
Alternativa výroční zprávy 2021 

Dobro♥dějky, z. s. 

♥ Dáváme lásku a radost dětem z dětských domovů i hendikepovaným, dávejte ji s námi ♥ 

 

Dobrodějky jsme založily tři kamarádky. Vždy jsme cítily se znevýhodněnými a vždy 

jsme rády pomáhaly. Abychom mohly pomáhat ještě efektivněji, založily jsme se v roce 2018 

spolek a zacílily tak naši pomoc na míru. Jdeme na to totiž trošku jinak. Nejdříve se ptáme a 

zjišťujeme, jaké potřeby děti a hendikepovaní mají, a poté sháníme finance přímo cíleně na 

tyto aktivity.  

Naší cílovou skupinou jsou děti z dětských domovů, náhradních a sociálně slabých 

rodin i hendikepované děti a dospělí. Naše klienty kamarády pravidelně navštěvujeme s 

rozvojovými aktivitami, canisterapií, pořádáme pro ně vzdělávací, sportovní a zážitkové 

aktivity, pomáháme jim se začleněním do běžné společnosti a našimi aktivitami s 

odbouráváme bariéry postavené z předsudků. Pro děti jsme jako starší kamarádi, na které se 

mohou kdykoliv obrátit, a to i poté, co dětský domov opustí. 

 

Co děláme? 

 Pravidelně pomáháme s doučováním – osobně, 

či online v době Covidové 

 Vozíme potraviny z potravinové banky 

 Hledáme a poté rozvíjíme talent dětí 

 Pořádáme Vánoce na horách pro děti, které by 

jinak zůstaly v dětských domovech i přes štědrý 

večer 

 Organizujeme pro děti letní tábory a zotavovací 

pobyty, zaměřené na vzdělávání, sport, přírodu. 

 Učíme děti sporty, které jejich vrstevníky naučili 

rodiče, doprovázíme děti na jezdecký kroužek 

 Poskytujeme canisterapii a caviaterapii 

 Poskytujeme dětským domovům personální 

pomoc například formou záskoků za 

nepřítomné vychovatele 

 

 

 



V roce 2021 Dobrodějky: 

 Rozdaly 2 134 hodin lásky, pozornosti, povídání a objímání. Za svou existenci pak již téměř 

6 000. 

 Realizovaly 71 akcí pro děti a hendikepované, za svou existenci více než 280. Z toho 14 

pobytových v roce 2021 a 41 celkem. 

 Rozvozily a nasbíraly přes několik tun potravin 

 

S tím vším nám pomáhá naše úžasná parta dobrovolníků, kterých máme k dnešnímu dni více 

než 20 a bez kterých bychom se neobešly. 

 

♥Uskutečněné aktivity pro děti ♥ 

I rok 2021 byl pro nás i naše kamarády jiný. Změnila ho pandemie Covid -19, kdy byla možnost 

aktivit s dětmi velmi omezená. Společný velký tábor, jsme i letos rozdělily na několik pobytů 

s malým počtem dětí, abychom nemíchaly děti z různých domovů a předešly tak možné 

nákaze. Náš tradiční Vánoční pobyt na horách byl z důvodu opatření omezen na jeden dětský 

domov 

I přes toto vše jsme pro děti ze tří dětských domovů – Nové Strašecí, Krnsko a Dolní Počernice, 

připravily mnoho akcí, jejichž výčet naleznete níže. Krom výčtu aktivit níže pravidelně jezdíme 

do DD Nové Strašecí s doučováním, canisterapií, hraním, povídáním, někdy koupáním, čtením 

na dobrou noc a uspáváním. V DD Krnsko pak probíhaly ad hoc jednodenní i pobytové akce. 

V tomto roce jsme rovněž započaly pravidelnou Canisterapii v DD Dolní Počernice.  

Naši činnost vítají nejen děti, ale i jejich tety vychovatelky a strejdové vychovatelé. Vychovatelé 

dělají pro děti v dětských domovech maximum, ale při osmi dětech na směně, nemohou dětem 

věnovat tolik individuální pozornosti, jako rodiče dětem vyrůstajícím v rodině. My báječnou 

práci vychovatelů doplňujeme. Děti bohužel bývají často vyloučeny ze skupiny svých 

vrstevníků i proto, že nemohou sdílet společné zážitky nebo neumějí sporty, které jsou pro 

děti vyrůstající v biologické rodině běžné. Tím je například plavání, lyžování, ale překvapivě i 

návštěva divadla, kina či fastfoodu, kam se děti z DD běžně nedostanou, a proto jim s tímto 

pomáháme my. Během těchto aktivit se pro děti přirozenou cestou stáváme jejich staršími 

kamarády, na které se mohou kdykoliv obrátit, a to i poté, co dětský domov opustí.  

