
Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KUETURA

Usn.č. GSS/20171251!

(: rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

"Cech - cestovní náhrady, ubytování, účastnické poplatky, údržba krojů, pronášmy sálů,

příbramských Celoroční činnost v oblasti doprava, věnce !( výročním a pietám, poštovné, pomůcky pro vystoupení, hudba,

horníků & hutníků, homioko-hutnick'ch tradic moderování akcí, výzdoba sálů, ozvučení sálů a pódií, tiskové a propagační materiály, 303 000,00 135 000,00 45 8000000

2,31 Příbram (IČ: y kancelářské potřeby, bankovní poplatky, poplatky za web, poštovní schránka, členské

48954390) příspěvky v organizacích, pronájem kočáru, návrhy na medaile a pamětní listy

- kancelářské potřeby, vybavení kanceláře, bankovní poplatky, poplatky za telefon,

údlžba webu, webhosting, domena, internetové připojení, poštovné, úklidové prostředky,

Cleverlon Bond moderování akci , menší dary pro prezentující , rozkládací Židle pro větší kapacitu,

spol. s r.o., . Kultura v Cowárně 2017 mikrofon, prezentélr, ceny do drobnych souteží, fotodokumentace, videodokumentace, 541 000,00 145 000.00 2? 3500030

Pribram (IČ. honorare uctnkuycich, odborná literatura (knihy o programech jako excel. word, knihy o

27596818) marketingu, osobním rozvoji) propagace (plakáty, letáky, online reklama v médiích,

tištěná reklama, zpracování grafiky, distribuce letáků, rollupy, bannery), potřeby pro

výstavy (lišty, spojovacííkotvicí materiál, stojany)

Česko-ruská Kulturní a společenské

3 spolecnost, 2.3., akce poradane Česko- - najemno, vecne ceny, diplomy, cestovne, administrahvni polozky, ubytovani, kvetlny, 210 000,00 15? 500.00 75 500090

Praha (IČ. ruskou společností, z.s. propagace

00442747) Příbram



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Us:-uč. 685/2017/ZM

(: rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Divadelní představení, — osvětlení honoráře roná'm ro & ace ( 'roba 'Ie internetové služb

Divadelní spolek koncerty, Příbramská technické zí materiálově. zabázyegenýdgradelxikzh řešštaťenl (kulis kostým“ rekvizit

Půnoc, Příbram neckyáda a jiné kulturní „ , . p . , , , p , , y', ,“ . y, 137 500,00 107 500,00 78 2000000
_ -, . . , doprava], Pribramska neckyada [matenalove naklady pro zazeml a nahradni plavidla,

(IČ. 01903850) akce poradane divadelnlm „ . ..

, doprovodné sluzby, věcne ceny do soutě2|

spolkem Pulnoc

Dům vivímus Vyřazeno

. Štědrodenní polévka pro na vlastní

5 vivamus, Pribram „ , „ ,

(IČ“ potrebne zadost

' žadatele

- krytí nákladů na pořízení fotografií určených k veřejnému vystavení, pro soutěže a

Činnost fotoklubu URAN věcné ceny, materiál potřebný k prezentaci fotografii, provoz webových stránek klubu, 15 000,00 9 000,00 900000

pronájem místnosti pro schůzky a zázemí klubu

Ekologické

? centrum ofic“ Dum NATURA ku'tum' - úhrada spotřebního materiálu, propagace, publicita, tisk, úhrada honorářů 570 000,00 212 000,00 37 1500000
o.p.s. (IC. program 2017

24751073)

Mezinárodní festival filmů

„ „Nissan
ZPĚTZŠÉB názvem MFF Ekotopfllm, — najemno prostor, propagace 312 000,00 100 000,00 32 dotačního

dále též jako MFF programu

EKOTOPFiLM



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Us:-uč. 685/2017/ZM

(: rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Celoroční činnost — ná'emné a ostatní otřeb ro rovoz kroužku - hlína barv ír ří adne o rav

Příbram výtvarného kroužku pro „' _ p . y.“ “ ' y' pap ' p p “ y 35 000,00 20 000,00 57 2000000
„ . , napr, keramické pece, čistíci prostředky

