochrany 
dětí;

• registrace sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.:
• odborné sociální poradenství
• raná péče
• odlehčovací služby

KOLPINGOVA
RODINA SMEČNO

1. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Sociální činnost organizace je rozdělena do těchto oblastí:
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ČINNOST V ROCE 2019

Cílem služby je posílení mezilidských vztahů v rodinách s dětmi, zejména jedná –li se  
o pečující rodiče o děti s postižením, dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) 
nebo děti v pěstounské péči.

Působnost služby: celorepubliková (zařízení navštěvují klienti z celé ČR)

Službu realizujeme v našem pobytovém zařízení Dům rodin ve Smečně formou 
víkendových a týdenních pobytů rodin s nejrůznějšími druhy postižení (SMA, 
DMD, PAS, mentální postižení), ale i krátkodobých preventivních pobytů pro 
maminky na mateřské dovolené.

V roce 2019 Dům rodin navštívilo z celé ČR 726 dospělých a 862 dětí.

Psychorelaxační terapeutické programy pro rodiny

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Mgr. Klára Kolátorová, 
odborná garantka 
programů v Domě rodin

Pobytové akce v domě rodin
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Interiér v Domě rodin ve Smečně
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Cílem služby je poskytovat pomoc a vzdělávání pěstounským 
rodinám s dětmi ve spolupráci s OSPOD Beroun, OSPOD Litoměřice, 
Dobrá rodina, Rozum a cit a OSPOD Slaný. 

Působnost služby: regionální (Středočeský kraj)

Službu realizujeme v Rodinném centru Slaný.

V roce 2019 jsme v rámci povinného vzdělávání proškolili celkem 
72 pěstounů s dětmi.

Centrum podpory ohrožených dětí a rodin
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Lukáš se svým asistentem jezdí pravidelně 
každý rok do Smečna od svých 10 let
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Cílem služby je poskytovat poradenství  
a podporu rodinám dětí se vzácným 
nervosvalovým onemocněním, od 0 do 7 let věku, 
v jejich přirozeném domácím prostředí tak, aby 
mohly žít co nejvíce běžný způsob života

Službu je registrována podle zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách.

Působnost služby je celorepubliková. Zastoupení 
máme ve všech krajích České republiky.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Raná péče

Mgr. Jolana Kopejsková,  
vedoucí rané péče

V  roce 2019 jsme poskytovali službu rané péče  
v 75 rodinách ve všech krajích ČR.

Rozložení klientů v procentech: SMA 58%,  
DMD 35%, ostatní 7%
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Procentuální rozložení klientů v jednotlivých krajích
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Přednášky a konference s aktivní účastí našich odborníků
• Přednáška pro studenty UTB Zlín, 7. 3. Zlín
• 6. Mezinárodní konference pracovníků v rané péči, 11. – 13. 9. Olomouc
• Kulatý stůl – Kruh pomoci rodinám s Duchennovo muskulární dystrofií, 24.9. Praha
• Přednáška pro zdravotníky, 17. 10. Společnost pro ranou péči, Olomouc
• Kazuistický seminář rané péče v Jihomoravském kraji, 7. 11. Brno
• Multioborová spolupráce u dětí s nervosvalovým onemocněním, 13. 11. Klimkovice

• Stáž Portugalsko, 1.- 8.10. 
• Výstava obrazů v rámci Týdne rané péče, 4. – 14. 11. Univerzita Tomáše Bati, Zlín

• Terapeutický pobyt, 30.6.- 5.7., Golf Resort Konopiště 
• Vamorolone

V rámci multioborové spolupráce s FN Motol a FN Brno poskytují poradkyně rané péče psychosociální podporu klientům s Duchenno-

vou svalovou dystrofií v klinické studii Vamorolone.

• Spolu do života – Leadership raných péčí
Dvouletý projekt nadačního fondu Avast přinesl rané péči možnost setkávání, spolupráce a společného vzdělávání s ostatními poskyto-

vateli raných péčí v České republice.

