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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

ZA ROK 2018 
 

Vážení přátelé, obyvatelé a zaměstnanci našeho Domova, 

dostává se Vám do ruky přehled toho, co v Domově pro seniory Chodov proběhlo v roce 2018.  

 

Náš Domov dále pokračuje na zlepšování kvality sociální služby a prostředí, tak jako v předchozích letech. 

Mimo jiné pracujeme na tom, aby DS Chodov nebyl pouze uzavřeným místem pro obyvatele, kteří sem 

přichází, ale aby byl otevřeným místem pro místní komunitu a širší veřejnost. Našim cílem je ukázat, že stáří 

je přirozenou součástí života, a že i když se v tomto období jednou ocitneme všichni, tak se dá 

plnohodnotně prožít jako naše dětství či dospívání, protože víme, že stáří je pozdní dospělost. Tyto slova 

naplňujeme veřejným závazkem uvedeným v první kapitole. 

 

Ve všech našich činnostech, se snažíme postupovat tak, aby se nejednalo o proklamace, ale každodenní 

samozřejmost. K dostání tohoto slibu je potřeba vzájemná spolupráce a podpora všech zaměstnanců, kteří 

v Domově vykonávají svou činnost a to jak pracovníků  provozního úseku (prádelna, kuchyně, údržba, 

recepce), tak všech pracovníků v přímé obslužné péči, sociálních pracovníků, zdravotních sester, terapeutů 

a jejich vedoucích, kteří je podporují a vzájemně si dodávají sílu s novými výzvami, které se objevují.  

Popřejme si tedy do dalšího roku zejména zdraví, dobrou kondici a klidný a spokojený soukromý i pracovní 

život. 

 

Mgr. Bc. Ilona Veselá 

          ředitelka 
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1 Základní informace a organizační struktura DS Chodov 

Domov nabízí své služby zejména občanům hlavního města Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost 

(především z důvodu věku) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení 

sociálních služeb. Služby jsou tedy určené seniorům od 65 let výše. Ve výjimečných a závažně 

odůvodnitelných případech může být služba poskytována i osobám mladším.  

Posláním poskytované služby je prostřednictvím pobytové služby zabezpečit seniorům bezpečné a příjemné 

prostředí s odbornou péčí, které se bude co nejvíce podobat jejich přirozenému prostředí, ve kterém 

z důvodu snížení soběstačnosti, pro vysoký věk, sociální důvody a změny ve zdravotním stavu nemohou 

nadále zůstat. 

Cíle Domova, které pracovníci naplňují při své práci, jsou: 

- důstojné dožití klientů; 

- rodina jako partner pro poskytovatele sociálních služeb v DS Chodov; 

- otevřenost k veřejnosti a místní komunitě; 

- rozšíření aktivit pro specifické skupiny klientů; 

- respekt k jedinečnosti klienta. 

DS Chodov je bezbariérové zařízení s celkovou kapacitou 260 míst. Komplex čtyř budov nabízí ubytování 

ve 100 jednolůžkových, 53 dvoulůžkových a 18 třílůžkových pokojích. Pokoje jsou plně vybaveny nábytkem 

a lůžkovinami, mají předsíňku a WC s umyvadlem. Každý pokoj má balkon. Na většinu pokojů je zavedena 

linka telefonní ústředny DS Chodov. Každý pokoj je vybaven signalizačním zařízením, které slouží k přivolání 

a ke komunikaci s pracovníky přímé péče. Některé pokoje jsou vybaveny i dorozumívacím zařízením. 

V přízemí budovy A a B je kromě kanceláří zaměstnanců umístěna společná jídelna s kuchyní, hala 

s kavárnou a dětským koutkem, divadelní sál Sent Noir (budova C), výtvarná a keramická dílna, knihovna, 

kaple, reminiscenční místnost, pracovna psychoterapeuta a logopeda, kadeřnictví a pedikúra, kosmetický 

salon, tělocvična, pracovna fyzioterapie, cukrárna, ordinace praktického lékaře a externích odborných 

lékařů, kteří do DS Chodov pravidelně docházejí. Obyvatelům DS Chodov je poskytována celodenní strava 

(snídaně, přesnídávka, oběd, večeře a druhá večeře) v typu diety dle požadavků obyvatel či lékaře.  

