Výroční zpráva 2019

Úvodník
Vize
Proměněná mladá generace

Poslání
Posláním společnosti je napomáhat
duchovnímu, mravnímu, kulturnímu a
všeobecně výchovnému působení na
děti a mladé lidi zejména v moravskoslezském regionu a inspirovat je
k smysluplnému a společensky
odpovědnému přístupu k životu.

2001 – první volnočasový klub pro děti v Ostravě-Kunčičkách
2002 – první tábory, vznik Pavučiny občanského sdružení DEN
2004 – profesionalizace práce s vlastními zaměstnanci
2006 – počátek realizace programů prevence na 2. stupni ZŠ
2007 – registrace sociální služby NZDM Free klub
2012 – rozvoj volnočasové činnosti v Ostravě-Zábřehu ve spolupráci
s BJB Ostrava
2013 – založení obecně prospěšné společnosti Pavučina o.p.s.
2014 - začátek realizace programů prevence na 1. stupni ZŠ
2016 - první English camp ve spolupráci s KAM, z.s.
2017 - obnovení činnosti ve Frýdku-Místku
2018 - otevření volnočasového centra v Ostravě-Zábřehu ve
spolupráci s Kudy-Kam z.s

Hlavní oblasti práce
Obecně prospěšnou činnost naplňuje společnost ve třech základních oblastech práce:
- Programy prevence rizikového chování na základních a středních školách na Ostravsku
- Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách
- Volnočasové činnosti - klubové a outdoorové aktivity v Ostravě a Frýdku-Místku
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Slovo ředitele
Vážení čtenáři výroční zprávy,
Kdeže ty loňské sněhy jsou, říká lidové pořekadlo o věcech, které jsou oproti nedávné minulosti neočekávaně jiné.
V době, kdy připravujeme výroční zprávu, je toto úsloví pro naši službu více než patřičné. Naše plány vzaly v
polovině března tohoto roku za své, když vláda uzavřela všechny naše aktivity. Pavučina se dostala do situace, ve
které za minulých 18 let nebyla. Proto se mi při sestavování této zprávy vkrádalo na mysl výše uvedené pořekadlo.
Jsem vděčný za vše, co jsme společně s kolegy mohli v loňském roce vykonat. Letošní rok bude bezpochyby v
mnohém jiný.
Loni se nám dařilo udržet široký rozsah naší činnosti, na jejímž rozvoji jsme již pracovali v předchozích letech.
Podílelo se na něm, kromě 9 kmenových zaměstnanců a dalších dlouhodobých spolupracovníků, mnoho
šikovných dobrovolníků a nadšenců, kteří mi svým zaujetím a energií dodávali potřebnou chuť a motivaci do práce
v zabezpečení chodu organizace.
Jsem velmi vděčný, že přes 2 200 hodin přímé práce a 14 500 kontaktů s dětmi se nestalo nic závažného, co by
narušilo naši službu. Naopak jsem mohl vnímat mnoho pozitivních reakcí na kluby, tábory, školní programy od
samotných dětí, rodičů, učitelů, odborné veřejnosti i donátorů. Chci zde tímto poděkovat všem svým
spolupracovníkům, protože to jejich zásluha. Nicméně přesto považuji za stejně důležité projevit vděčnost Pánu
Bohu, který je pro většinu z nás hlavním zdrojem a motivací naší práce.
Ing. Michal Vašenda
ředitel Pavučiny o.p.s.
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Sociální služba
Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava-Kunčičky bezpečný prostor, odbornou
pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti, a tím přispívat k jejich schopnosti samostatně řešit své problémy.
V celém období 2019 jsme se zaměřili u klientů na smysluplné trávení volného času a na zlepšení jejich vzájemné
komunikace (nenadávat si, neponižovat se navzájem, umět se domluvit). Zaměřili jsme se ještě více na hygienu,
např. smrkání do kapesníku, umývání rukou… Při rukodělných činnostech, jako např. malování barvami na sklo
nebo šití, trénovali trpělivost, pečlivost, schopnost dokončit práci. Rádi také hráli na klávesy. Hra na klávesy
často pomohla klientům k uklidnění, většímu soustředění. Ke konci roku ovšem klávesy dosloužily stářím...
Hodně jsme letos využívali deskových her jako Dostihy nebo Hotel, u kterých se děti učily zacházet s penězi a
počítat. Pomáhali jsme dětem s přípravou do školy a řešili témata: proč navštěvovat pravidelně školu, kam dál do
učení, důležitost vzdělání. Vznikala také spousta různých rozhovorů na téma sex, manželství, úcta k ženě,
menstruace, pohlavní nemoci. Během roku přestala do klubu chodit skupina nejstarších klientů z důvodu
dosažení věku 19 let, ale další skupina mladších postupně přešla na klub pro starší. Objevovaly se také úplně nové
děti. Ke konci roku ukončil pracovní poměr v Pavučině náš dlouholetý kolega Mirek Zonek.
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Počet uživatelů

