Horizont, o. s.

Výroční zpráva
2007

2007

Organizace
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Název organizace: HORIZONT, o.s.
Adresa: 398 11 Protivín, K lomu č.p. 239
Organizační forma: občanské sdružení, nestátní, neziskové
Datum a místo registrace: 21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR - Praha
Číslo: VS/1-1/44050/00-R
Identifikační číslo: 708 81 553
Číslo účtu: 643623359/0800 Česká spořitelna
Telefon: 382 224 105, 605 416 913
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Internet: http://www.oshorizont.cz
Statutární zástupce / kontaktní osoba/: Jindřiška Trtková
Předmět činnosti: zřizování a provozování nestátní sociální služby
Systém zpracování účetnictví:
HORIZONT, o. s. se řídí při účtování příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které
účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání).
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Slovo úvodem
Rok 2007 byl pro sdružení a klienty významný především tím, že jsme získanou registrací k
24.10.2007, podle ustanovení §79 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů, oficiálními poskytovateli sociálních služeb.
Tato výroční zpráva již tradičně zhodnotí a přinese informace o tom, jak naše sdružení
naplňuje své poslání a cíle, efektivně vynakládá získané finanční prostředky a lidský potenciál
našich zaměstnanců, externistů, dobrovolníků, příznivců a jaké další plány máme do budoucna.
Od vzniku Občanského sdružení, které v roce 2000 zahájilo svoji činnost, uplynula již dost
dlouhá doba na to, abych mohla zodpovědně odpovědět na často kladené otázky:
Co se zdařilo? Co je třeba změnit? Co je třeba zlepšit? Čeho chceme dále dosáhnout? Čím
dospějeme k cíli?