Krom dětem z dětských domovů, pomáháme i dětem vyrůstajícím v náhradní, či sociálně slabé 

rodině.  



27. 12-2. 1. Prázdniny pro Lauru 

Laura si v tomto roce prošla mnoha změnami. Vrátila se z 

pěstounské péče do Klokánku, odkud šla do DDDP, kde, aby změn 

nebylo málo, změnila rodinnou skupinu z důvodu stěhování. 

Laurinku od jejích 3,5 roků doprovází Dobrodějka Míša, která si 

Laurinku bere pravidelně domů. A nebylo tomu jinak ani o 

vánočních prázdninách ;-)  
 

22. - 26. 12. 2021- Vánoce na Barce 

I letos Dobrodějky s dětmi, které si ani na Vánoce nikdo z 

rodiny nevzal domů a trávily by štědrý den v dětském 

domově, vyrazily na naši milovanou Barku na Benecku. 

Všechny děti se tam naučily lyžovat, a to jsme měly s sebou 

9 začátečníků. Hlavní zásluhu na tom má Lyžařská škola 

Sova z Benecka, která nám za cenu 2 instruktorů, poskytla 

instruktory 4. Děti byly z lyžování nadšené.  

 

 

18. 12. 2021-Blešák na Barče 

Od Kulturního domu Barikádníků jsme dostaly příležitost prodávat 

výrobky dětí a našich kamarádů na blešáku. Pro děti jsme utržily 

nádherných 2390,-Kč. Moc děkujeme Kulturnímu domu 

Barikádníků za prostor a kamarádům umělcům za zboží k prodeji.  
 

5. 12. 2021 - Mikulášská nadílka 

Adventní neděli Dobrodějky se svou nebesko-pekelnou 

posádkou již tradičně navštívily dětské domovy se kterými 

spolupracují. Z dětských domovů ale pekelníci opět 

odjížděli s prázdnou. I když pár zlobidel v pytli už bylo, 

nakonec se Mikuláš smiloval a přiřkl zlobítka andělům. Čerti 

zas ufňukaně odjeli s prázdnou a pod kotlem si zas budou 

muset topit sami.  

 

1. 12. 2021 - Zahájení pravidelné canisterapie v Počernickém 

domově 

V úterý jsme zahájily pravidelnou individuální canisterapii pro 

veselého M. z dětského domova v Dolních Počernicích. Rozárka 

svému novému kamarádovi s ADHD vykouzlila úsměv na tváři. S 

heslem "špinavý pes je šťastný pes" jsme canisterapii ukončili na 

nedalekém poli, kde jí M. na rozloučenou házel míček. M. naštěstí 

zůstal čistý  
 



20. 11. 2021 - Potravinová sbírka 

I letos jsme dostaly příležitost sbírat potraviny pro naše potřebné, 

moc děkujeme Potravinové bance za tuto možnost :-). Nasbíraly 

jsme kolem 300 kg potravin, které jsme rozvozily potřebným a část 

využily na odměny pro děti při soutěžích, na Mikulášskou nadílku i 

na vaření při akcích pro děti. 

 

 

 

11. 9. 2021 - ProDobroFEST 

V sobotu oslava našich narozeni probíhala formou dětského dne, 

kam přijeli zástupci našich tří dětských domovů, a i dost dětí z řad 

veřejnosti, z čehož jsme měly opravdu velkou radost. Počasí si s námi 

chvilku hrálo, ale i tak jsme si skákacího hradu, kouzelníka i soutěží 

užili do syta ;-) 

  

 

10. 9. 2021 - ProDobroFEST 

První zářijovou akcí byl náš již třetí ProDoborFest. Páteční večer jsme 

slavily třetí narozeniny a pořádaly koncert, jehož výtěžek byl určen 

na aktivity pro děti z dětských domovů. Letos nám hrály tři senzační 

kapely: B-Dance-Band ladies, The Black Swan a Five leaf clover a 

hrálo jim to báječně :-)  