Počet otevíracích
dnů

Počet kontaktů
(využití prostoru)

Kontaktní práce

Intervence

99

137

2865

95

1076
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Programy primární prevence
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Programy pro

Počet programů

Počet hodin

Počet oslovených
žáků

1.stupeň
2.stupeň
Celkem

230
258
488

460
535
995

4680
5698
10378
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Volnočasové aktivity - kluby KLIKA
Otevřený klub Klika 6- 12 let, během pracovního týdne( po-čt) v době školního roku od 14:30 do 16:00. Do klubu chodily děti,
které neměly na odpoledne žádný jiný program, a nebo děti, které zrovna to odpoledne měly volno. Na tento otevřený klub
navazovaly kluby s organizovaným programem (tj. Junior club, Tvůrčí dílna, Exitklub, Easy english) Většina dětí zůstávala i
na následné kluby. Klub Klika měl svého kmenového pracovníka, kterého doplňoval další pracovník, který většinou poté
pokračoval na tematickém klubu. Oproti tematickým klubům v otevřeném klubu nebyl strukturovaný plánovaný program. Byl
zde prostor na individuální rozhovory mezi pracovníky a dětmi. Když bylo dobré počasí, byly kluby na zahradě u budovy. Po
letních prázdninách jsme od systému otevřeného klubu bez strukturovaného a organizovaného programu upustili a každý
den nabízíme jen tematický klub během celého odpoledne.
Junior club 6-12 let, v pondělí během prvního pololetí od 16:00 do 17:00, ve druhém pololetí v úterý od 15:00 do 17:00.
Náplní klubu byl strukturovaný skupinový program. Každý klub měl svoje téma (např. Cesta kolem světa nebo Svoboda, co to
je? k výročí 17. listopadu). Klub připravuje zejména lektorka PPRCH Blanka Vašendová. Má tak možnost navazovat s dětmi
na programy realizované ve škole v rámci formálního vzdělávání. Při vhodných příležitostech byl klub na zahradě nebo na
přilehlých sídlištních hřištích, kde se do aktivit spontánně zapojovaly další děti, které by jinak do klubovny nepřišly.
Exit klub 12-15 let, ve čtvrtek během prvního pololetí od 16 do 17:30, ve druhém
pololetí 15:00 -17:30. Na klub přicházeli mladí z přednášek (6. – 8. třída), kteří byli
osloveni našimi lektory v programu primární prevence, a děti oslovené skrze
otevřený klub Klika. Každé klubové setkání mělo své téma, které řeší dospívající
(např. Odvaha to nevzdat, Zklamání, Image, Odpuštění, atd.). Hrály jsme hry,
častokrát přímo k tématu, diskutovali jsme o daném tématu, přemýšleli nad
hodnotami.
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Tvůrčí dílna 7-15 let, v prvním pololetí každých 14 dní v úterý během školního roku od 16:00 do 17:30, ve druhém
pololetí každý týden ve středu 15:00-17:30. V této aktivitě jsme se zaměřovali na manuální zručnost dětí. Na programu
klubu participovalo několik dobrovolníků, kteří s dětmi vyráběli ptačí krmítka, kytičky z čajových pytlíčků. Děti se s
nimi učily fotografovat nebo pletly z proutí. Motivujeme děti, aby do těchto dílen vzali i své rodiče a pracovali společně.
Povedlo se to však jen výjimečně.
Easy english 6-12 let, každý týden ve středu během prvního pololetí od 16:00 do17:30. Aktivita pro děti, které si formou
her zlepšovaly schopnost komunikovat v cizím jazyce. O tuto aktivitu byl mezi dětmi nejmenší zájem, změnili jsme od
října nabídku na Sport club (každé pondělí 15:00-17:00). Tam děti tráví svůj čas v aktivním pohybu při různých
soutěžích a sportovních dovednostech.
Přehled realizovaných klubových aktivit v Ostravě-Zábřehu:

