Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 5. března 2016 v Příkazích

Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 75 představitelů sborů)

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR a další dle presenční listiny hostů

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc za uplynulé období, od posledního SP SDH
6. Zpráva OKRR
7. Návrh rozpočtu na rok 2016 + výsledek hospodaření za 2015
8. Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
9. Organizační a různé
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. br. Ing. L. Pluháček, přivítal senátora Parlamentu ČR Ing. M.
Tesaříka, poslance Parlamentu ČR Ing. R. Váňu, hejtmana OLK Ing. Jiřího Rozbořila, ředitele HZS
OLK plk. Ing. Karla Kolaříka, vedoucí oddělení krizového řízení OLK Mgr. Alenu Hložkovou,
starostu obce Příkazy Ing. Sívka, představitele z vyšších orgánů SH ČMS br. Jiřího Zipse a br. Ing.
Josefa Ošťádala, starostku KSH a OSH Ol. se. V. Švubovou a všechny zástupce SDH okresu
Olomouc.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Ing. Lukáš Pluháček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 75 zástupců ze 135 SDH (55,5% účast představitelů
okresních sborů) sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 75 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 75

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, se.
Věra Machačová, br. Zbyněk Cenkl
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. M. Dostál (VV OSH Ol., SDH Blatec), se. Fr. Pluháček (SDH
Ješov), br. Miloš Jelínek (SDH Olomouc-Černovír), br. Ondřej Tománek (SDH Horka nad Moravou)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 74
Proti: 0
Zdržel se: 1
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Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 74

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Jindřich Navrátil (SDH Liboš), br. Pavel Kohl (SDH Nová Dědina)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 4.
Úkoly a usnesení z jarního Shromáždění delegátů SDH okresu (14.11.2015) byly splněny takto:
- všem přítomným informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního jednání splněno
- všem sborům plnit si řádně úkoly vyplívající ze stanov SH ČMS – nesplněno 6-ti sbory
- všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendáře akcí OSH, aby tyto návrhy zaslaly na OSH
Olomouc do určených termínů - splněno
ad. 5.

= zpráva starostky OSH Ol. se. V. Švubové k činnosti OSH Ol.
Příloha č.1
ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady br. Jana Konara
Příloha č.2
ad. 7.
- roční zprávu hospodaření OSH za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 přednesla se. V. Švubová
Příloha č.3
= Schválení plnění rozpočtu za rok 2015:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
= Schválení návrhu rozpočtu za rok 2016:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 8.
- 2 SDH nezaplatili prozatím čl. příspěvky (Véska, Hnojice), 4 SDH neodevzdaly 4 sbory
ad. 9.
- stěhování kanceláře OSH Ol.; od 1.7.2016 bude sekretariát přestěhován do prostor HZS OLK
(Schweitzerova 91)
- akce „Kola pro Afriku“ a akce pro MH „sběr vyřazených auto lékárniček“ - “ – informace budou
zaslány v el. podobě
- k dříve již zveřejněným termínům akcí OSH Ol. přibyl termín okresního kola TFC (30.4) a krajského
kola TFC (10.5.)
- informace k rekreaci ZH a seniorů, 11-15.7.2016 v Jánských Koupelých
- ohlašování prodeje lihovin – i přes zřízení koncesních listin, je nutné na Celní úřad pro Olomoucký
kraj hlásit prodej „tvrdých“ lihovin (nevztahuje se na pivo); adresa pro zasílání:
podatelna580000@cs.mfcr.cz datová schránka: utenz4d
- informace k udělování vyznamenání SH ČMS
- informace ke stejnokrojovému předpisu SH ČMS
- návrh OORV – okrsková kola 2017 možnost pořádat již od 1.10.2016, vypuštění článku o složení
kauce 1000,- Kč (od 1.1.2017), možnost schvalování OZ okrskových kol VV OSH Ol. (již nyní)
= Pořádání okrskových kol 2017 od 1.10.2016:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
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= Zrušení složení kauce 1000,- Kč (platnost od 1.1.2017):
Pro: 71