Náš cíl - spokojený klient se všemi svými potřebami a právy, a jeho spokojená rodina.
Rok
> 2000 založení sdružení členy: PhDr. Vlasta Hořánková-místopředseda, Mgr. Anna
Martínková-člen, Mgr. Šárka Nováková-jednatel, Marie Pišingerová-člen,
Jindřiška Trtková-předseda sdružení - trvá.
Vznik Centra sociálních služeb HORIZONT - činnost je zaměřená na odborné sociální a
speciálně pedagogické poradenství, na
zájmové aktivity a rekreačně rehabilitačními
pobyty handicapovaných s rodiči.
> 2004 zprovozněna Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín.
> 2005 vznik Chráněné dílny HORIZONT a Sociálně terapeutických dílen HORIZONT Písek.
> 2006 realizován Výtvarný atelier HORIZONT.
> 2007 projekt Samostatný-nezávislý, aktivační výchovně vzdělávací program.
Cílem je zejména pomoc občanům s mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Těmto lidem se snažíme poskytovat kvalitní službu a podporu, kterou potřebují pro svůj
plnohodnotný a aktivní život ve společnosti ve svém přirozeném prostředí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem poskytovatelům a dárcům od těch největších, až po ty
nejmenší, kteří v roce 2007 podpořili naši činnost a financování projektů:
> Evropské unii za podporu z Evropských strukturálních fondů
> Ministerstvu práce a sociálních věcí, Jihočeskému kraji, Městu Písek, Městu Protivín, Úřadu
práce v Písku
> Nadaci rozvoje občanské společnosti
> dárcům společnosti Provident Financial s.r.o., závodu TONAK a.s. ve Strakonicích, MUDr.
Janu Kolářovi z Protivína, panu Davidu Žákovi z Jídelny ,,U Toušků“ v Písku a dalším
drobným dárcům
> všem členům Občanského sdružení HORIZONT, o.s. za podíl na společné věci a
poskytnutou důvěru
> všem zaměstnancům za jejich každodenní náročnou práci, lásku a trpělivost, které si vážím
> projektovým partnerům a neziskovým organizacím
> dobrovolníkům
> klientům, jejich rodičům a ostatním sympatizujícím.
Děkuji Vám
Jindřiška Trtková
předsedkyně HORIZONT, o.s.
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Centrum sociálních služeb
Centrum sociálních služeb HORIZONT
Občanské sdružení HORIZONT, o. s. se sídlem K lomu 239, 398 11 Protivín poskytuje
ambulantně v rámci Centra sociálních služeb HORIZONT preventivní sociální služby, které jsou
realizovány na základě Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních
služeb pro regiony Vodňany, Protivín a Písek.
Doba realizace projektu: 1.1.2007 - 31.12.2007
Projekt navazoval na předchozí projekty se stejným zaměřením, které se začaly
realizovat od 1.1.2004.
Vedoucí projektu: Jindřiška Trtková
Mobil: 605 4716 913
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Vedoucí Dílny HORIZONT Protivín: Dagmar Jůnová - sociální pracovník v přímé péči
Dílny HORIZONT Písek:
Šárka Průchová - sociální pracovník v přímé péči
Ing.Eva Nolčová - sociální pracovník v přímé péči
Vít Hamáček - administrativní pracovník
Externí zaměstnanci:
PhDr. Vlasta Hořánková - psycholog
Mgr. Šárka Nováková - speciální pedagog
Mgr. Eva Pipková - zdravotní tělesná výchova
Mgr. Marcela Uhrová - výtvarná výchova
Eva Stellnerová - zpracování účetnictví
Dobrovolníci:
Filip Červeňák, Anna Trtková, Alexandra Vanclová,
Gabriela Zinková a Jaroslav Žižka.
Poslání projektu
Nabídnout komplex kvalitních sociálních služeb poskytovaných lidem se zdravotním postižením,
které by vycházely z organizace dne zdravého člověka, který z domova odchází do práce, zajišťuje
si své osobní potřeby, tráví svůj volný čas různými aktivitami a pohybuje se běžně mezi lidmi bez
omezení ve svém přirozeném prostředí.
Cílová skupina
Služba je především určena pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným
postižením pro věkovou hranici od 16ti do 64 let.
Cíle projektu
> začlenění cílové skupiny přirozeným způsobem do společnosti
> opatření proti sociálním vyloučením
> aktivizace pomocí činností, vychovávat, vzdělávat
> aktivní vyplnění volného času nezaměstnaných lidí, pomoc rodině
> udržení životního rytmu
> zabezpečení efektivity spolupráce s rodinou a péčí v sociální oblasti orientací ve vlastních
právech a povinnostech
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Centrum sociálních služeb
Nabízené služby
Základní sociální poradenství § 37 zák. služba je poskytována ve vymezeném čase pravidelně, ale i nepravidelně, aktuálně. Je orientována
především na vnitřní potřebu při uplatňování práv a oprávněných zájmů našich klientů, je součástí
tvorby individuálních plánů, bezprostředně souvisí s poskytováním ostatních služeb.
Sociálně terapeutické dílny § 67 zák.poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném, ani chráněném trhu práce.
Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora, zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie, poskytování sociální služby, která v sociálně terapeutických dílnách obsahuje tyto základní činnosti:
> pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a její nácvik
> pomoc při zajištění stravy
> nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění:
péče o domácnost a zeleň, úklidové práce, vybavení domácnosti a její estetika
péče o ošacení - praní, žehlení, drobné opravy a péče o obutí
stravování, nákupy, příprava jednoduché stravy
používání pracovních nástrojů, bezpečnost práce
> podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, zejména :
- práce s textilem - tkaní, vyšívání, batikování, šití
- práce s hlínou - keramika
- práce s přírodním materiálem a papírem
> výchovně vzdělávací a aktivační činnosti:
- udržování získaných školních znalostí pravidelným procvičováním
- nácvik práce s počítačem
- nácvik chování v různých společenských situacích, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, nácvik komunikace
> výtvarná činnost - kresba, malba, grafika, jiné techniky
> zdravotní tělesné cvičení, návštěva bazénu a pravidelný pobyt venku
> doplňkové aktivity:
- organizování rekreačně rehabilitačních pobytů, zájezdů klientů s rodiči k moři a účasti
na dalších kulturně sportovních akcích
> každý má možnost odpočinku dle svých případných zdravotních indispozic a požadavků,
využít i klidového místa.
Principy
>
>
>
>
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integrace uživatelů do společnosti přirozeným způsobem
respektování práv, přání a požadavků uživatele
individuální a ucelený přístup k uživateli
vzájemná spolupráce mezi uživatelem, rodinou a poskytovatelem

Centrum sociálních služeb
Dostupnost služby:
umístění v centru města v blízkosti osobní hromadné dopravy umožňuje většině uživatelů po
zacvičení samostatné docházení nebo dojíždění z blízkého okolí.
Ukázalo se velice přínosné pro přirozenou integraci a odbourávání závislosti na okolí.
Umístění přispělo dostat ,, LIDI mezi LIDI “.
Koncepce projektu vychází z Komunitního plánu Města Písek a Města Protivín, a především
z potřeb uživatelů a jejich rodin.
Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek
Písek 397 01, Alšovo náměstí č.p.75
Telefon: 382 224 105
Časový rozsah poskytování služby: pondělí - pátek,
Počet uživatelů služby: 24