Klub
Klika klub (leden-září)
Junior club
Exit klub
Tvůrčí dílna
English Easy (leden - červen)
Sport club (říjen - prosinec)
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Počet setkání
135
38
35
54
24
12

Počet kontaktů
600
123
296
206
77
46
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Volnočasové aktivity Ostrava- Kunčičky
Junior klub v Ostravě-Kunčičkách je volnočasový klub s organizovaným programem pro
děti ve věku 6-11 let. Děti hrály společné hry, soutěžily, luštily kvízy, kreslily, někdy si
zahrály divadlo. Vyprávěli jsme si napínavé příběhy z Bible, pomocí kterých jsme se
snažili posilovat zdravé charakterové vlastnosti a zdravé vztahy mezi nimi (domluvit se
po dobrém, odpustit si, dodržet slib...) . Na konci klubu mohly děti vždy vyhrát nějakou
sladkost nebo drobnost v oblíbeném „kole štěstí“. Klub připravovala Alice Bohuslavová
s Lucií Noah.
V roce 2019 proběhlo 19 setkání, účastnilo se průměrně 11 dětí, 2 pracovníci,
a občas nějaký dobrovolník

Volnočasové aktivity - Frýdek Místek
Klubu JINAK - V roce 2019 pokračovala práce v Klubu JINAK ve FM dokončením
projektu "Pro radost Markovi". Děvčata zrealizovala benefiční koncert, spolupracovala
s nadací VIA v rámci projektu "Dobro-druzi". Zúčastnila se Mikulášského jarmarku na
11. ZŠ ve FM. Začaly jsme pracovat na Projektu proměny v rámci projektu Komenský
2020, který bude realizován v roce 2020. Scházely jsme se pravidelně vždy ve čtvrtek.
Na činnosti klubu se podílejí 3 dívky, které do realizace svých nápadů zapojily cca 10
dalších dětí.
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Volnočasové aktivity - dětské dny
Miniměstečko
Od 28.-30.8. se uskutečnilo již tradičně Miniměstečko. Děti se zaregistrovaly, obdržely svůj průkaz a
staly se občany městečka. Vyzkoušely si, jak funguje život v běžném městě. Děti chodily na různá
stanoviště, kde plnily zadané úkoly, vyzkoušely si různá zaměstnání a vydělávaly si tak herní peníze,
které následně utrácely za nejrůznější věci, občerstvení, trampolínu, nebo také investovaly, nebo si je
uložily do banky. V Miniměstečku se naučily, že bez práce nejsou peníze. Také si vyzkoušely
hospodaření s penězi.