Proti: 1

Zdržel se: 3

Pro: 75

Proti: 0

Zdržel se: 0

= Možnost schválení OZ okrskových kol VV OSH Ol.:

ad. 10.
- postupně vystoupili senátor Parlamentu ČR Ing. M. Tesaříka, poslanec Parlamentu ČR Ing. R. Váňu,
hejtmana OLK Ing. Jiřího Rozbořila, ředitele HZS OLK plk. Ing. Karla Kolaříka, vedoucí oddělení
krizového řízení OLK Mgr. Alenu Hložkovou, starostu obce Příkazy Ing. Sívka, představitele
z vyšších orgánů SH ČMS br. Jiřího Zipse a br. Ing. Josefa Ošťádala, starostku KSH a OSH Ol. se. V.
Švubovou a všechny zástupce SDH okresu Olomouc.
Ing. M. Tesařík – vyzdvihl financování OSH Ol. z různých úrovní státních správ (MŠMT, kraj, SmOl.
a další); poukázal na nutnost uchování a upevnění národních tradic
Ing. R. Váňa – pochválil vedení SH ČMS o startu jednání s vládou ČR a výsledkem je spuštění mnoho
dotačních titulů pro dobrovolné hasiče jak z MV ČR, tak MŠMT. Nabídka na návštěvu
organizovaných skupin v Parlamentu ČR a pozvání na oslavy založení SDH Bouzov.
Ing. J. Rozbořil – zmínil lednové děkovné setkání složek IZS vč. složek dobrovolných hasičů; vznik
knihy o SDH v kraji – křtění knihy v 6/2016; v roce 2015 vznik pilotního systému dotací pro
dobrovolné hasiče, který pokračuje i v roce 2016 (5mil. dotace pro JPO - letos převis žádostí jen o
1mil. Kč, proto by všechny žádosti měli být pokryty); 2mil. titul pro SDH (soutěže, oslavy, výročí) –
možnost podání žádostí do 31.7.; 6mil čerpání pro mimořádné krizové události – pokud nebudou
vyčerpány budou finance přerozděleny mezi SDH, JPO a HZS; financování celého IZS je nutností pro
zdárný průběh hromadných o plošných krizových situacích (např. black out)
plk. Ing. K. Kolářík – děkuji za výbornou spolupráci mezi HZS OLK a KSH, OSH Ol. a sbory
samotnými; podány informace k financování od pojišťoven, z fondu zábrany škod, dotačních titulů na
pořízení techniky a stavbu požárních zbrojnic; zrod státních titulů k financování kanceláří OSH,
pojištění členů JPO
Jiří Zips – poděkoval za činnost sborům z pozice ústředního VV SH ČMS
Ing. Josef Ošťádal – pozdrav jménem šumperských hasičů a pozvání na akce okresu Šumperk
Ing. Jaroslav Sívek – poděkování z pozice obcí za činnost SDH zejména za kulturní činnost v obcích
- R. Mácha (V. Týnec, ÚORreprese) – upozorňuje na vznik statuta rad represe a následného
přejmenování rad velitelů; 1000,- kauce pro účast na okresním kole pro rok 2016 platí (dnes byla
zrušena až od roku 2017)
- J. Zrost (SDH Grygov) – poukazuje na problém nedostatku řidičů u SDH
reaguje plk. Ing. K. Kolářík – v dnešní době probíhá průzkum ke zjištění těchto potřeb; start možnosti
proškolování v záchranném útvaru Hlučín, ale až v roce 2017
reaguje Ing. R. Váňa – řidičům JPO SDH stačí řidičské oprávnění bez profesního osvědčení (nejsou to
tedy náklady 50tis., ale náklady do 15tis. Kč)
ad. 11.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:

Pro: 75
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Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 12.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová srdečně poděkovala za vykonanou práci, hostů
a všem zástupcům za účast.
v Příkazích 5. března 2016
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Pavel Kohl

…………………………………..

br. Jindřich Navrátil

…………………………………..
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Usnesení z SP SDH OSH Olomouc konaného dne 5.3.2016 v sále
hotelu Záložna v Příkazích
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:
1. Bere na vědomí
- zahájení dnešního jednání a přivítání hostů
- informaci br. Konara, že dnešní SP SDH je usnášeníschopné
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání SP SDH – úkoly splněny kromě bodu č. 2, který byl
splněn na 97%
- zprávu starostky OSH se. Švubové za uplynulé období
- zprávu vedoucího OKRR br. Konara
- informaci starostky k plnění základních úkolů SDH, okrsků a k podkladům, které jsme dostali u
prezence
- předání ocenění
- informace k oceňování členů dle stanov SH ČMS
- informace ke stejnokrojovému předpisu SH ŠMS
- informace vedoucího OORV
- diskusní příspěvky hostů dnešního jednání SP SDH
- diskusní příspěvky přítomných členů
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- volbu mandátové komise pro dnešní jednání
- volbu návrhové komise pro dnešní jednání
- volbu ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
- volbu zapisovatele dnešního jednání
- výsledek hospodaření OSH Olomouc za uplynulý rok 2015
- návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2016
- začátek „Okrskových kol v PS“ pro rok 2017 od 1. 10. 2016
- od roku 2017 zrušení kauce na „Okresní kolo v PS“ ve výši 1000,- Kč
- mandát pro VV OSH na schvalování propozic pro „Okrsková kola v PS“
3. Ukládá
- účastníkům dnešního jednání informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění na dnešním
jednání SP SDH OSH Olomouc
Z: všichni zúčastnění
T: co nejdříve