 

 

9. - 13. 8. 2021 - Koňský tábor 

Dobrodějky rády pomáhají, a tak jsme pomáhaly i na koňském táboře, 

ve stájích, kam chodí pravidelně Strašátka. Tábora se účastnila i 10letá 

L., která nyní žije v dětském domově v Počernicích. I tento tábor jsme 

si báječně užili :-D 

  
 

3. - 6. 8. 2021 - Minitábor s Krnskem-Výpomoc 

V srpnu jsme vyrazily na minitábor Krňátek, kam jsme s Rozárkou 

přijely trošku pomoci. Počasí nám úplně nepřálo a krásné 

Nechranické přehrady jsme si moc neužili, ale psí kusy se dají 

dělat všude, a to si Rozinka i děti užily :-) 

 

 

 



 

24. - 31. 7. - Výpomoc na Barce 

Tak jak je již milou tradicí, i letos vypomáháme na Chatě Barka, 

kam s dětmi každý rok jezdíme na Vánoce. Letos krom 

Dobrodějky Michaely a Strašecké Věrky, vypomáhá i Strašecký 

Tom, a ještě pár menších Strašátek jsme sem vytáhly na 

prázdniny. Jako vždy je to tu moc fajn. ♥.  
 

 

 

Tábor 9. - 16. 7. 2021 

Letní tábor je spolu s Vánocemi na horách aktivitou, na kterou se 

všichni těšíme nejvíce. Na letošním táboře v Machově mlýně s 

námi byly děti ze 3 dětských domovů. Opět nám tábor utekl jako 

voda a byl zas plný dobrodružství a krásných společných chvil. 

Stihli jsme výlety, bojovku, tancování, korálkování, soutěže, 

celotáborovou hru, lezeckou stěnu, koupání, lanové centrum, 

táborák, letní kino i diskotéku ;-). Více fotek 

opět na: https://www.facebook.com/Dobrodejky.detem 

 

 

1. - 5. 7. -Minitábor se Strašátky 

Prázdniny jsou tady a naše první akce byla se Strašátky. Skvělé 

dámy Monika B. a Alena K.  nám půjčily svou krásnou chaloupku 

a my všichni jsme tak získali bájo útočiště k výletům, bojovce, 

relaxaci, tvoření a spoustě dalších bezva zážitků. Holkám moc 

moc děkujeme že nám chaloupku poskytly a krásně se o nás 

během minitábora staraly ♥. Více fotografií naleznete na: 

https://www.facebook.com/Dobrodejky.detem  
 

 

10. 6. 2021 - Koupačka se Strašátky 

Konečně vylezlo sluníčko, a tak jsme toho využily a během naší výpomoci 

v DD vytáhly Strašátka k vodě. Naše kachnoterapeutka Rozinka tentokrát 

dbala na bezpečnost především z mola ;-) 

 

 

 

 

5. 6. 2021 - Dětský den v NS 

Také jste si o víkendu užívali sluníčka? Dobrodějky krásného počasí 

využily na oslavu dětského dne se Strašátky. Opět se soutěžilo, opět jsme 

vyčerpali psí kamarády, opět jsme hráli o spoustu sladkých cen a opět to 

bylo moc moc fajn.   
 

na:%C2%A0https://www.facebook.com/Dobrodejky.detem


26. 5. 2021 - Canisterapie v Novém Strašecí 

Dnes jsme kvůli počasí nemohly děti doprovodit na koníky, tak jsme 

zaimprovizovaly s canisterapií, chlupáč jako chlupáč ;-)  

 

 

 

 

 

16. 5. 2021-Canisterapie a soutěže v Krnsku 

Když se změní plány, aneb canisterapie bez psa. Děti nám Rozárku 

unavily ještě než jsme stihly postavit dráhu a připravit aktivity, tak 

opět probíhala CT bez psa.  

 

 

  
 

10. 5. 2021 - Návštěva v Krnsku 

Krásný den přejeme tentokrát z Krnska, kam jsme dnes odvezly 

potraviny z Potravinové banky Praha, vyzvedly krásné svíčky od dětí 

do našeho obchůdku a k tomu všemu jsme s dětmi stihly číst a trošku 

si pohrát. Prostě další báječný den, za vše moc děkujeme ♥ 

 

 

8. 5. 2021 - Zahájení sportovní sezony v NS 

Dnes jsme opět zaskakovaly v DD a stihly jsme toho opravdu hodně. 