Domov pro seniory Chodov je příspěvkovou organizací se sídlem Donovalská 2222/31 a zřizovanou Hlavním 

městem Praha. Statuárním zástupcem je Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka Domova.  

Služba je určená pro seniory s nepřetržitým pobytovým poskytováním od 1. 1. 1990. Domov není plátcem 

DPH a jeho identifikační údaje jsou – identifikátor služby: 549 18 25, IČ 708 76 606, tel.: 267 907 111, fax: 

267 910 235, web: http://seniordomov.cz a e-mail: chodov@seniordomov.cz. 
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2 Úseky přímé péče  

Domov je rozdělen na tři tzv. domovy (budovy) přímé péče, kde se nachází byty (pokoje) obyvatel Domova. 

Na úseku A a B jsou tři patra a úsek D nabízí dvě patra. Na každém domově je zajištěna nepřetržitá 

pečovatelská a sociálně zdravotnická péče – pracovníci se střídají na denní a noční směně. 

Každý domov nabízí halu s televizí, kde probíhají různé aktivity dle plánu úseku ART (aktivizace, rehabilitace, 

terapie) a jiné akce (např. vánoční večírky pro obyvatele nebo oslavy narozenin); jídelnu, kde se obyvatelé 

mohou stravovat, pokud nevyužívají společnou jídelnu v přízemí Domova. Na domovu D se nachází dále 

terasa.  

Na jednotlivých domovech dochází k pravidelnému zútulňování prostředí, které se snaží přiblížit 

k přirozenému prostředí obyvatel. K tomu dochází prostřednictvím objednávání nových věcí (nábytek, 

dekorativní doplňky, polohovací pomůcky či nové matrace a jiné) a rekonstrukcemi (např. rekonstrukce 

balkónů, nové podlahy nebo osvětlení atd.). 

3 Sociální úsek 

Sociální úsek tvoří vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice, jejichž práce je zaměřena na přijímání 

žádostí, evidování, sociální šetření, nástupy nových klientů, adaptační proces, individuální plánování 

(celkové řešení sociálních potřeb obyvatel a jejich blízkých osob) atd.   

V roce 2018 se postoupilo v nastaveném rozdělení kmenových sociálních pracovnic. Každá kmenová sociální 

pracovnice byla přidělena na jednotlivé domovy, kde spolupracuje s pracovníky daného domova a podílí se 

na adaptaci nových klientů do nového prostředí a zároveň je nápomocná dříve nastoupeným klientům při 

řešení jejich vzniklých situací. Každá kmenová sociální pracovnice si určila jeden den v týdnu, kdy bude mít 

prodlouženu pracovní dobu, aby byla více dostupná a nápomocná i rodinám nebo osobám blízkým svých 

klientů. 

Pracovnice ze sociálního úseku se dále podílí na organizování různých významných událostí v Domově např. 

Chodovská šipka, Ples, Čarodějnice, Mikulášská nadílka apod. 

Součástí sociálního úseku je také koordinace praxí studentů, kteří se věnují studiu sociální práce. Praxi v DS 

Chodov za rok 2018 absolvovalo 46 studentů ze středních a vysokých škol nebo ze školících zařízení 

především z Prahy. 

Plány na rok 2019: Zahájení a zavedení psychobiografického modelu prof. Böhma do péče DS Chodov. 
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3.1 Statistické údaje 

Na konci roku 2018 bylo v Domově evidováno celkem 252 obyvatel a z toho 49 mužů a 203 žen. Průměrný 

věk všech našich obyvatel je 86,8 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Úsek ART 

Aktivity, které jsou v Domově nabízeny, rozvíjí skrytý potenciál klientů. Jedná se o dovednosti a zájmy, 

kterými se klient zabýval v produktivním věku nebo si je naopak nyní chce zkusit a vyzkoušet.  V Domově 

jsou nabízeny individuální a skupinové aktivity. Mezi společné aktivity patří např.: kondiční cvičení, 

trénování paměti, zpívání pro radost, kulinářství, 

pohodové posezení s kávou a zákuskem, 

společenské hry, keramická dílna, projekce filmů, 

besedy se zajímavými lidmi tzv. Křeslo pro hosta a 

spoustu dalších. V roce 2018 jsme se zaměřili na 

spolupráci s rodinami nebo osobami blízkými při 

rozšíření nabídky aktivit. Aktivně se zapojilo 8 

rodinných příslušníků z různých rodin a někteří se i 

aktivně zúčastnili. 