Vypracovala návrhová komise
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Příloha č.1

Zpráva starostky OSH Olomouc
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté.
Opět se po půl roce setkáváme, abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období. Než přistoupíme
k hodnocení, ráda bych předala ocenění. Titul ZH byl udělen br. Janu Šťotovi z SDH OlomoucČernovír a br. Antonínu Pudlovi z SDH Trusovice. Těmto bratrům bude titul ZH předán v Přibyslavi
v květnu tohoto roku a dnes bude předána medaile Za zásluhy o výchovu br. Janu Niklovi z SDH
Břevenec.
A teď trochu čísel. V současné době naše okresní sdružení čítá 136 sborů, z toho dva neodevzdaly
žádné dokumenty k překlopení dat do spolkového rejstříku, neplatí členské příspěvky a vůbec
nekomunikují. Jsou to SDH Žerotín a SDH Moravská Huzová. Tyto sbory jsou navrženy na zrušení.
Ostatní sbory máme zaregistrované a řádně zapsané. Děkuji Vám za vstřícné jednání i když toho
někdy bylo moc. Bohužel udělat se to muselo vzhledem k novelizaci zákonů.
K dnešnímu dni čítá OSH Olomouc 6095 členů z toho 1120 mladých hasičů, 1170 žen a 3805 mužů.
Členů výjezdových jednotek je 1160 a připravovali se na 132 taktických cvičení. V loňském roce jsme
odpracovali 67 476 hodin, pořádali jsme 640 kulturních akcí, schůzek mladých hasičů proběhlo 2210 a
soutěží mladých hasičů 300. Dospělí soutěžili na 1297 soutěžích. Vyškoleno máme 63 rozhodčích, ale
bohužel, když je okresní kolo, tak se někde potratí. Odborností Hasič III se pyšní 126 hasičů, Hasič II
22 a Hasič I 10, Preventistů III 138 a Preventista II 64. Vedoucích mladých hasičů se jen v loňském
roce školilo kolem 80. Nemám tu velitele a strojníky jednotek, nositele dýchací techniky atd. To jsou
spousty hodin, které věnujeme vzdělávání a zdokonalování. To nepočítám hodiny, které hasiči tráví u
výjezdů ať už k požárům nebo k dopravním nehodám, ale i k jiným událostem. Za to patří všem veliké
poděkování a náš slib, že se budeme snažit Vám tuhle činnost co nejvíce ulehčit a také sehnat peníze
na naši činnost hlavně pomoc při výchově mladé generace.
Letos nás čeká opět spoustu práce. Hned 19. března již druhý Hasičský ples a zde bych Vás opět
požádala o pomoc při získávání cen do tomboly od Vašich obcí, tak jako loni. V dubnu CTIF pro
mladé hasiče, okresní kola v PS a hry Plamen, již třetí Setkání ZH a seniorů pod záštitou pana
hejtmana Rozbořila, které si získalo velikou oblibu. Letos nás přivítají hasiči ve Střeni, protože se do
Myslechovic již nevejdeme. Loni se zúčastnilo 130 seniorů. A mohla bych pokračovat, protože činnost
OSH je opravdu bohatá. Ve složkách máte termíny i kalendáře soutěží.
Veliké poděkování za nadstandardní spolupráci patří Olomouckému kraji v čele s hejtmanem Ing.
Jiřím Rozbořilem, který nám nejen pozorně naslouchá, ale také se zúčastňuje akcí OSH a sborů a
snaží se nám pomoci. Taky oddělení krizového řízení v čele s Mgr. Alenkou Hložkovou a jejím
děvčatům, které pro nás mají plný koš trpělivosti.
To samé můžu říct o HZS Ol. kraje v čele s ředitelem plk. Ing. Karlem Kolaříkem, kdykoliv se
můžeme obrátit o pomoc a radu. Nemůžu vynechat SmOl., kde se též snaží nám vyjít vstříc a finančně
nás podpořit, samozřejmě i radou a tady děkuji Ing. Janu Langrovi a Mgr. Evičce Machové.
Přece, je něco, co mě trápí. Z některých našich sborů se vytrácí ohleduplnost a tolerance, ale i ta
pověstná pohostinnost. Napřed se představitelé sboru hrozně rozčílí že k nim nikdo nepřijede a když
přijedou čelní představitelé našeho kraje, tak tam stojí, nikdo si jich nevšimne a ani jim vodu nepodají.
Je to smutné a nedělá to dobrý obrázek. Je tady pár jedinců, kteří neustále hledají problémy, kde
nejsou, vše kritizují a zveličují. Kritika, která je oprávněná je ku prospěchu, bohužel pomluvy a
nenávist poškozují pověst nás všech a znehodnocují naši práci, to by si měl každý uvědomit.
Právě proto bych nám všem přála ještě víc porozumění, tolerance mezi námi všemi, vždyť tu hasičinu
děláme ve svém volném čase a s láskou.
Vám všem děkuji za hodiny, které trávíte mimo své domovy ať už při zásazích, nebo výchovou mladé
generace, ale i přípravou různých kulturních akcí ve vašich obcích a městech. Děkuji Vám všem.
Švubová Vlastimila
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Příloha č.2

Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté.
Nacházíme se na počátku dalšího roku. Je to období po výročních valných hromadách. Na straně jedné
jsme hodnotili rok 2015 a současně s tím i střádali plány pro rok letošní.
Členové OKRR se v období od listopadového shromáždění představitelů sešli na svém jednání
dvakrát. Kontrola vedení účetnictví je prováděna průběžně na duplicitní variantě programu POHODA
a následně i na vlastním jednání rady. V lednu byly zkontrolovány dotace okresního sdružení. Nebylo
shledáno závad v čerpání. Přelom roku se nesl ve znamení inventur majetku OSH a majetku KSH
trvale zapůjčeného pro OSH. Předseda OKRR byl zároveň členem výše uvedených inventurních
komisí.
Členské příspěvky k 3. 3. 2016 neuhradily 2 sbory. Zprávu o činnosti za rok 2015 v elektronické
podobě nedodaly k tomuto datu 4 sbory.
U příležitosti zřízení krajských úřadů jste byli osloveni se žádostí o zaslání materiálů o obci a v nich
působícím sboru. V listopadovém termínu své příspěvky zaslalo jen malé procento oslovených. Na
několik dalších výzev se postupně přidávali další a je tedy potěšitelné, že nakonec odeslalo své
materiály 95% sborů v rámci OSH Olomouc. Podobná publikace nebyla vydaná mnoho desítek let a je
tedy s podivem, jak malá odezva ze strany sborů v počátku byla a kolik úsilí bylo zapotřebí ke
konečnému výsledku.
V posledních letech se pravidelně zúčastňuji jednání odborných rad. V uplynulém půlroce zejména
jednání OORV, kde nebyla ideální atmosféra pro práci a spolupráci. Celá situace dospěla tak daleko,
že přes opakovaná upozornění na nedostatky byli dne 5. února 2016 dva členové odvoláni z funkce
člena odborné rady. Hlasování bylo jednoznačné – čtyři z pěti přítomných byli pro odvolání. Toto
rozhodnutí bylo následně potvrzeno i na jednání VV. I tam se hlasovalo téměř jednomyslně – pouze
jeden člen se zdržel hlasování. Dne 24. 2. 2016 bylo ze strany výše uvedených doručeno na OSH
odvolání k tomuto rozhodnutí.
Rád bych se znovu vrátil k již dříve zmíněným výročním valným hromadám. Přestože jsou k dispozici
běžně dostupné materiály k přípravě a vedení schůzí, přestože jsou k dispozici jednotliví garanti
okrsků a další členové nejvyšších orgánů okresního sdružení, přesto všechno stále v mnoha sborech
není průběh těchto hodnotících schůzí na požadované úrovni a v souladu se Stanovami sdružení. Jak
jsme byli informováni na jednom z posledních jednání VV, připravují se nové materiály z různých
oblastí pro členy výborů ve sborech. Bylo by žádoucí, aby je ústředí zpracovalo a zaslalo co nejdříve.
A pak je jen na Vás, jak rychle si tyto zásady ve sborech osvojíte.
Rovněž je na zamyšlení nízká účast zástupců jednotlivých sborů na jarním a podzimním shromáždění,
kde se probírají aktuální témata a navíc je zde možno vznést případné dotazy. Svými rozhodnutími je
Vám dána možnost ovlivnit další směr působení celého OSH.
Závěrem bych i já chtěl z tohoto místa poděkovat všem, kteří se podíleli a i nadále budou podílet na
práci pro sbor, okrsek i OSH. Je mnoho z Vás, kteří veškerý volný čas věnujete hasičské práci,
účastníte se mnoha jednání a akcí a při tom ujedete stovky kilometrů za každého počasí. A to vše
děláte pro ty ostatní. Můj dík za práci rovněž patří členům OKRR. Přeji nám všem mnoho elánu do
letošní práce a tolik potřebnou toleranci od svých rodinných příslušníků.
Olomouc
5. 3. 2016