Lampionáda
V sobotu 9. 11. 2019 od 14.00 jsme pro děti 6-12 let z Ostravy-Kunčiček uspořádali podzimní dětský
den, tzv. Lampionádu. Akce se konala v budově Křesťanského sboru na Bořivojově ulici. Děti si s
pomocí dobrovolníků vyrobily lampióny. Pak následoval kulturní program na téma “Neboj se” písničky, soutěže a maňáskové divadlo “Ahoj”, dále vyhodnocení lampiónů a také odměny. Po
setmění jsme všichni společně s rozsvícenými lampióny procházeli ulicemi Kunčiček. Byl to pro
všechny krásný zážitek.
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Volnočasové aktivity - tábory
Jarní tábor Hrdinové
Pobytový tábor s názvem Hrdinové (7-12 let). Tématem byl svět handicapovaných lidí. Děti si mohly každý den v
různých hrách vyzkoušet, jaké je to být bez rukou a nohou nebo být nevidomý. Děti se seznamovaly ve hrách a
dovednostech s Braillovým slepeckým písmem. Na tábor zavítal host, který je od narození nevidomý, a povídal
dětem, jak se těmto lidem žije a jak jim my zdraví můžeme pomáhat. Děti se také v rámci táborového programu
mohly seznámit s příběhy lidí (Helen Keller, Joni Eareckson Tada), kteří se stali invalidy, a přesto dokázali
hendikep překonat a žijí velmi hodnotný a naplněný život.
Jarní příměstský tábor Aljaška volá
Příměstský tábor v době jarních prázdnin Aljaška volá (6-12 let). Příměstský tábor jsme realizovali v roce 2019
poprvé, jako reakci na identifikaci potřeb pro děti, jejichž rodiče si nemohou nebo nechtějí dovolit pobytový tábor.
Měli jsme výlet do ZOO, do Bělského lesa, do Beskyd na Travný. Děti se dověděly spoustu zajímavostí o Aljašce, o
lidech, o přírodě, o životě v drsné přírodě. Přijel host, který byl na Aljašce, přiblížil jim tamní život z vlastních
zkušeností. Zahráli jsme si zimní hry a věnovali jsme také čas tvořivým činnostem a dovednostem. Děti byly z
tábora nadšené a měli jsme i kladnou reakci od rodičů.
Letní tábor Cesta kolem světa
Celkem se přihlásilo 30 dětí ve věku 7-12 let. Tým se skládal předně ze studentů 17 – 22 let, kteří mají srdce pro
děti. Šest vedoucích týmů mohlo intenzivněji trávit čas s dětmi. Inspirací pro naši cestu kolem světa byl Willy Fog.
Navštívili jsme Indii, Izrael, Japonsko, Brazílii, Ameriku a Austrálii. Jednou jsme ztroskotali na souostroví Chuana.
Seznámili jsme se s několika světovými osobnostmi, např John Harper, fotbalista Kaka, Nick Vujcic, Ježíš. Tábor
navštívili i dva zajímaví hosté. Prvním byl Petr Horáček, který hovořil o misii v zahraničí. Druhým hostem byl lékař
Petr Daňa, který byl několikrát v Africe a pomáhal tam nemocným lidem. Z tábora se všichni vrátili nejen živí a
zdraví, ale také unavení, špinaví a plní zážitků.
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Volnočasové aktivity
Angličtina na zahradě
Využili jsme nabídku na spolupráci se skupinou anglických rodilých mluvčích, kteří umožnili dětem strávit 3 dny plné
her a zábavy v přirozené komunikaci s mladými Američany. Během 3 prázdninových dnů se účastnilo pravidelně až 30
dětí. Výuka byla zaměřena na konverzační angličtinu ve třech tématických okruzích: zvířata, sporty, jídlo.
Výlety za Tajemstvím vody
Voda je základ pro náš život. Děti hledaly tajemství úpravy vody do podoby pitné vody, která jim teče doma z vodovodní
baterie. Byli jsme v Bělském lese u pramene. Dále jsme putovali k řece Odře v CHKO Poodří a naučnou stezkou Rezávka
- ostravské Poodří u rybníků. Děti zjistily, že vodu máme všude kolem sebe na různých místech - prameny, potoky, řeky.
Kromě hezkých společných zážitků v přírodě děti poznávaly důležitost vody a její ochranu, kterou si také prakticky i
vyzkoušely.
Přehled ostatních realizovaných volnočasových aktivit
6. - 8. 2.
6.- 8. 2.
1.6.
1. 6.
9.-11.7.
18.-19.7.
28.-30.8.
19.-28.7.