Dopoledne jsme společně chystali zeleninu na grilovačku a pekl se 

dort, odpoledne Dobrodějky pomáhaly na tradičním otevření 

sportovní sezóny s doprovodným programem, večer jsme všichni 

slavili s Danem 18 narozeniny a pak společně koukali na film.   

 

 

30. 4. 2021 - Pálení čarodějnic a soutěže v Krnsku 

Přežily jsme, Dobrodějky jsou tak trošku čarodějky, pomáháme 

dětem z dětských domovů vykouzlit úsměv a plnit přání a včera 

byla naše noc. Moc rády jsme tedy přijaly pozvání DD Krnsko na 

Čarodějnice, kde jsme pomáhaly s organizací soutěží. Děti na nás 

byly hodné a do ohně nás nestrčily Děkujeme Potravinová banka 

Praha, že jsme díky sbírce i pravidelné pomoci měly pro děti opět 

krásné ceny.  
 



 

14. - 15.; 21. -22.; a 27. - 28. 4. 2021 - Výpomoc 

v Novém Strašecí, Doučování a Canisterapie 

Naše pravidelná výpomoc v záskoku za vychovatele 

v dětském domově v Novém Strašecí stále 

pokračuje. Během středečních a čtvrtečních 

12hodinových služeb pomáháme dětem i s 

doučováním a stihneme rovněž canisterapii s naší 

Rozárkou. Covidová doba je náročná pro všechny a 

chlupatého parťáka na blbnutí děti více než vítají. 

 

24. 4. 2021 -Potravinová sbírka 

I letos jsme se zúčastnily potravinové sbírky. Uhodnete, 

kolik jsme vybraly? I přes veškeré nástrahy téměř 

nepřístupného Tesca Květ, jsme nasbíraly úžasných 318 

kg potravin, které ještě tentýž den putovaly do 2 dětských 

domovů a sociálně slabým rodinám. Obrovské díky patří 

zaměstnancům Tesca E. Klimekové a D. Medunovi, kteří 

nám přivezli 80 kg potravin i drogerie, manažerovi 

prodejny za 24 kg, další obrovské díky patří Veronice 

Saveljevové, která věnovala přes 20 kg potravin a 

drogerie. Velké díky patří samozřejmě všem dárcům a 

Potravinové Bance, že jsme se mohly zúčastnit. Opravdu 

moc všem děkujeme ♥  
 

7. - 8. 4. 2021 -Výpomoc u Strašátek 

Výpomoc Dobrodějek se službami v DD je nyní 

pravidelná a jsme za to moc rády. Poznáváme tak chod 

domova ze všech úhlů a naši pomoc dětským 

domovům tak budeme moci cílit ještě lépe. Navíc si to 

opravdu moc užíváme. V týdnu jsme s dětmi opět 

soutěžily, tentokrát o velikonoční nadílku. Jen už nám 

docházejí nápady, jaké jiné soutěže a disciplíny v 

rámci areálu DD ještě vymyslet (v době školy, kdy je 

po online výuce ještě nutné s dětmi, často s každým 

zvlášť, dělat pořádnou nálož úkolů, již výlety mimo 

areál nestihneme)   

 

 



31. 3. - 1. 4. 2021 - Výpomoc, sbírka bruslí a Aprílek  

Během aktivit s dětmi jsme zjistily, že brusle dětí jsou ve 

špatném stavu. Děti v dětských domovech moc rády 

bruslí a na bruslích je to znát. Kolečka nám doslova mizí 

před očima a některé děti se musí o brusle střídat, 

uspořádaly jsme proto pro děti sbírku. Moc moc 

děkujeme všem kteří brusle darovali. Děti už nadšeně 

drandí. V pondělí jim uspořádáme závody na bruslích v 

obratnosti. Moc děkujeme. No a 1. 4.? Teto, co je dnes k 

obědu? Hrneček od medu. Chudinky děti si myslely, že je 

to APRÍL :-D 

 

  

24.-25. 3. 2021 - Výpomoc 

V době kovidové vypomáháme se službami v DD Nové Strašecí i DD 

Krnsko. Tato doba je náročná pro všechny. Domovy se v době 

karantén a onemocnění zaměstnanců potýkají s nedostatkem lidí, 

kteří by se o děti postarali, ale i ohromným nárustem objemu práce 

například spojeným s on-line výukou. Proto za vychovatele 

zaskakujeme. Ať za nemocné, či aby si mohli odpočinout od 

přesčasů, kterých mají nyní mnoho. Dnes jsme zahájily pravidelnou 

výpomoc každou středu a čtvrtek. 