8:00 - 16:00 hodin

Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín
Protivín 398 11, Masarykovo náměstí č.p. 21
Telefon: 736 272 448
Časový rozsah poskytování služby: pondělí - pátek, 7:45 - 15:45 hodin
Počet uživatelů služby: 8

Vize do roku 2008
> nabídka nových volnočasových aktivit
> v rámci integračního programu zapojit uživatele do prezentace výsledku své práce a
drobného prodeje výrobků dílen
> zaměřit program činností na celoživotní vzdělávání uživatelů služeb
> materiální dovybavení dílen
> intenzivní spolupráce s Praktickou školou v Písku a Úřadem práce
> proškolování pracovníků v sociálních službách se zaměřením na Standardy kvality sociální
služby, individuální plány uživatelů služby, tvůrčí dovednosti při práci s různými materiály
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Centrum sociálních služeb
Ekonomické informace za rok 2007:
Pro rok 2007 byl zpracovaný v roce 2006 souhrnný rozpočet pro dílny HORIZONT v Písku
a Protivíně.
Náklady 2007 Dílen HORIZONT Písek a Protivín
Materiál
Energie + vodné, stočné
Teplo
Cestovné
Ostattní služby - nájem, teltefon, poštovné, úklid, odpad, pojištění
Mzdy + odvody
Služby, poradenství, bank. poplatky, publicita, školení

1 103 998 Kč
118 118 Kč
11 654 Kč
23 000 Kč
18 854 Kč
172 230 Kč
752 603 Kč
7 539 Kč

Výnosy 2007 Dílen HORIZONT Písek a Protivín
Tržby za vlastní výkon
Úroky
Dary
Provozní dotace
MPSV
Úřad práce
Město Písek
Město Protivín

1 162 302 Kč
107 291 Kč
530 Kč
79 131 Kč
975 350 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 0 0 7
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586 000 Kč
299 430 Kč
64 920 Kč
25 000 Kč

58 304 Kč

Samostatný - nezávislý
Pilotní projekt SAMOSTATNÝ - NEZÁVISLÝ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Je v souladu se specifickým cílem Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů Globálního grantu Nadace rozvoje občanské
společnosti a komunitním plánováním v regionu.

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
opatření 2.3. - globální grant č. CZ.04.1.03/2.3.15.2./0010

Samostatný
- nezávislý
Zaměření projektu:
- realizovat nové služby pro klienty s mentálním postižením
a kombinovanými vadami
- rozvíjet sociální dovednosti
- rozvíjet základní počítačové dovednosti
- vytvářet či znovu obnovit pracovní návyky a dovednosti
- pracovní rehabilitace bude probíhat na základě individuálních plánů
- motivovat pro uplatnění na volném trhu práce.
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Samostatný - nezávislý
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha,
rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Doba realizace projektu: 1.9.2006 - 29.2.2008
Vedoucí projektu: Jindřiška Trtková
Mobil: 605 416 913
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Instruktor sociální péče: Gabriela Zinková
Lektor počítače: Vít Hamáček
Odborná péče a výuka: pedagogický psycholog, fyzioterapeut, speciální pedagog,
administrativní pracovník
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vyrovnávání možností v přístupu ke vzdělávání, pracovnímu
uplatnění a zaměstnání pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Cíl je naplňován
prostřednictvím:
-

-

-
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zajištění stability organizace
zajištění potřeb stávajících potenciálních klientů
posílení stávající nabídky poskytovaných služeb
příprava nové služby pro klienty tranzitní program, sociální a pracovní rehabilitace
pilotní odzkoušení nového sociálního programu
vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů uvnitř organizace
cílené rozvíjení trvalých partnerských vazeb
vytvoření dobrého zázemí pro bezproblémové fungování v budoucnosti
> Do programu sociálně-pracovní rehabilitace se zapojí celkem 18 osob ve třech
fázích v průběhu 16ti měsíců, 2 měsíce realizace jsou přípravné.
> Klienti, kterým byla účast v projektu nabídnuta, patří mezi osoby, jež jsou
převážně zdravotně znevýhodněni, dlouhodobě nezaměstnaní a těžko umístitelní na
trhu práce.
> Při zařazení a realizování programu byl pro všechny klienty aplikován stejný
postup:
vstupní vyšetření a pohovor
zpracování individuálního plánu
hodnocení účinnosti zapojení do projektu: průběžné a závěrečné - provádí pracovní tým
za spoluzapojení účastníka
řešení otázky: Co dál?
> Program sociálně pracovní rehabilitace probíhal denně: 8:00 -12:00 hodin
podle vypracovaných výchovně vzdělávacích programů a metodik zaměřených na:
zdraví a osobní hygiena, prevence
stravování, nákupy, příprava pokrmů, stolování a práce související
pracovní trénink - úklidové práce doma a profesní dovednosti
práce s textilem - praní, žehlení, opravy ruční a na šicím stroji
bezpečnost práce
rozumové znalosti pro samostatný život - obnovení a procvičování toho, co již znám,
získávání nových znalostí pro nezávislý život
informatika - základní dovednosti práce na PC, komunikace s okolím
sociálně společenský trénink
estetika a životní prostředí.