Důležité akce roku 2019

14
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Terapeutický pobyt rodin s dětmi 
s SMA a DMD na Konopišti
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SMA 
Onemocnění SMA je onemocnění vrozené, při němž dochází 
k postupnému ubývání svalstva, a tedy schopnosti se 
pohybovat. Postiženy bývají více dolní končetiny, nemocní 
také mívají potíže s polykáním, později i s dýcháním. Vývoj 
nemoci je individuální. Jednou z vážných a častých komplikací 
je dechová nedostatečnost, která se může stát i příčinou smrti.

Výskyt: jeden novorozenec s nemocí na 6000 narozených 
dětí, jedna osoba ze 40 je přenašečem nemoci

Závažnost nemoci SMA podle typu postižení: 

Typ I: Onemocnění se vyskytuje v raném věku dítěte 0–3 roky, 
malý pacient nesedí, nestojí  
a k prodloužení jeho života je nutné zavést  plicní 
tracheostomii (dlouhodobá umělá plicní ventilace) a používat 
další podpůrné pomůcky.

Typ II: Pacient se dožívá dospělého věku, nechodí, k mobilitě 
potřebuje elektrický vozík, v sebeobsluze je závislý na 
pečující osobě, ale je schopen např. ovládat počítač.  

Typ III: Nemoc se může projevit až v dospělém věku, 
pacienti jsou pohybově velmi omezeni. Dožívají se relativně 
dlouhého věku v závislosti na progresi nemoci, jsou schopni 
si sami zajistit většinu svých životních potřeb včetně výkonu 
zaměstnání.

Typ IV: Nemoc se může projevit v pozdní dospělosti, 
pacienta výrazně neinvalidizuje, postižený může žít bez 
větších omezení.

DMD 
je nejčastější progresivní dědičné genetické onemocnění 
diagnostikované v dětství. Postihuje přibližně 1 z 3 300 živě 
narozených chlapců v ČR. 

Následkem DMD dochází k postupnému ochabování 
svalstva. Progresivní svalové ochabování vede k závažným 
zdravotním problémům, zejména k oslabování kosterního 
svalstva, dýchacích svalů a srdeční činnosti. Podle nejnovějších 
poznatků ovlivňuje DMD i vývoj mozku. 

Pacientům s DMD zcela chybí dystrofin (bílkovina na vnitřním 
povrchu membrány svalové buňky). Nemoc je charakteristická 
ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty. Zpočátku se 
narodí chlapec bez jakýchkoli příznaků, ty nastupují přibližně 
od dvou let věku – potíže s chůzí, po čase usednutí na vozík.

Společné těmto onemocněním je, že jsou vrozená, neléčitelná 
a v jejich důsledku dítě trpí jak pohybovými, tak dýchacími 
obtížemi, takže ke svému životu potřebuje mnoho 
kompenzačních pomůcek a náročnou 24hodinovou péči 
rodičů.

Naším cílem je poskytnout pečujícím rodinám podporu  
a doprovázet je ve všech nestandardních situacích, v nichž se 
opakovaně v důsledku progrese onemocnění dětí ocitají 

Naše organizace Kolpingova rodina Smečno se od roku 2007 
jako jediná v ČR zaměřuje prostřednictvím sociální služby raná 
péče na pomoc rodinám, kterým se narodilo dítě se vzácnými 
nervosvalovými onemocněními – nejčastěji SMA  
(spinální muskulární atrofií) a různými druhy dystrofií.

Nejčastěji spolupracujeme:

S MUDr. Janou Haberlovou Ph.D., Neurologická klinika FN 
Motol, MUDr. Zdenkou Bálintovou, Neurologická klinika FN 
Brno,MUDr. Janem Staňkem, FN Ostrava, MUDr. Mahulenou 
Mojžíšovou, Nemocnice Hořovice, předsedkyní dětské 
paliativní péče.

O nemoci SMA a DMD
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Nezbytnou pomůckou pro děti s SMA a DMD je elektrický vozík.

Pro zvyšování kvality života našich klientů je neodmyslitelná spolupráce s odborníky ve zdravotnictví.
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Rodinná poradna exteriér

Rodinná poradna interiér

Rodinní poradci:
 Mgr. Pavel Dušánek, Mgr. Klára Kolátorová, Mgr. Pavel Dosoudil



Cílem služby je poskytovat rodinám, párům  
a jednotlivcům odbornou pomoc v partnerských 
a osobních krizích, s preferencí zachování rodiny, 
případně provést rodiny kultivovaným řešením 
rozvodové situace s maximálními ohledy na zájmy 
dětí či dítěte.