  
 

18. 3. 2021 - Přivolávání jara 

Dnes jsme s dětmi přivolávaly jaro ⚘... a přišel sníh ..., i tak to bylo bezva   

 

 

 

 

  

6.-12. 3. 2021 - Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny jsme měli všichni trávit na horách a lyžovat na naší 

oblíbené Chatě Barce. Koviďák nám ovšem opět pokazil plány. 

Dobrodějky se ale nedaly a trávily s dětmi prázdniny v domově, kde 

zároveň pomáhaly střídat vychovatele. Pro děti jsme na každý den 

připravily program. Došlo na soutěže, turnaje, šipkovanou, bojovku i 

kreativitu.  



 

20. 2. 2021 - Výpomoc 

Dobrodějky opět s radostí pomáhají vykrýt služby v DD. S dětmi jsme 

tvořily a večer jim nachystaly překvapení. Na nečekané párty bylo něco na 

zub a pak jsme hrály země, město. A zas to bylo s dětmi bájo     
 

 

 

4. 2. 2021 -Splněný sen Dobrodějky  

I další doučování bylo opět velmi netradiční a dokonce splnilo 

sen. Dobrodějka Míša jela včera s dětmi na koňský kroužek, 

který měly děti kvůli špatnému počasí odložený ze středy. Když 

jsme přijeli na statek, byli tam již připravení koníci k 

hřebelcování. Vzadu byla nádherná Fríská kobylka. Míša je 

koňák a jezdila na kdejakém koni, ale frísák byl její sen. 

Kobylku nikdo nehřebelcoval. Děti nemusely Míšu přemlouvat 

dlouho, aby si Samantu osedlala a jela s nimi na vyjížďku, splnil 

se jí sen. Jste úžasná Stašátka :-) Na doučování po koníkách 

samozřejmě došlo také.  

 

 

28. 1. 2021-Netradiční doučování 

Dnešní doučování bylo netradiční a 

slavnostní. Strašátka tentokrát totiž připravila 

program nám. Protáhla nám těla. Děti dnes 

také dostávaly vysvědčení. Díky Potravinové 

bance jsme pro děti měly i sladkou odměnu 

:-).   
 
 

14. 1. 2021-Doučování konečně osobně 

Dnes po dlouhé době mohly Dobrodějky vyrazit do dětského 

domova na osobní doučování, které až do teď mohlo být jen on-

line. Probíhala společná čeština, angličtina, hraní, povídání, mazlení 

s Canisterapeutem a oblíbené rozdělování potravin z Potravinové 

banky Praha. Jen naše všudy přítomná asistentka Rozárka vyšla ze 

cviku a po 4hodinovém dovádění s dětmi padla na znak. Už nyní se 

všichni moc těšíme na setkání příští týden. 

 

 

 

 



♥Uskutečněné aktivity pro hendikepované ♥ 

Naše dobro-dění hendikepovaným spočívá v občasné potravinové pomoci, návštěvách v jejich 

prostředí, canisterapii či organizaci soutěží či dalších rozvojových, nebo kreativních činností. 

Naše čtyřnohá rošťácká terapeutka Rozinka klientům vždy vykouzlí úsměv na rtech. 

Spolupracujeme s klienty organizace ALKA o.p.s. Chystáme se rozšířit činnost i pro 

hendikepované děti Speciálních škol Diakonie ČCE z Prahy 4 a 10. Bohužel i v tomto roce naše 

působení u hendikepovaných kamarádů Covid velmi omezil. 

  

16. 12. 2021 -Vánoční setkání v Alce 

V Alce pro klienty pořádali Vánoční besídku a nás poprosili o 

doprovodný program, čehož jsme moc rády využily a bylo to 

bezva, jako vždy. Pro klienty jsme si připravily zdobení 

perníčků, hlavolamy, malování na obličej, soutěže 

procvičující motoriku a samozřejmě nechyběla ani 

canisterapie ♥ 

 

 

 

 

 

16. 11. 2021-Návštěva s canisterapií v Alce 

V úterý jsme po delší odmlce opět navštívily naše 

kamarády v Alce a Rozinka opět svou raráškovskou energií 

vykouzlila mnoho úsměvů a radosti. Už se zas moc těšíme 

na další návštěvu a moc doufáme, že okolnosti dovolí, 

abychom jezdily častěji.  
 