Samostatný - nezávislý
> Odpolední doplňkové a zájmové aktivity: 12:00 - 15:30 hodin
- tkaní, ruční práce, keramika, práce s materiálem, turistika, plavání, vycházky, výstavy,
koncerty.
Naše zásada: ”Když teorie - tak s praxí”
Partneři projektu
>
>
>
>

Město Protivín
Sociálně psychologické centrum Arkáda v Písku
Občanské sdružení Mesada v Písku
Úřad práce v Písku

Vize do roku 2008
> 18ti klientům, kteří účast v programu ukončili a ukončí, je nabídnut další navazující
sociálně pracovní program
> se16ti klienty byla uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb v sociálně
terapeutických dílnách HORIZONT v Protivíně a Písku, pravidelně docházejí do
terapeutických dílen, kde dále rozvíjejí své znalosti a dovednosti
> 1 klient se účastní pracovní rehabilitace vyššího stupně na Úřadu práce v Písku
a bude zaměstnán v chráněném pracovním místě dílny HORIZONT
> 1 klient dochází do dílen HORIZONT jako dobrovolník a pomáhá při
jednoduchých úklidových pracích
>

projekt se nezaměřuje pouze na klienty, ale pozornost a pomoc je věnována také
rodičům a rodinným příslušníkům

Projekt Samostatný-nezávislý realizuje vytvoření a pilotní odzkoušení komplexní
sociálně pracovní rehabilitace pro cílovou skupinu lidí.
Pro jednotlivé činnosti programu je vytvořena metodika, která se průběžně ověřuje a
doplňuje.
Program se osvědčil a bude nabízen i v budoucnu, tím rozšíří stávající nabídku
služeb HORIZONT.
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Samostatný - nezávislý
Ekonomické informace za rok 2007
Celková výše rozpočtu projektu je 649 004Kč. Celková částka je tvořena nadačním
příspěvkem ESF ve výši 486 753 Kč a částkou z národního rozpočtu spolufinancování ve
výši 162 251 Kč.
Projekt byl zahájen 1.9.2006 a bude realizován do 29.2.2008.
Na poskytnutí nadačního příspěvku byla dne 23.8.2006 s Nadací rozvoje občanské
společnosti uzavřena smlouva č. CZ.04.1.03/2.3.15.2/0010.
Na tento projekt byla poskytnuta záloha v roce 2006 ve výši 352 694 Kč a na
základě předložených monitorovacích zpráv s žádostí o platbu byly průběžně poskytovány
v roce 2007 zálohové platby identické s výší vyúčtovaných výdajů schválených nadací z
předchozí zálohy v částce 231 409 Kč.
Ke dni 31.12.2007 bylo vyčerpáno 565 023 Kč.

Náklady 2007
Mzdy + odvody
Cestovné
Zařízení, vybavení, ochranné pomůcky
Nájmy, energie + služby spojené, telefon
Služby, poradenství, bank. poplatky, publicita, školení
Drobné stavební úpravy

414 234 Kč
298 786 Kč
2 483 Kč
8 789 Kč
67 121 Kč
35 051 Kč
2 004 Kč

Výnosy 2007
Mzdy + odvody

414 234 Kč
414 234 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 0 0 7

0 Kč

Provozní dotace na projekt SAMOSTATNÝ-NEZÁVISLÝ, kde projekt přechází
smluvně z roku 2006 do dalších let, byly prostředky a jejich čerpání účtovány dle standardu
č. 4.
Pokynů pro příjemce nadačního příspěvku z Globálního grantu v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů k vyhlášce č.504/2002 Sb., nečerpané příspěvky
vyplývající ze smlouvy jsou převedeny do výnosů roku 2008.

