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Tato výroční zpráva je ilustrována malbami klientů CDS, které byly vystaveny v Kavárně
a cukrárně Láskomina v Pacově od 2. října do 15. listopadu 2019.
Jednotlivé obrazy mají popisky s názvem díla a jménem autora.

Vladimír Trpák, Láska
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1. Informační údaje
Adresa sídla: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov
Adresa pracoviště: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov
Telefon: 565 391 851, 777 624 008
IČO: 265 18 252
E-mail: lada@centrumlada.cz
Web: www.centrumlada.cz
FB: facebook.com/ladapacov

Poskytované služby:
 Centrum denních služeb
Provozní doba: PO - PÁ 6:00 - 15:30
Poskytování služby: PO - PÁ 7:00 - 15:30
 Osobní asistence
Poskytování služby osobní asistence: nepřetržitě

Odpovědná osoba: Jana Moravcová – předsedkyně Centra LADA, z.s.

Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300, 115-5435290257/0100

Rada Centra LADA, z.s.
Jana Moravcová – předsedkyně
Ing. Anna Bílková – člen
Eva Jandová – člen
Petra Kotková – člen
Ing. Helena Vlková – člen

-4-

2. Poslání a cíle centra denních služeb
Posláním centra denních služeb je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a hledání možných cest
k jejich seberealizaci.
Centrum LADA, z.s. poskytuje své služby s co nejpřirozenějším sociálním zázemím pro
klientelu při úzké spolupráci s rodinou.
Cílem práce centra denních služeb je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co
nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti.
Služby centra denních služeb jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností
uživatelů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.

3. Poslání a cíle osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je poskytovat dětem, dospělým lidem, seniorům bez nebo
s mentálním, kombinovaným či jiným postižením individuální pomoc a podporu při zvládání
běžného života a hledání možných cest k jejich rozvoji a seberealizaci. Centrum LADA, z.s.
poskytuje své služby v co nejpřirozenějším sociálním zázemí v úzké spolupráci s rodinou
nebo školou.
Cílem služby osobní asistence je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co
nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti.
Služby osobní asistence jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností
uživatelů, posilování jejich sebedůvěry a vlastního rozhodování.

Luboš Tomšíček, Slunečnice
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4. Slovo předsedkyně
Vážení přátelé,
opět uplynul další rok a já za celou „LADU"
musím říci, že ani v tomto roce jsme nelenošili
a že je za námi všemi hezký kus odvedené práce.
Dokázali jsme dodělat rekonstrukci a přístavbu
Domečku pro trvalé bydlení klientely. Povedlo
se nám ho vybavit nábytkem a ledničkami. Nyní
již
čekáme
na
stavební
firmu,
aby
dotáhla
bezbariérový
přístup
a parkoviště. Příslib je ihned, jak odejde zimní období. Tím pádem by bylo možné
zkolaudovat a pomalinku učit bydlet samostatně ty, kteří to nejvíce potřebují. Z toho je
zřejmé, že po letech neskutečné práce je dokončena kanalizace, která nás hodně potrápila.
Ani v Nádražní ulici se nezahálelo. U pergol stačí dořešit a položit podlahy. Téměř před
dokončením je sklad materiálu. Je to menší dřevostavba a jsme za ni rádi. Již nebylo mnoho
věcí kam uložit a uskladnit. Měla být dokončena již v září, ale bohužel stavební společnost
má tolik zakázek, že se nezadařilo. Též se povedlo pro imobilní klienty pořídit asfaltovou
cestičku. Velkou radost mám z toho, že se podařily sehnat finance a máme oba objekty
chráněné hromosvody. Ke konci roku padlo rozhodnutí zakoupit nový automobil, tolik nutný
pro osobní asistenci. I tady jsme věřili, že v novém roce již s ním budeme moci pomáhat,
opět se pozdrželo a tak je příslib na konec dubna.
Jsem si vědoma, že by nebylo možné bez pomoci našich sponzorů na této cestě udělat tolik
kroků. S velikým povděkem myslím na všechny, kteří nám fandí a dokáží se vžít do naší
situace a pomáhají.
V měsíci květnu jsem předala svou pozici téměř po dvou desetiletích panu Mgr. R. Horkovi,
který již několik let pracoval na pozici sociálního pracovníka opravdu skvěle a jsem si jista, že
mou důvěru nezklame a myšlenka LADY bude a pojede mnohem lépe. A ti, kterým dáváme
svou lásku, budou u nás pořád šťastni. Na pozici nového sociálního pracovníka nastoupila
paní L. Novotná, DiS., která svou novou pozici uchopila s plným nasazením a mám z ní též
radost. V měsíci květnu posílila tým pracovníků v přímé péči paní M. Zemanová a ta svou
bezprostředností, velikým temperamentem a novými nápady rozvířila vody poklidného
života, což jsem shledala jako přínos pro celý kolektiv. Dokázalo se mnoho nového a ne vždy
jednoduchého. Moc přeji těmto pracovníkům, i když vím, že nic není jednoduché, aby je
práce těšila a aby se jim dařilo.
V dalším roce předpokládáme u vjezdu do zahrady zpevnit cestu, pokusit se sehnat finance
na automatická posuvná vrata, dodělat asfaltové cestičky na zahradě a vybavit ji
rehabilitačními pomůckami. Dále máme v plánu osázet zahradu nahoře u Domečku,
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a zakoupit televize pro trvalé bydlení. Rádi bychom připravili plánky pro možné rozšíření
prostor o tři garsoniéry a malou prádelnu. Tak snad dokážeme vše pro plnou spokojenost
našich klientů splnit.
Děkuji touto cestou všem svým zaměstnancům za odvedenou práci. Jsou to oni, kteří dávají
těm „našim" úsměv do tváře.