Svou činnost vykonává na základě registrace 
odborného sociálního poradenství podle zákona 
108/2006, o sociálních službách. 

Jsme jediná rodinná poradna na Slánsku, která 
poskytuje základní služby bezplatně a je tedy 
otevřená i těm klientům, kteří by si jinak poradenské služby nemohli dovolit.

Působnost služby: místní, spádová obec Slaný a Kladno

V rámci interdisciplinární spolupráce spolupracujeme s OSPOD Slaný, Okresním sou-
dem v Kladně nebo Střediskem výchovné péče ve Slaném. 

V roce 2019 jsme realizovali 1672 intervencí. 

Rodinná poradna Slaný

 Mgr. Pavel Dušánek,
vedoucí rodinné poradny

19
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OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Otevření Rodinného centra Slaný po generální rekonstrukci

V roce 2019 jsme mohli již plně realizovat své služby 
v nových prostorách Rodinného centra Slaný.
• Investice formou evropské dotace  IROP nám umož-

nila vybudovatdalší místnosti rodinné poradny, nové 
zázemí pro uložení kompenzačních pomůcek rané 
péče, přednáškový a víceúčelový sál v podkroví  

a technické a sociální zázemí pro pracovníky Rodin-
ného centra Slaný.

• Zároveň umožnila finanční úsporu provozních nákladů 
pro žadatele, zejména za platby na nájemném, zatep-
lením budovy, obnovou elektrického a plynovodního 
systému a pořízením nové střechy.

Původní stav

Nyní



21

Z dopisů klientů

Poděkování maminky autistického dítěte

….. Měli jsme teď takové složitější období. V důsledku určitých udá-
lostí musela naše dcera Bára (17 let) přerušit studium. Místo radost-
ného a nadšeného dítěte jsem měla doma smutného člověka, který 
začal pochybovat o světě, o smyslu života a o tom, jestli může 
věřit lidem. I já jsem vlastně začala pochybovat... 

Ne o Báře a jejím potenciálu, ale o tom, jestli si může se svou odliš-
ností najít smysluplné místo ve světě, kde se někteří lidé autismu bojí 
a vnímají ho jako ‚nemoc‘ nebo jako ‚problém‘.

Ale „co tě nezabije, to tě posílí“ není pro mě jen prázdné klišé...Kdyby 
Bára neměla přerušenou školu, ani ve snu by nás nenapadlo jet na ví-
kend do Smečna, na akci pro rodiny s autistickými dětmi. A nezažily 
bychom ten zázrak... Nikdo neřešil Bařiny odlišnosti a to,jak zvládne 
dospělost. Nikdo nepoukazoval na to, že by měla být vedena k větší 
samostatnosti (ostatně vzhledem k tomu,že byla v přijímajícím pro-
středí, byla maximálně samostatná – stejně jako kdekoli, kde se cítí 
zcela v bezpečí...). Byla vnímána jako šikovná, zajímavá a talento-
vaná. Lidé se s ní bavili a brali ji vážně. A Bára to samozřejmě cítila 
– vždyť právě intenzivní vnímání a prožívání je její devíza a prokletí 
zároveň...

A i když odjezd oplakala (ano, z takového zážitku a od takových 
lidí se těžko odjíždí), konečně už zase vidí ‚světlo na konci tunelu‘.

 „Co pro nás znamená Raná péče? Při zjištění diagnózy Šárinky nám pomohla 
odrazit se ode dna. Jak řešit pomůcky, vyřizování na úřadech, rehabilitace  
a spoustu dalších věcí. Tety z Rané péče jsou pro nás oporou, hnací sílou a taky 
jsme tak získali kontakty s rodinami, které mají stejný či podobný osud jako my. 
A hlavně jsme díky nim navázali nová přátelství.
Prostě DĚKUJEME, nejsme v tom SAMI!“

Raná péče a Davídek

„Raná péče Kolpingova rodina Smečno? 
Maják na pevnině. Přístav naděje, že 
nejsme sami v moři beznaděje. Pomocná 
ruka v nouzi. Raná péče je pro nás rodi-
na, která nám otevřela náruč.
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Se zajímavým nápadem přišlo fitnessVictory Praha. 
Vyhlásilo mezi svými klienty soutěž. Každý „klik“ 
se proměnil na 1 Kč. Pomáhat se rozhodlo 250 
soutěžících.  Soutěž dětem s SMA vynesla celých  
10 tisíc korun.