Jan Konar – předseda OKRR
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Příloha č.3

ČERPÁNÍ ROZPOČTU OSH OLOMOUC 1-12/2015
PŘÍJMY:

Návrh rozp. 2015

Skutečnost

1. Dotace MŠMT
2. Dotace MV

190 945
28 998

190 945 Kč
28 998 Kč

3. Dotace Olomoucký kraj
4. Dotace Statutární město Olomouc
5. Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen (startovné)

232 000
110 000

232 000 Kč
110 000 Kč
24 895 Kč

6. Dospělí - TFC, Okresní kolo, Český pohár (startovné)
7. AZH
8. Provize HVP
9. Prodej hasičského zboží
10. Úroky z banky
11. Členské příspěvky
12. Příspěvky na školení, zkoušky, apod.

10 000
18 300
60 000

18 200 Kč
0 Kč
18 326 Kč
93 642 Kč

610 000
30 000

86 Kč
611 300 Kč
29 750 Kč

13. Dary od PO + FO

4 000 Kč

Příjmy celkem:

1 290 243 1 362 142 Kč

VÝDAJE:
1. Mládež - Plamen, ZPV, CTIF
2. Mládež - Ol. drak, Liga MH
3. Dospělí - Okresní kolo v PS

68 500
59 300
39 200

68 448 Kč
64 224 Kč
44 185 Kč

4. Dospělí - TFC

72 000

71 818 Kč

8. Provoz OSH (tel., int., pošta, kanc. potř., nájem, popl., materiál)
9. Autoprovoz - služební vozidlo + VW Transporter (časomíra)

34 000
26 000
85 000
125 743
85 000

34 077 Kč
29 591 Kč
90 579 Kč
132 262 Kč
84 228 Kč

10. Mzdy, dohody
11. Nákup hasičského zboží
12. Odvod čl. příspěvků ÚSH
13. Odvod čl příspěvků KSH

520 000
55 000
105 000
11 500

518 445 Kč
80 080 Kč
104 990 Kč
11 468 Kč

4 000

5 000 Kč
9 786 Kč
5 500 Kč

5. Dospělí - Český pohár
6. AZH
7. Schůzovní činnost - OOR, školení, SP SDH

14. Požární ochrana očima dětí
15. Propagační jízda
16. Junior univerzita (5.500,- hradí účastníci)
17. Univerzita dobr. hasiče (7.200,- si hradí účastníci projektu)
18. Rezerva
Výdaje celkem:

6 000 Kč
1 461 Kč
1 290 243 1 362 142 Kč

8

NÁVRH ROZPOČTU OSH OLOMOUC 2016
Rozpočet
2016

PŘÍJMY:

1. Dotace MŠMT
2. Dotace MV

190 945
28 998

3. Dotace Olomoucký kraj
4. Dotace Statutární město Olomouc
5. Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen (startovné)

253 000
110 000
20 000

6. Dospělí - TFC, Okresní kolo, Český pohár (startovné)
7. AZH

15 000
10 000

8. Provize HVP
9. Prodej hasičského zboží
10. Úroky z banky

18 300
70 000
100

11. Členské příspěvky

610 000

12. Příspěvky na školení, zkoušky, apod.
13. Dary od PO + FO

25 000

Příjmy celkem:

1 351 343

VÝDAJE:
1. Mládež - Plamen, ZPV, CTIF
2. Mládež - Ol. drak, Liga MH

68 000
59 000

3. Dospělí - Okresní kolo v PS

40 000

4. Dospělí - TFC
5. Dospělí - Český pohár

70 000
34 000

6. AZH
7. Schůzovní činnost - OOR, školení, SP SDH
8. Provoz OSH (tel., int., pošta, kanc. potř., nájem, popl., materiál)
9. Autoprovoz - služební vozidlo + VW Transporter (časomíra)
10. Mzdy, dohody
11. Nákup hasičského zboží
12. Odvod čl. příspěvků ÚSH

26 000
85 000
130 000
85 000
550 000
55 000
105 000

13. Odvod čl příspěvků KSH
14. Požární ochrana očima dětí

12 000
4 000

15. Rezerva

28343

Výdaje celkem:

1 351 343
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Skutečnost