S velikou úctou k vám všem
Jana Moravcová – předsedkyně

5. Slovo ředitele
V roce 2019 Centrum LADA, z. s. poskytovalo dvě registrované sociální služby a to centrum
denních služeb 18-ti klientům a službu osobní asistence 11-ti klientům. Personálně byly obě
služby zajištěny sedmi pracovníky v sociálních službách a jednou sociální pracovnicí. Mimo
poskytování základních činností bylo v průběhu roku realizováno také mnoho zajímavých akcí
nejen pro samotné klienty služeb, ale také pro jejich opatrovníky i širokou veřejnost. Za
zmínku stojí projekt „Muzicírování pro radost“, díky kterému mohlo být realizováno několik
setkání s veřejností při společném bubnování, návštěva dvou muzikálů a také pořízení
několika bongo bubnů a dalších jednoduchých hudebních nástrojů. Tento projekt byl
podpořen Krajem Vysočina. Pro širokou veřejnost byly realizovány dva koncerty, při kterých
mohli všichni zúčastnění podpořit naše sociální služby. Na prvním, jarním, koncertě, vystoupil
nejen Josef Laufer s Big Bandem Biskupská, ale také naše hudební seskupení „LADÍ –
NELADÍ“. Druhý koncert třech interpretů vážné hudby se uskutečnil na podzim. Pro širokou
veřejnost byla určena i výstava obrazů klientů centra v pacovské kavárně Láskomina. Kopie
některých obrazů máte možnost shlédnout v této výroční zprávě. Pro opatrovníky byl
v průběhu roku uspořádán seminář na téma „Sexualita a vztahy lidí s postižením“, který
přinesl mnoho nových otázek i odpovědí v tématu, které se týká všech. To je jen výčet
mnoha aktivit, které naše centrum pořádá pro všechny, kteří se nějakým způsobem dotýkají
našich služeb.
Centru LADA přeji do dalšího roku, aby bylo schopno fungovat tak, aby mělo stále pozitivní
přínos pro své klienty, aby bylo smysluplným zaměstnáním pro své pracovníky a v neposlední
řadě aby bylo vnímáno jako prospěšná a nezastupitelná organizace v rámci regionu.
Mgr. Rostislav Horek
ředitel sociálních služeb Centra LADA, z.s.
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6. Jak jsme prožili celý rok – rok 2019
Měsíc leden nás hned zpočátku překvapil přívalem sněhu. Všichni měli co dělat při jeho
odklízení. A když už nebylo co prohrnovat, věnovali jsme se v teple různému tvoření. Někdo
vyráběl z vlny bambulky na kočičky, kuřátka i tučňáky, jiný naléval keramickou hmotu do
sádrových forem, ostatní pečlivě stříhali a stehovali kuchyňské chňapky. A všichni si stačili
vytvořit obrázek sněhové královny.
Koncem února jsme uspořádali masopustní veselici v podobě Hudebního karnevalu
s maskami, hudebními nástroji a dobrou náladou.
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Měsíc březen jsme začali výletem do Muzea Vysočiny v Pelhřimově a ukončili vycházkou
k Obratani za rozkvetlou peřinou bledulek.
Sobota 6. dubna nabídla nejen nám, ale i mnohým pacovským, kromě krásného počasí
i nevšední kulturní zážitek. Konal se totiž „Benefiční koncert pro LADU“. Pacovskou