....Úspěch nepřijde nikdy sám,
vždy je vykoupen tvrdou prací.
Snahou a úsilím ze strany klientů,
trpělivostí, zodpovědností a láskou
ze strany zaměstnanců ....
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Chráněné dílny
Chráněné dílny HORIZONT
vznikly v roce 2005 za podpory Úřadu práce v Písku, který je partnerem projektu Sociálně
terapeutických dílen v Písku a Protivíně.
Poslání projektu
> zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce
> zvýšená možnost pracovního uplatnění osob ohrožených sociální exkluzí
Přepočtený počet zaměstnanců
>
>
>
>

osob celkem v pracovním poměru
z toho osoby zdravotně postižené
z toho osoby zdravotně postižené s těžkým zdravotním postižením
podíl osob zdravotně postižených z celkového počtu v %

Náklady 2007
Nájmy, energie + služby spojené
Náklady na palivo a energii
Vodné, stočné
Příspěvek na podporu osob se zdravotním postižením §78 zákona č. 435/2004 Sb.

Výnosy 2007
Příspěvek - provozní náklady §76 zákona č. 435/2004 Sb. PIA-D-1/2007
Příspěvek na podporu osob se zdravotním postižením §78 zákona č. 435/2004 Sb.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 0 0 7

3,57
2,31
0,50
106,72

299 430 Kč
13 000 Kč
17 500 Kč
1 500 Kč
267 430 Kč
299 430 Kč
32 000 Kč
267 430 Kč

0 Kč
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Ekonomické informace
Souhrnné ekonomické informace
Celkové náklady 2007 - Centrum sociálních služeb
Dílny HORIZONT
Dotace NROS

1 518 232 Kč
1 103 998 Kč
414 234 Kč

Celkové výnosy 2007 - Centrum sociálních služeb
Dílny HORIZONT
Dotace NROS

1 576 536 Kč
1 162 302 Kč
414 234 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 0 0 7

58 304 Kč

Aktiva
586 000 Kč
299 430 Kč

64 920 Kč
25 000 Kč

79 131 Kč
107 821 Kč

417 368 Kč

Tržby za vlastní výkon
MPSV
Město Písek
Dotace NROS

Dary
Úřad práce
Město Protivín

Pasiva
1 051 389 Kč

7 539 Kč
228 682 Kč
230 622 Kč
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spotřeba materiál

služby

mzdy

ostatní náklady

Organizační struktura
Organizační struktura
SHROMÁŽDĚNÍ

HORIZONT
občanské sdružení

RADA
- předseda
- místopředseda
- jednatel

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
- zaměstnanci s OZP a TZP

ZÁKLADNÍ PORADENSKÁ
ČINNOST
- sociální pracovník, spec. pedagog,

EXTERNÍ ODBORNÍ
PRACOVNÍCI

DÍLNA PROTIVÍN
- pracovník sociální péče

DÍLNA PÍSEK
- instruktor sociální péče

- speciální pedagog
- psycholog
- arteterapeut
- fyzioterapeut
- výtvarný pedagog

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
- instruktor sociální péče

ÚČETNÍ PORADCE
SOCIÁLNĚ AKTIVAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S
DĚTMI
ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK

- speciální pedagog

KLIENTI
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Ví se o nás
Výstava v Galerii Portyč “Slunce svítí všem”
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Ví se o nás
Křesadlo 2006 - komunitní projekt roku

Lidice 2007 - Lidická růže
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Ví se o nás
Rehabilitační pobyt v Mačkově

Zájezd do Chorvatska - Cirkvenica
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Ví se o nás
Další akce

> Setkání neziskových organizací v Rudolfínu
> Výstava v průjezdu při městských slavnostech “Dotkni se Písku”
> Převzetí symbolického šeku od firmy Provident Financial, s. r. o.
> Výstava v Kulturním domě Protivín
> Výstava a ukázky tisku při městských slavnostech v Protivíně
> Den bez aut v Písku - veselá keramika
> Prodejní výstava neziskových organizací v Č. Budějovicích
> Adventní jarmark v Písku
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Adresy
HORIZONT, o. s.
Adresa: 398 11 Protivín, K lomu č.p. 239
Telefon: 382 224 105, 605 416 913
Číslo účtu: 643623359/0800 Česká spořitelna
Internet: http://www.oshorizont.cz
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Statutární zástupce / kontaktní osoba: Jindřiška Trtková

Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek
Alšovo náměstí 75
397 01 Písek
Tel: 382 224 105

Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín
Masarykovo náměstí 21
398 11 Protivín
Tel: 736 272 448

Chráněná dílna HORIZONT
Alšovo náměstí 75
397 01 Písek
Tel: 382 224 105