příměstský tábor Aljaška volá, 12 dětí, 3 pracovníci, 2 dobrovolníků
pobytový tábor Hrdinové, Vsetín, 20 dětí, 2 pracovníci , 7 dobrovolníků
Dětský den v Klice, Ostrava-Zábřeh, 55 dětí, společně s Kudy Kam, z.s.
Výlet do věta techniky, 10 dětí, 2 pracovníci
3 dny Angličtina na zahradě , 30 dětí, 3 pracovníci, 10 dobrovolníků
Přespávačka na zahradě Kliky, Ostrava - Zábřeh
Miniměstečko, Ostrava - Zábřeh, 60 dětí, společně s BJB Ostrava
pobytový letní tábor Cesta kolem světa, Košařiska, 30 dětí, 3 pracovníci, 10 dobrovolníků
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Hospodaření
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majtek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

12

k 1.1.2019

k 31.12.2019

630

732

28
601
1
630

18
629
85
732

429
382
47
201

503
429
74
229

198
3
630

229

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
Náklady celkem
VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

714

714

2847

2847

136

136

3697

3697

1958
1066
745
2

1958
1066
745
2

3771
74
74

3771
74
74

732
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Náklady (v Kč)

3 696 371

50x Spotřeba materiálu
soc. služba
volnočas
programy prevence
51x Služby (cestovné, ostatní služby)
soc. služba
volnočas
programy prevence
52x Osobní náklady
soc. služba
volnočas
programy prevence
54x Ostatní náklady (převod darů, veřejná sbírka,
pojištění, bankovní poplatky)
soc. služba
volnočas
programy prevence

213 429
26 630
158 579
28 220
500 263
169 840
253 660
76 764
2 846 579
871 581
608 075
1 366 923
136 100
4 585
2 609
128 906

Výnosy (v Kč)
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží
free klub (konference PS NZDM MSK)
volnočas
programy prevence
64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů)
68x Přijaté příspěvky
Dary fyzických osob
nepeněžní dary

Dary právnických osob

3 770 862
744 973
62 380
168 368
514 225
1 712
1 066 417
191 035
4 000
586 745

Nadace Mezinárodní potřeby

217 600

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve F-M

24 000

Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku

18 000

Církev živého Boha

12 000

Apoštolská církev, sbor F-M

6 000

Liberty Ostrava

6 000

EIG Trading

5 037
869 000

Statutární město Ostrava - Magistrát

829 000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

249 760

Hospodářský výsledek (v Kč)

Spotřeba materiálu
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

77%

Procentuální rozdělení
nákladů podle činností

29%

43%

Free klub
Open kluby a outdoor
Programy prevence

28%

10 000

74 491

Komentář k hospodaření:
Kladný výsledek hospodaření je v souladu s plánovaným čerpáním výnosů. Ze 75 % jsou to
prostředky, které budou aktuálně využity pro pokrytí služby prevence v prvním pololetí 2020.
Zbylé zdroje jsou určeny do dlouhodobé rezervy k obvyklému profinancování provozu organizace
v období prvního čtvrtletní v roce. Toto období je náročné na nedostatek provozních finančních
prostředků, protože je zde proluka mezi zahájenou realizací projektů a poukázání potřebných
zdrojů na krytí nákladů.
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13%