sokolovnu rozezněl Big Band Biskupská z Prahy. Pod vedením Milana Tolknera za účasti
zpěváka Josefa Laufera i vynikajících mladých sólistů Kateřiny Tošnarové a Patrika Šudáka
zaznělo mnoho známých i méně známých písní. Naši klienti se do programu koncertu také
zapojili. V rámci svého seskupení „LADÍ – NELADÍ“ zazpívali několik lidových písniček. Klienti
spolu s pracovníky centra dále pro účastníky koncertu připravili malou prodejní výstavu
výrobků, které vytváří v rámci činností v průběhu roku.
Hned v pondělí poté jsme se jako každoročně v rámci projektu „Ukliďme svět – ukliďme
Česko“ činili v okolí památníku obětem II. světové války v Leskovicích. Nejlepší uklízeči získali
diplom a malou odměnu.
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V květnu jsme navštívili nově zrekonstruovanou MŠ Za Branou, kde jsme byli obeznámeni
s novými prostory, které byly vybudovány pro ty nejmenší z Pacova a nejbližšího okolí. Stali
jsme se také aktivními účastníky „Dne dopravní bezpečnosti“ a poté jsme se vydali na letiště
poblíž hradu Kámen na „CASE DEN 2019“, kde jsme obdivovali nové zemědělské stroje.
Zhruba v polovině června jsme zavítali do Národního zemědělského muzea v Praze, jehož
hlavní výstavní budova právě slavila 80 let od své dostavby. Navštívili jsme zde několik
expozic. Pro nás nejzajímavější nesla název „Jede traktor“, která představovala více jak
dvacet typů traktorů od našich i zahraničních výrobců.
Koncem června jsme si společně zabubnovali, opekli klobásky a přivítali jsme tak nadcházející
sluníčkové období. První středu v červenci byli naši klienti pozváni na exkurzi Farmy Selekta
Pacov. Manželé Divišovi nás zde s úsměvem přivítali a ukázali nám, jak se správně starat
o zvířata. Dále jsme viděli, jak se dojí, ale i jak se tankuje čerstvé mléko z nově
zřízeného mléčného automatu. O týden později jsme podnikli cestu do stáje Horticon ve
Velké Rovné.
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O prázdninách jsme zorganizovali tři menší výlety. První byl na hrad Orlík u Humpolce, kde se
někteří z nás vydali po ocelové konstrukci na rozhlednu. Pohled do krajiny byl okouzlující.
Tuto cestu jsme spojili s návštěvou „Hliníkária“, odkud jsme si přivezli spoustu hezkých
zážitků. Koncem července jsme ještě navštívili ZOO Jihlava, kde bylo jako vždy se zvířaty
veselo. Poslední prázdninovou cestu jsme uskutečnili do Retroautomuzea ve Strnadicích
a Motýlárium ve Voticích. Motýli se nám však díky deštivému počasí nepodařilo zahlédnout.
Ve středu 30. července a v pátek 2. srpna k nám přijely děti z Dětského domova Radenín.
Bylo nádherné počasí a tak jsme si oba dva dny užívali na naší zahradě, kde jsme si společně
i zazpívali. Ve třetím srpnovém týdnu byl denním stacionářem Jeřabina Pelhřimov uspořádán
třetí ročník turnaje ve stolní hře „Člověče, nezlob se“. Všichni bojovali, co jim síly stačili. Celý
turnaj se i tak nesl v přátelském duchu.