Velmi se osvědčila činnost dobrovolníků, a to jak 

jednotlivců, tak firem. V průběhu roku 2018 

dobrovolnickou činnost poskytovalo 19 dobrovolníků v celkovém počtu 267 hodin. Do firemního 

dobrovolnictví se zapojila firma Glenmark, ČEZ, v rámci Give&Gain Days – firma Atradius, firma Eurowag 

nebo firma L´Oréal.  

Stáváme se stále více Domovem otevřeným, a to nejen pro komunitu Jižního Města. Spolupracujeme se 

společností Jihoměstská sociální a.s. a dalšími subjekty nejen v rámci MČ Prahy 11 a domovů zřizovaných 

Magistrátem hl. města Prahy. Publikujeme články v časopise Pražský senior, Sociální služby a Klíč. V rámci 

projektu rozhovory s pamětníky bylo publikováno 5 rozhovorů v Pražském deníku.  Spolupracujeme při 

natáčení spotů pro ČT, kdy se klienti mohou vyjádřit k obecně diskutovaným tématům. V Domově se také 

natáčel videoklip pro hudební skupinu Chinaski. 

Struktura obyvatel 
dle věku k 31. 12. 

2018 

věk celkem 

pod 65 let 3 

66 – 75 let 29 

76 – 85 let 72 

86 – 95 let 139 

nad 96 let 9 

Celkový přehled žadatelů o sociální službu a obyvatel DS Chodov 

k 31. 12. 2018 

Počet nově přijatých žádostí 368 

Počet žádostí zařazených do pořadníku 55 

Žádosti odmítnuté z důvodu kontraindikací 2 

Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu 1633 

Počet přijatých obyvatel 99 

Počet zemřelých obyvatel  93 

Počet obyvatel, kteří ukončili pobyt na vlastní žádost 4 

mailto:chodov@seniordomov.cz
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Zorganizovali jsme III. setkání aktivizačních pracovníků domovů, které zřizuje Magistrát hl. m. Prahy a také 

již III. Donovalskou zahradní slavnost. 

Zapojili jsme se do projektu Českého rozhlasu, 

Ježíškova vnoučata, kterého se zúčastnilo 48 obyvatel 

DS Chodov. Ti byli obdarováni dle svých přání lidmi z 

celé ČR. 

Součástí úseku ART jsou také terapeuti (např. 

psychoterapeut, logoped) a pracoviště fyzioterapie, 

kde činnost pracoviště zajišťují 2 fyzioterapeuti a 1 

zdravotní sestra s rekvalifikací. Dále dochází extérní 

fyzioterapeutka z Komplexní domácí péče Naděje. 

Pracují samostatně a ve spolupráci se zdravotními 

sestrami a s vedoucími všech úseků aktivně vyhledávají obyvatele, kteří tuto péči potřebují. 

4.1 Kulturní akce a výlety 2017 

Pro obyvatele Domova jsou každý měsíc připravovány různé kulturní akce a výlety. V roce 2018 se pro 

obyvatele zorganizovalo nepřeberné množství akcí jako např.: Vernisáž akad. malířky Jiřiny Adamcové, 

Divadelní představení Kavárna u Čapků, Divadelní představení Matky matkám, Křeslo pro hosta 

s meteorologem Janem Zákopčaníkem a jinými umělci, Beseda „Kladný přístup k životu“ od nadace Lepší 

senior nebo beseda s Tomášem Nevoralem a další, Lidové tance – folklórní soubor Verpán, Baby Dance, 

Alexander Shonert „Tančící housle“, Hudební vystoupení Karla Kekéšiho, Rozsvěcení vánočního stromku se 

zpěvačkou Magdou Malou, Koncert 

pěveckého sboru Hafotet, Projekty k oslavě 

100. výročí založení republiky (Den 

vzpomínek na T.G.M., Od zrady k vítězství, 

Budování zmaru, Zchlazení jara, Poezie po 

sametu), Sportovní hry – DS Pod Kavčí skálou, 

Taneční soutěž – DSP Kralovice, Vyhlášení 

soutěže O Zlatý klíč Prahy 11 – Chodovská Tvrz a 

spoustu dalších. 