„Klikuj  pro děti s SMA“ 

• Společnost PPG DEKO Czech, Břasy ( výrobce kvalitních 
nátěrových barev) nám věnovala barvy na výmalbu celé budovy 
Domu rodin a v rámci dobrovolnické činnosti svých zaměstnanců  
i velkou část budovy vymalovala.

• Společnost LEGO production s.r.o. , Kladno ( výrobce světozná-
mých stavebnic pro děti) zajistila prostřednictvím  dobrovolnické 
činnosti svých zaměstnaců pestrý program pro postižené děti ve 
Smečně. Na konci roku nám ještě věnovala 400 tis.Kč na naši činnost.

Společenská odpovědnost firem

LEGO tým dobrovolníci

PPG DEKO Czech, dobrovolníci
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Zaměstnanci a pravidelní spolupracovníci v roce 2019:

Dosoudil Pavel 

Dušánek Pavel

Hatinová Jitka

Hrabáková Václava

Chlopčíková Marie   

Janžurová Ludmila  

Kolátorová Klára

Konečná Miroslava  

Kopejsková Jolana  

Krausová Daniela

Lungová Jana   

Olejníková Veronika

Seilerová Lucie

Šibalová Daniela

Štěpánková Jana 

Vacek Josef  

externisté na DPP (pečovatelé, 

přednášející specialisté)

Partneři:
Za spolupráci děkujeme těmto subjektům:

Státní dotace (v Kč):

MPSV, odbor sociální služby a odbor Rodina 3 510 911,00

MPSV prostřednictvím Středočeského kraje 411 300,00

Středočeský kraj – Humanitární fond 600 000,00

Jihomoravský kraj 100 000,00

CELKEM DOTACE 4 622 911,00

Nadace a granty (v Kč) 

Nadační fond AVAST 825 360,00

Život dětem 282 650,00

Nadace ČEZ 250 000,00

Nadace rozvoje občanské společnosti 92 421,00

Nadace KB – Jistota 46 600,00

Nadační fond WEIL, GOTSHAL 30 000,00

Nadační fond Kentaur                            20 000,00

Nadace Kačenka dětem 10 000,00

Nadace Terezy Maxové 7 000,00

CELKEM nadace a nadační fondy 1 564 031,00

14
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Adamcová Nicol
Benešová Marie
Bláha Zdeněk Ing.
Borek František
Boušková Eva
Boušková Veronika
Bradna Václav
Cita Radovan
Čapková Ivana
Čižinská Helena
Dlapka Jaroslav
Dobruská Ludmila
Dragonová Marie
Drašnar Jiří
Fronková Markéta
Grochalová Katarína
Gudera Karel
Haisová Jana
Hájková Eva
Havlíček Jaroslav
Holá Jaroslava
Humpolík Josef a kamarádi
Husák Ivan
Janžura Jakub
Klimeš Pavel
Kočová Jana
Krejcar Rostislav
Kroc Jaroslav
Kučera Vít
Ladman Václav
Marečková Marie
Marušiak Petr
Míček Miroslav
Motal Jiří

Moudrá Stanislava
Müllerová Hana
Mužátko Pavel
Novák Václav
Nováková Petra
Ondrušková Jiřina
Plecháčková Karla
Pluhovská Irma
Popp František Ing.
Pradkova Marie
Římskokatolická farnost Slav-
kov u Brna
Salomonová Jaroslava
Schneiderková Milada
Slabý David
Slanina Karel 
Šerých Jakub
Šťastná Petra
Švecová Lenka
Tůmová Jarmila JUDr.
Uhlíř Václav
Vanerová Libuše
Veselý Otakar
Vorlová Milada
Vyčichlo Jaroslav
Zoufalá Zdeňka