Poslední prázdninový čtvrtek jsme pro rodiče i opatrovníky našich klientů zajistili
prostřednictvím organizace FREYA vzdělávací seminář o vztazích a sexualitě lidí s mentálním
hendikepem. Seminář probíhal pod vedení skupinové terapeutky, která sama vychovává dítě
s postižením a má zkušenosti jako sociální pracovnice.
V sobotu 14. září proběhl druhý otevřený ročník charitativního běhu „HraniRun“, kterého
jsme se i my aktivně zúčastnili. Veškerý výdělek ze startovného se rovným dílem rozdělil mezi
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Základní školu speciální v Černovicích a naše Centrum LADA. Získané peníze nám přispějí na
nákup automobilu, který bude využíván zejména pro osobní asistenci.
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Následující zářijový pátek jsme navštívili společně s rodiči a známými klientů empírový zámek
Kačina. Po zajímavě komentované prohlídce v bezbariérové hlavní části jsme měli možnost
se procházet po spletitých cestičkách před průčelím zámku. Počasí nám přálo a dobře jsme si
i pochutnali v nedaleké restauraci „U Hájků“.
Počátkem měsíce října jsme pro širokou veřejnost připravili dvě zdařilé akce.
V kavárně Láskomina nejprve proběhla dne 2. října vernisáž obrazů klientů, které se začali
postupně malovat již v průběhu srpna. Po přivítání návštěvníků, proběhla komentovaná
prohlídka jednotlivých obrazů. Přítomní se tak mohli dozvědět, jak díla ve spolupráci klientů
a našich pracovníků postupně vznikala, jakou technikou byla vytvořena a jak se hledaly
jednotlivé názvy. Vnímaví návštěvníci si mohli povšimnout, že v některých dílech je silně
patrná momentální nálada a rozpoložení malíře. Stálo za to je vidět.

O týden později, ve středu 9. října se
konal koncert pod záštitou manželů
Vašinových.
Večer byl zahájen
prezentačním videem o našem centru,
které slovem doprovázeli samotní
klienti. Poté vystoupil se dvěma
písničkami náš soubor „LADÍ – NELADÍ“.
Následovalo
samotné
hudební
vystoupení, kdy v komorním duchu
zazněla díla A. Dvořáka, J. S. Bacha,
W. A. Mozarta i A. Vivaldiho
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prostřednictvím A. Baštové (flétna), M. Grochovské (klavír) a M. Sekyry (viola). Zcela
zaplněným sálem se nesla příjemná atmosféra, která jen podtrhla výjimečnost celého večera.
V závěru nás potěšili milými slovy naši významní hosté.
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V rámci projektu „Muzicírování pro radost“ podpořeného Krajem Vysočina jsme v říjnu
navštívili muzikál „Šakalí léta“ v Horáckém divadle Jihlava a ještě v prosinci „Vánoční koncert
Janka Ledeckého“ v Pelhřimově.
Konec listopadu jsme věnovali slavnostnímu předávání obrazů, které si zájemci zarezervovali
v průběhu trvání výstavy.

A na závěr…….
Ve čtvrtek 19. prosince jsme se všichni sešli na svátečním vánočním posezení. Naši klienti si
připravili pásmo s názvem „Tajemství adventního věnce“, které nám prozradilo něco málo
- 15 -

o symbolice jednotlivých svíček – Naděje,
Míru, Přátelství a Lásky. Dověděli jsme se
tak i o páté svíčce, kterou lidé zapalovali
na Štědrý den po západu slunce.

Všichni jsme společně prožili krásné chvíle
před blížícím se koncem roku.
A tak plynul rok 2019.
Kolektiv pracovníků Centra LADA
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7. Organizační schéma pracovníků k 31. 12.2019
Organizační struktura pracovníků centra denních služeb

Organizační struktura pracovníků osobní asistence
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8. Rámcový plán akcí Centra LADA, z.s. na rok 2020
Leden

Září

Turnaj ve hře boccia

Společný výjezd klientů a jejich rodičů,

Den se společenskou hrou

opatrovníků

Únor/březen

Účast na pacovské pouti

Karneval

Den zemědělce – letiště Kámen

Společné tvoření s dětmi z Dětského domova

Říjen

Radenín

3. a 4. 10. 2020 – Dny otevřených ateliérů

Duben/květen

5. 10. – 9. 10. 2020 - Týden sociálních služeb

Účast na velikonočním jarmarku – Obrataň

Vernisáž, dražba obrazů

Ukliďme svět – ukliďme Česko

Pobyt na Klepákově mlýně

Pálení čarodějnic na zahradě

Listopad

Exkurze Hospodářství Šibarka Cetoraz

Benefiční koncert (ZUŠ Pacov)