Na konci roku jsme uspořádali již II. ročník 

MEMOfestivalu, v rámci kterého divadelně 

ožily příběhy našich klientů. V rámci oslav 

100. výročí založení republiky jsme za pomoci kampaně HITHIT vydali knihu 222 a 2 příběhy 20. století. 

Jedná se o vzpomínky klientů se zacílením na klienty trvale upoutané na lůžko.  
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5 Zdravotní péče 

V DS Chodov je zajištěna lékařská a zdravotní péče. Na jednotlivých domovech přímé péče je zajištěna 

nepřetržitá ošetřovatelská péče a to 24 hodin denně prostřednictvím všeobecných a praktických sester, 

které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 

Oblast zdravotní péče spadá pod manažerku kvality péče, která koordinuje práci lékaře, všeobecných 

a praktických sester a ambulantní sestry. 

V roce 2018 byla ambulantní péče o obyvatele Domova zajišťována praktickým lékařem MUDr. Petrem 

Bouzkem a MUDr. Rabhou Ben Yahiou, která zajišťuje i pracovně lékařskou péči. Nadále do našeho Domova 

dochází odborní lékaři, kteří k nám docházeli i v roce 2017 (obory neurologie, psychiatrie, urologie, 

ortopedie, léčba bolesti, geriatrie – paliativní péče). V rámci zkvalitnění péče o seniory jsme navázali 

spolupráci s poliklinikou Comfort Care, která nám zajišťuje diabetologii, endokrinologii a zubní ošetření 

klientů.  

Cílem zdravotnické péče je kvalitní a dostupná péče o klienty, cílená prevence, osobní přístup a řešení 

otázek a problémů týkajících se jejich zdraví, nadstandardní organizace individuální zdravotní péče, 

příjemná atmosféra a spokojenost klientů. 

6 Personalistika 

6.1 Struktura zaměstnanců 

 

Přepočtený počet Fyzický počet 

Celkem  Muži Ženy Celkem  Muži Ženy 

domov A 37,73 3,84 33,89 41 5 36 

domov B 38,83 1,24 37,69 45 3 42 

domov D 22,46 2,47 19,99 25 3 22 

sociální pracovníci 5,55 0 5,55 6 0 6 

aktivizační 8,52 0,29 8,23 10 1 9 

ambulance 1,96 0,37 1,59 4 1 3 

ostatní 5,99 0 5,99 8 0 8 

provozně ekonomický úsek 31,83 7,83 24 32 9 23 

celkem 152,87 16,04 136,83 171 22 149 

 

6.2 Vzdělávání zaměstnanců 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách mají povinnost dalšího vzdělávání, kterým se 

obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikace. Naši pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v tématech, které 

rozšiřují jejich pracovní kvalifikaci. V průběhu roku 2018 se zúčastnili například těchto školení, kurzů a 

seminářů: 
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 Specifika komunikace v sociálních 

službách; 

 Kvalita sociálně zdravotních služeb; 

 Biografický model péče o klienta; 

 Certifikovaný trenér paměti, stres a 

paměťový výkon; 

 Doprovázení umírajících v zařízení 

sociálních služeb; 

 Doprovázení v umírání, komunikace s 

rodinou klienta; 

 Dotyk jako forma empatie a komunikace; 

 Práce s agresí v sociálních službách; 

 Neurodegenerativní onemocnění a 

demence; 

 Sociální sítě a efektivní komunikace pro 

neziskové organizace; 

 Kardiopulmonální resuscitace – první 

pomoc; 

 Ošetřovatelská rehabilitace v sociálních 

službách; 

 Kurz Bazální stimulace – základní; 

 Paliativní péče v Domově pro seniory; 

 Právní minimum o sociálních dávkách; 

 Interoperabilita zdravotní péče a péče 

následné; 

 Mnemotechniky – dokonalá kompenzace 

nedokonalé paměti; 

 Muzikoterapie; 

 Pohyb, fyzické divadlo, práce s neutrální a 

expresivní maskou, hlasový projev; 

 Kongres poskytovatelů sociálních služeb; 

 Jak vydržet v sociálních službách aneb 

praktická psychohygiena; 

 První pomoc; 

 Vedení týmu v sociálních službách; 

 a další. 