Ostatní dárciFiremní dárci
ZOKO s.r.o.
LEGO Production s.r.o.
Kindermann s.r.o., stavební firma
PPG Deco Czech a.s.
Větrné elektrárny Strážný vrch = Wind Tech a.s. 
Sanofi-aventis, s.r.o.
Mattel Czech Republic, s.r.o.
GasNet s.r.o.
Auto Fit, spol. s r.o.
ČSOB Pojišťovna a.s.
V.E.TERCIE s.r.o.
Zentiva Group, a.s.
KBC Groep Team Blue Challenge
Organizační kancelář Praha – Ing. Karel Novotný
ABC MAGNET s.r.o.
Fitness Victory s.r.o
Plastpol, s.r.o.
RICOH Czech Republic s.r.o.
LINET spol. s r.o.
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Nadační fond 
KENTAUR
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KOLPINGOVA
RODINA SMEČNO
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NÁKLADY v tis. Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 029

Osobní náklady 6 139

Daně a poplatky 9

Ostatní náklady 142

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 341

Poskytnuté příspěvky 2

NÁKLADY CELKEM 10 662

VÝNOSY v tis. Kč

Provozní dotace 4 622

Přijaté příspěvky 4 011

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 468

Ostatní výnosy 557

Tržby z prodeje majetku 4

CELKEM VÝNOSY 10 662

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 Kč

Hospodaření (výkaz zisků a ztrát)
ke dni 31. 12. 2019
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AKTIVA
Stav k prvnímu dni účetního 

období  (v tis. Kč)
Stav k poslednímu dni 

účetního období  (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 313 10 313

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -319 -661

Pohledávky celkem 107 259

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 325 1 635

Jiná aktiva celkem 2 000 0

AKTIVA CELKEM 13 426 11 546

ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2019

PASIVA
Stav k prvnímu dni účetního 

období  (v tis. Kč)
Stav k poslednímu dni 

účetního období  (v tis. Kč)

Vlastní jmění celkem 9 993 9 652

Výsledek hospodaření celkem 1 177 1 177

Dlouhodobé závazky celkem 252 0

Krátkodobé závazky celkem 737 295

Jiná pasiva celkem 1 267 422

PASIVA CELKEM 13 426 11 546
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Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány. Veškeré dokumenty a materiály 
uvedené ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v kanceláři vedení organizace.

 Ludmila Janžurová
 ředitelka

 statutární zástupkyně

Prohlášení
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Dům rodin ve Smečně
Kolpingova rodina Smečno 
U Zámku 5
273 05  Smečno

Středočeský kraj

Rodinné centrum Slaný 
Kolpingova rodina Smečno
Wilsonova 546/7
274 01 Slaný

Středočeský kraj
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Organizační diagram Kolpingovy rodiny Smečno:

Valná hromada

Představenstvo

Ředitelka 

Ludmila Janžurová

Ekonomka 

Václava Hrabáková

Administrativní 
pracovnice pro všechny 

služby a projekty 
Jana Štěpánková

Vedoucí rodinné 
poradny 

Mgr. Pavel Dušánek

Vedoucí rané péče 
Mgr. Jolana Kopejsková

Vedoucí Domu rodin 
Ludmila Janžurová

Vedoucí Centra  
ohrožených rodin a dětí 

PhDr. Daniela Krausová

Rodinní poradci

Mgr. Pavel Dosoudil 
Mgr. Klára Kolátorová

Poradkyně r ané  
péče 

Mgr. Jitka Hatinová 
Mgr. Marie Barteková 

Mgr. Jana Lungová 
Bc. Lucie Sajlerová

Externí pracovníci

Externí 
odborníci  
a lektoři

Asistenti, 
pečovatelky

Údržba

Externí lektoři 
Pečovatelé na DPP

Ubytování 
a úklid

Miroslava 
Konečná



CHCETE-LI NÁS PODPOŘIT

Hlavní účet

2700219491/2010

Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením

157834265/0600

Děkujeme firmě RICOH 
Czech republic, s.r.o., 
za sponzorské vytištění  
Výroční zprávy 2019.
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Děkujeme paní Ireně Vítkové za bezplatnou 
korekturu této výroční zprávy.

Tým zaměstnanců 2019



www.dumrodin.cz