Červen

Prosinec

9. 6. 2020 (út) – canisterapie

Zdobení vánočního stromu – Pacov

11. 6. 2020 (čt) od 17:00 - Víťa Marčík –

Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v Centru

Středověká mystéria

Mikulášská diskotéka v Kamberku

Pěší turistický výlet

Adventní trhy Pacov

Setkání před dovolenou s grilováním na

Návštěva předvánoční výstavy v Černovicích

zahradě

Vánoční setkání v centru – 22. 12. 2020

Pobyt na Klepákově mlýně
Červenec/srpen
Přespávání v domku „Pod Špejcharem“
Návštěva hřebčína u Vašinových

Další akce:
Bowling/kuželky
Návštěva pizzerie
Posezení v cukrárně/kavárně

Projekty:
Pomáhejme fotografiemi – „Žiju s hendikepem“ (registrace do března)
Volnočasové aktivity
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9. Zpráva o ověření plnění podmínek ke smlouvám
o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za
poskytování soc. služeb s Krajem Vysočina
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10. Ekonomické výsledky (zpracovala Hana Karafiátová)
Zpráva o hospodaření v roce 2019
V roce 2019 účtovalo Centrum LADA, z.s. v soustavě podvojného účetnictví dle účtové
osnovy a předpisů pro neziskové organizace.
ROZVAHA ke 31.12.2019
Stav k 1.1.2019
9 506 198,30

Stav ke 31.12.2019
9 885 958,29

90 400,00
5 248 386,29
1 065 342,00
3 068 848,45
-1 817 679,00
-590 974,00
326 740,00
0,00
38 758,00
15 150,00
40 482,00
1 950 691,41
47 553,15
22 500,00
9 506 198,30

90 400,00
5 505 406,29
1 065 342,00
3 584 403,78
-2 028 129,00
-712 102,00
208 170,00
0,00
58 968,00
15 000,00
34 324,00
1 940 098,57
50 950,65
73 126,00
9 885 958,29

PASIVA

9 506 198,30

9 885 958,29

Fondy
Výsledek hospodaření
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
Nerozdělený zisk minulých let
Dohadné účty pasivní
Dodavatelé
Jiné závazky
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky

908 640,39
119 058,59
0,00
8 387 983,64
87 239,00
1 307,68
0,00
0,00
1 969,00
9 506 198,30

1 034 291,39
211 589,41
31 176,00
8 507 042,23
6 740,00
10 637,26
66 074,00
13 410,00
4 998,00
9 885 958,29

AKTIVA
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Nedokončený hmotný majetek
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostat. movitým věcem
Poskytnuté krátkodobé zálohy
Ostatní přímé daně
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Pokladna
Běžné účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
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Výsledovka
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy hmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Členské příspěvky

513 795,40
31 186,95
20 373,00
5 492,00
232 657,36
2 953 316,00
891 995,00
10 729,00
94 673,50
331 578,00
-29 900,00
6 110,00
5 062 006,21

Tržby za vlastní výrobky a ostatní tržby
Tržby z prodeje služeb
Tržby z reklamy
Úroky
Ostatní výnosy
Příspěvek ÚP
Přijaté dotace
Přijaté dary
Přijaté členské příspěvky

33 450,00
629 394,00
147 406,63
321,99
15 477,00
260 635,00
3 575 250,00
604 161,00
7 500,00
5 273 595,62

Výsledek hospodaření za rok 2019

211 589,41

11. Vyúčtování dotací
Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2019
501 002
501 003
501 006
518
521 000
549 002

drobný majetek
kancel. potřeby
PHM
služby
mzdové náklady
pojistné
CELKEM

297 000,00
4 878,00
1 630,00
3 696,30
5 804,70
273 031,00
7 960,00
297 000,00
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Vyúčtování dotace MPSV za rok 2019