 

 

28. 5. 2021 - Canisterapie v Alce 

Rozinka vešla, strhla na sebe všechnu pozornost, rozzářila tváře, 

rozdala radost, zvedla všechny ze židle, sežrala všechny pamlsky 

a bylo to :-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



♥Canisterapie a Caviaterapie ♥ 

Našim kamarádům klientům poskytujeme canisterapii (terapie psem) a caviaterapii (terapie 

Morčetem). Umíme zajistit zooterapii i s dalšími zvířaty. Máme již tři certifikované týmy na 

canisterapii a jeden tým na caviaterapii. 

 
 

Rozárka a Míša, Lola a Verča, Sunny a Monča. 

Toto jsou naše CT týmy s certifikací. Jak vidíte, můžeme nabídnout 

všechny velikosti hafanů, od prcka po „poníka“. 😉 

 

 

 

 

Zuzka a morčátka – tedy Caviaterapeutická tým 

Zuzka - Je studentka adiktologie, která se zbláznila do morčat.  

Džusík a Texík jsou 2 morčáci fešáci, se kterými Zuzka pracuje 

nejčastěji  

 

  
 

♥Velké poděkování Dobrodějek patří♥ 

 

Společnostem:     Pravidelní dárci: 

Petr Weigel        Veronika Saveljevová 

Karel Kotek        Lída a Lída 

Michaela Jägerová       Robert Novický 

Jana Koslowski       Petra Henzlová,    

        Monika Petrůvová 

 

Dále děkujeme: 

Václavu Kainovi, za finanční pomoc, společnosti Pragotour, za poskytnutí mikrobusů zdarma 

a dopravy za výhodnou cenu, společnosti Prevent, za online školení pro dobrovolníky 

zdarma, zaměstnancům Tesca a Wuestenrot za vánoční dárky pro děti. 

 

 



Získaly jsme grant či dotaci od: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrovské díky patří rovněž všem dobrovolníkům, kteří se s námi dětem věnují a na naše 

akce čerpají svou vzácnou dovolenou a volný čas. Rovněž děkujeme všem fanouškům a 

podporovatelům, kteří nám pomáhají. Bez Vás všech výše uvedených, by nic z toho nebylo 

možné, moc děkujeme.  

 

♥ Dáváme lásku a radost dětem z dětských domovů, děkujeme, že je rozdáváte s námi ♥ 

 

 

 

♥ A co za Vaše příspěvky umíme? ♥ 

 

100,- Kč Návštěva, jednoho dobrovolníka autobusem, pro 20 dětí. 

450,- Kč Návštěva až 5 dobrovolníků vozem, pro 20 dětí, či rozvoz potravinové pomoci 

potřebným 

1500,- Kč Dílna přímo v domově pro 20 dětí/klientů, včetně materiálu. 

7000,- Kč Víkend na vodě pro 10 dětí, či celodenní lyžovačka pro 8 dětí 

50 000,- Kč Dvoudenní pobyt s bohatým programem pro až 50 dětí. 

100 000,- Kč Víkend na horách s výukou lyžovaní pro 30 dětí. 

170 000,- Kč Vánoce na horách, včetně štědrovečerní večeře a nadílky, pro 30 dětí, které by 

jinak zůstaly v dětském domově.  

220 000,- Kč Letní tábor pro děti ze tří dětských domovů, náhradních a sociálně slabých rodin 



 

 

♥ Více o nás a našich aktivitách naleznete na ♥ 

www.dobro-dejky.cz 

www.facebook.com/Dobrodejky.detem 

www.instagram.com/dobrodejky 

https://www.linkedin.com/company/dobrodejky-z-s/ 

 

 

♥Finanční výkazy♥ 

 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

↓ 

Na finančních výkazech již pečlivě 

pracujeme a brzy je sem přiložíme, 

děkujeme za trpělivost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvaha 

 

 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 

Kompletní závěrku naleznete ve sbírce listin v OR 

http://www.dobro-dejky.cz/
http://www.facebook.com/Dobrodejky.detem
http://www.instagram.com/dobrodejky