1 957 760

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava - ÚMOb Slezská Ostrava

4% 6%

875 382

F-nadace

69x Provozní dotace

Procentuální rozdělení
nákladů podle typu

Procentuální rozdělení
výnosů podle zdrojů
20%

Příjmy z vlastní činnosti
5%
52%

Individuální dárci
Dary nadací a firem

23%

Dotace z veřejných rozpočtů

13

Lidé v Pavučině
Zaměstnanci:
Ing. Michal Vašenda – ředitel společnosti (1,0)
Marcela Orlíková, DiS. – vedoucí sociální práce ( 0,65)
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník v sociálních službách (0,7)
Miroslav Zonek - pracovník v sociálních službách (0,5)
Bc. Petra Mecnerová - vedoucí lektor PPRCH, vedoucí vol. aktivit (1,0)
Ivo Neuvirt – lektor PPRCH, vedoucí volnočasových aktivit (1,0)
Blanka Vašendová, DiS. – lektor PPRCH pro 1. stupeň ZŠ, vedoucí vol. aktivit (0,6)
Ing. Dana Eliášová – lektor PPRCH pro 2. stupeň ZŠ, vedoucí st. O-Zábřeh (0,65)
Lucie Noah - pracovník volnočasových aktivit (0,5)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu (DPP 76 hod/rok)
ak. mal. Alice Bohuslavová - vedoucí volnočasových aktivit (DPP 110 hod/rok)
Richard Hrazdil - pracovník volnočasových aktivit (DPP 154 hod/rok)
Bára Hanelová - pracovník volnočasových aktivit od 1.4. (DPP 156 hod/rok)
Odborní posuzovatelé lekcí programů v projektu Úcta k životu
Mgr. Filip Kachnič (DPP 35 hodin/rok)
Mgr. Taťána Göbelová Ph.D. (DPP 104 hodin/rok)
Mgr. Ondřej Šimík Ph.D. (DPP 104 hodin/rok)
Externí spolupracovníci:
Lenka Petrušková – účetní
Ing. Martin Lisník, Mgr. Petr Oroszy - supervizoři
Mgr. Lenka Höfferová - spolupracovník BJB Ostrava
Ing. Jirka Marek- spolupracovník BJB Ostrava
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Správní rada:
Předseda správní rady
Mgr. Martina Stavjaníková (do 22.10.2019)
Ing. Ján Fifik (od 22.10.2019)
Členové správní rady
Daniel Perdoch (do 22.10.2019)
Milan Michálko (do 22.10.2019)
Mgr. Martina Stavjaníková (od 22.10. 2019)
Ivo Neuvirt (od 22.10. 2019)
Dororčí rada:
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Marek
Členové dozorčí rady
Radomír Janíček
Mgr. Jarmila Prášková
Statutární orgán - ředitel:
Ing. Michal Vašenda

PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE

Kdo nás podporuje
Dobrovolníci:
Bohuslavová Adéla
Babušík Michal
Bačko Marek
Bajnar Aleš
Beneš Richard
Bohuslav Radek
Diatka Miloslav
Fifik Ján
Holková Eliška

Holková Klára
Hrazdil Richard
Juřicová Nela
Kajsturová Alena
Malotová Adriana
Michálko Milan
Michálková Zdenka
Mikolášová Beáta
Mlečko Marek
Motyka Stanislav

PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE

Motyková Markéta
Neuvirt Mirko
Novák Vítek
Orlík Lukáš
Orlík Tomáš
Pidrová Kristýna
Polášková Ludmila
Poledníková Petra
Pospíšilová Kristýna
Raška Kamil

Reiter Tomáš
Smyčková Karolína
Stříbná Michaela
Surovcová Magdaléna
Surovec David
Surovec Marek
Tichavská Anežka
Urbišová Alice
Žeravíková Nikol
a další

Děkujeme také
28 individuálním dárcům,
kteří naši činnost
podpořili peněžitými dary.
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Pavučina o.p.s
Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava Kunčičky, www.pavucina.net
Obecně prospěšná společnost založená dne 22. 10. 2013 podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.
Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě oddíl O, vložka 1220, IČ: 02243 041.