3 123 000,00
materiál
drobný majetek
kancelářské potřeby
odborná literatura
spotřeba PHM
čistící a úklid.
Prostředky
spotřeba el. energie
spotřeba vody
služby
mzdové prostředky
pojistné
CELKEM

501 000
501 002
501 003
501 005
501 006
501 007
502 001
502 002
518
521 000
549

Vyúčtování dotace kraj Vysočina IP VI. za rok 2019
501 000
501 003
501 007
502 001
502 002
512 000
518 002
518 003
521+524

materiál
kancelářské potřeby
čistící a úklid. Prostředky
spotřeba el. energie
spotřeba vody
cestovné
telefony
účetní služby
mzdové prostředky
CELKEM

Luděk Kubík, Dobrá nálada I
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42 479,00
2 490,00
3 110,80
2 487,00
5 176,00
110,00
33 088,00
6 912,00
88 609,20
2 929 556,00
8 982,00
3 123 000,00

78 250,00
419,00
1 263,00
615,00
200,00
190,00
2 000,00
1 078,12
4 000,00
68 484,88
78 250,00

12. Poděkování
Touto cestou děkujeme nejen za nás, ale i jménem těch, kterým jsme schopni pomáhat tak, aby
se necítili býti odstrčeni, mohli žít přirozeným a plným životem v naší společnosti a aby nikterak
nestrádali. Děkujeme také za podporu našich benefičních akcí. Všichni nám pomáháte
naplňovat naše poslání.
Děkujeme MPSV, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Úřadu práce v Pelhřimově, městům: Červená
Řečice, Pacov a Počátky, městysům: Čechtice, Načeradec a Nová Cerekev. Dále patří poděkování
obcím: Arneštovice, Bratřice, Buřenice, Čáslavsko, Čížkov, Dehtáře, Dubovice, Důl, Eš, Hojovice,
Horní Ves, Chýstovice, Ježov, Kámen, Kojčice, Košetice, Leskovice, Litohošť, Mezilesí, Nová Ves
u Mladé Vožice, Obrataň, Onšov, Pošná, Proseč u Humpolce, Putimov, Rynárec, Řečice,
Salačova Lhota, Samšín, Senožaty, Střítež, Ústrašín, Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovičky,
Veselá, Zachotín, Želiv.
Naše poděkování dále náleží firmám, fondům, nadacím a jednotlivcům: Abedeal Technoplast
Lidmaň, Agropodnik Košetice, Agrospol Starý Pelhřimov, Jana Bešťáková, Miloš Čech, Čermák
TRANSPORT Jiřice, Jiří Dedek, Démos Trade Ostrava, Ing. František Dostálek, DDL Lukavec,
Dřevotvar Chýnov, Eva Filipová, Ing. Milan Flíček, Fond Kraje Vysočina, Fremis Čechtice, Házená
Nové Veselí, Marie Hrabánková, Hranipex Komorovice, zaměstnanci společnosti Hranipex, Anna
Chaloupková, František Janů, Kavárna a cukrárna Láskomina – Bc. Nikoleta Müllerová, Ing. Pavel
Kříž, manželé Kačerovi, Kamír & Co., Hana Karafiátová, Kos servis Chyšná, KSF Říčany, Vojtěch
Kudrna, LIWA CZ Pelhřimov, Petr Maděra, Michal Malina, Ondřej Moravec, MUDr. Jan Konečný,
Vladimír Mareš, MUDr. Josef Pešek, Oseva Bzenec, Pojišťovna Kooperativa – pobočka
Pelhřimov, Portus Praha – Buřinka pro Cihlu, PRO DESIGN CZ Kojčice, Věra Procházková, Ing. Vít
Skála, Spojené Kartáčovány Pelhřimov, STASUS stavební a.s., Martin Stejskal, Střechy Dvořák
Červená Řečice, MUDr. Luďka Svobodová, Josef Šíma, Tubi Italia Bohemia, Velfrem Praha,
Radek Veselý, Jiří Wastl, manželé Zemanovi, ZD Vysočina Želiv. Děkujeme také těm, na které se
nějakým nedopatřením opomnělo, či zde nechtějí býti zveřejněni.

Václav Dörrschmidt, Holky na baru
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Karel Zeman, Moje nálada
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