7 Provozně ekonomický úsek 

7.1 Hlavní činnost – příjmy, náklady 

Celkové příjmy za rok 2018 Částka v tis. Kč 

Od klientů za ubytování 18 057,01 

Od klientů za stravování 14 008,13 

Od klientů za fakultativní služby 31,92 

Příspěvek na péči 19 885,05 

Úhrady od zdravotních 
pojišťoven 11 188,61 

Ostatní výnosy 1 150,28 

Neinvestiční příspěvek 44 355,47 

Dotace 21 378,00 

Celkem 130 054,47 

 
 

 
    

Celkové náklady za rok 2018 Částka v tis. Kč 

Potraviny 8 169,19 

Energie 5 212,59 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 746,11 

Spotřeba materiálu (bez potravin a 
DDHM) 3 909,56 

Osobní náklady 87 552,70 

Opravy a udržování 7 246,30 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 683,29 

Služby 7 906,76 

Odpisy 5 241,33 

Ostatní náklady 386,64 

Celkem 130 054, 47 

7.2 Doplňková činnost 

Doplňková činnost je definována Zřizovací listinou a představuje hospodářskou činnost nad rámec hlavní 

činnosti organizace. Výnosy z doplňkové činnosti tvoří jednak platby za pronájmy nebytových prostor přímo 

sloužícím potřebám obyvatel. Jedná se zejména o kavárnu v prostorách haly, cukrárnu, kadeřnictví, 

kosmetický salon, pedikúru, masáže nebo nápojové automaty. Dále se jedná o pronájem ubytovny určené 
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zaměstnancům DS Chodov, pronájem ordinace praktického lékaře a pronájem dalších nebytových prostor. 

Dalšími výnosy jsou vyúčtované výkonové a kapitační platby zdravotních pojišťoven za výkony praktického 

lékaře v rámci poskytování zdravotní péče obyvatelům (provozování nestátního zdravotnického zařízení). 

Náklady představují především plat lékaře a všeobecné sestry v ambulanci, odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, spotřebu materiálu, opravy a další služby. 

Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2018 činily 1 885,66 tis. Kč, náklady byly vyčísleny v hodnotě 1 772, 57 

tis. Kč. Doplňkovou činností bylo dosaženo zisku v hodnotě 113,09 tis. Kč. 

7.3 Investice a rekonstrukce 

V roce 2018 bylo uskutečněno 24 výběrových řízení. Na potřetí se podařilo vysoutěžit dodavatele 

stavebních prací na veřejnou zakázku Rekonstrukce vestibulu (dvě řízení byla zrušena pro nezájem, nebo 

příliš vysokou nabídkovou cenu). Proběhla rekonstrukce WC klientů (výměna toaletních mís za vyšší klozety 

vyhovující seniorům) v hodnotě 1,18 mil. Kč bez DPH. Podařila se i rekonstrukce výtahu v budově D, který 

byl v havarijním stavu. Z dalších významných zakázek bylo soutěženo např. sprchovací lehátka, zvedáky, wi-

fi v areálu, EPS na pokojích klientů, opravy šaten a sprch, pořízení schodišťových plošin. Opakovanou 

zakázkou byla výměna signalizace na úseku B, podařilo se vyměnit nevyhovující madla na domově B, 

obměnit část nábytku do pokojů klientů domova B, úspěšná byla i rekonstrukce jídelního výtahu a pořízení 

velkokapacitní pračky a mandlu do prádelny.  

Realizace veřejných zakázek: 

Rekonstrukce vestibulu, dva nové zvedáky se závěsnou váhou, tři nová sprchovací lehátka, EPS na pokojích 

klientů na úsecích A a B, rekonstrukce WC klientů na úseku B, výtah budova D, Wi-fi v DS Chodov, částečná 

rekonstrukce podlahových krytin, orientační systém v DS Chodov, nákup 2 ks schodišťových plošin na úseku 

D, nákup třech polohovacích lůžek prodloužené délky, nová velkokapacitní pračka, poradenství v zahradní 

architektuře, oprava balkónů 2. NP budovy A, oprava šaten B, oprava sprchy A, rekonstrukce jídelního 

výtahu, nákup mandlu, mzdové účetnictví, výměna signalizace B, oprava osvětlení II. část, nábytek domov 

B, výměna madel na domově B, ekofinishery domov A, výměna 2 kusů protipožárních dveří. 

8 Fundraising & sponsoring 

8.1 Sponzorské dary a poděkování sponzorům 

V roce 2018 s DS Chodov uzavřeli dárci celkem 35 darovacích smluv. Různí dárci celkem darovali finanční 

hotovost ve výši 275 411 Kč a věcné dary v hodnotě 114 589 Kč.  

V roce 2018, tak jako v letech předchozích, nám opět pomáhali dobrovolníci z firmy L´Oréal Paris v rámci 

Citizen day a dále jsme spolupracovali se společností Glenmark, ČEZ, Eurowag a firmou Atradius v rámci 

Give&Gain Days. 
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Mezi významné dárce patří: Terasy Expert s.r.o. – finanční dar v hodnotě 50 tis. Kč, ROWAN TAX s.r.o. – 

věcný dar v hodnotě 93 141 Kč, Sodexo Pass ČR a.s. – věcný dar v podobě tabletů pro výuku práce 

s moderními technologiemi v hodnotě 60 000 Kč, Perfect Distribution a.s. v hodnotě 35 000 Kč. 

Dalšími významnými dárci jsou: Colmex s.r.o., Michal Novotný, Petr Bušek, AV-comp, s.r.o., MUDr. Tomáš 

Chytka, Jiří Strakoš, Ing. Stanislav Olt.  

8.2 Fundraising 

Na konci roku 2018 se nám díky crowdfundingové kampani na portálu hithit.com podařilo vybrat peníze na 

vydání knihy 222 a 2 příběhy 20. století. Do projektu se zapojilo 92 lidí, díky kterým jsme dosáhli částky 

57 480 Kč. Hlavními a zároveň největšími sponzory byli DelpSys, MK Market a 

JAKOBY films.  

Křest knihy se konal v místě jejího vzniku, tedy u nás v Domově v rámci 

festivalu vzpomínek MEMOfestival. Křestu se zúčastnil patron knihy Tomáš 

Töpfer a patron našeho Domova Otakar Brousek ml. 

Kniha byla představena i veřejnosti, a to na prvním autorském čtení v kavárně 

Liberál, kde knihu pokřtil kmotr Jiří Pospíšil. Této milé akce se zúčastnila i 

trenérka paměti a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a 

mozkový jogging Ing. Dana Steinová, která poskytla záštitu již zmiňovaného 

MEMOfestivalu, a dále Lenka Kašková jako zástupce firmy Depend, která toto 

setkání sponzorovala. 

Cílem projektu je podpora rozvzpomínání se seniorů na události minulého 

století skrze své vlastní životy, sny a očekávání. Vznikající kniha je mozaikou 224 vzpomínek, do níž může 

přispět každý obyvatel Domova a pamětníci se tak stávají aktivními spolutvůrci knížky.  Vznikající publikace 

pracuje s příběhy, popisy dobových předmětů, míst, událostí, s fotografiemi a kresbami a nezřídka skrze 

„všednost“ odhaluje hrdinství, odvahu a dobré lidské srdce. 
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© Domov pro seniory Chodov 
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Redakční spolupráce: Filip Novák 
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Fotografie: © Pavlína Šimáčková, Klára Vohrnová, Zuzana Hytychová, Marie Lhotáková Boháčová, Ivo Šafus, Tomáš Strejček, Filip  
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Korektury: Jonáš Vohrna 

Sazba: Martin S. Dohnal 

Tisková produkce: Tomáš Strejček 

Propagace: Klára Vohrnová   

Všem dárcům ještě jednou velice děkujeme, Vaše podpora je pro nás důležitá a velmi si jí vážíme. 
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