(FO) deti a mládež

GINEVRA music

10 Ěs.,_Fr'řlbram- Ginevra - podpora projektu - vyrobaíušudkostymu, ozvučeni, osvětlení, video-natáčení, režie, střih, vyroba klipu, 120 00030 96 000,00 20000100

onctn (IČ. 2017 technicke zajisteni-kompars, fotodokumentace

22726853)

, , - zaplaceni divadelních představení hraných během celého roku, ci Noci divadel 2017,

GymnaZium pod . , ., . . , , , ,

Svatou Horou, . kapely, ozvuceni a osvetleni vsech-akci, na reklamu (vylep, reklama v lokalnich

„ Příbram „. lvlale svatohorské médiích, gratička), spotřební materiál na tvorbu reklamnich materiálu, zajištění chodu 110 000,00 85 000.00 77 50000100

, _ divadelko 2017 divadla (papir, tonery, lepiCi pasky, netkane textilie, paravan, dokoupeni soucasti

Balbinova 320 (iC. . , . . „ , , , ,
61100404) divadelhi elevace), chod divadla např. pronájem daISich dilu eievace pro zvyšeni počtu

míst k sezení na Noc divadel a Festival Divadla Dagmar, pronájem Malé scény DAD

G mnázium Česko-německá výměna

Pííbram Le! ionářů studentských orchestrů

12 402 (IČ" g Gymnázia Příbram a IGS — náklady na dopravu a pronájem sálu a zvukovou techniku na koncert 120 000,00 50 000,00 42 3000000

61 100220) Marienhafe-Moorhusen

2017

42. Příbramský huntík ,. . . . . .
|=Zdeňka Hejkrlíka — honorare, propagace, tiskoviny, zvukarske prace, poplatky OSA 75 000,00 45 000,00| 3500000-

Vyřazeno

Ví. nedělní přejezd české na vlastní

Route 66 žádost

žadatele



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Usnč. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Za příběhy Františka

15 Zahrádky - Po stopách - tisk mapek a letáčků 50 000,00 15 000,00 30 1200000

.olitick'ch vězňů

Hatvan u jesliček — tisk propagačních materiálů (plakáty), dotisk zpěvníčků a kancelářské potřeby 21 000,00 5 00000I 50000'

“232003550
Chairs Příbram postí/teče Koncert k na vlastní

pó,- 26515172) 5 ,znamn fm V, ,y, žádost

y . y yrocnim žadatele

regionu

Integrovaná

střední škola

hotelového

18 Profi-Fl;- “35305“ Mikuláš pro Mačkov — vstupné, nákup materiálu, odměny 11 000,00 8 80000 500000
a s uze , n ram,

Gen. R, Tesaříka

114012:

| I I ! - !

Jeník Libor,

19 Příbram (IČ: Ježata 2017 - nájemné studia, pronájem divadla 75 000,00 52 500,00 70 2000000

67399452

Kiwanis klub Celoroční činnost Kiwanis - režijní náklady - fotodokumentace, tisk a výlep plakátů, tisk pozvánek, správa

Příbram (IČ: „ domény, poštovní, zajištění a účast na akcích — cestovné, ubytování , PHM, věcné ceny 94 000,00 70 000,00 74 2000000

klubu Pribram ,

69766711) do soutěži



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Usnč. 685/2017/ZM

lz rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Klub vojenské Činnost Klubu vojenské — poštovné, kancelářské potřeby, telefonní hovory, pronájem prostor pro klubovou

21 historie Příbram historie Příbram v roce činnost a pořádání akcí, květiny na pietní akty, ceny do soutěží, nákup pohonných hmot 170 000,00 130 000,00 76 4500000

(IČ: 67672965) 2017 a přeprava techniky, nákup munice a pyrotechniky, zápůjčka zbraní a techniky

Matice Putovánni výstava

22 Svatohorská, fotografií: Svatá Hora, aplakáty, anketnilistky, vystavni zařízeni'a popisky, dotrsky fotografii, doprava, odměny 45 000,00 19 000.00 42 1000030

Pribram (IČ. misto řesahu'ící hranice vyhercum, kancelarske potreby, katalog vystavy

70029071) p i

r„
23 v galerii "V Potoční" v roce .. , ' , ' ., . , ' ' , 1 179 000,00 60 000,00 34 4000000

(FCI) 2017 zápchky vytvarnych děl, odmena za prám na vystavách, dozor na vystavách, a

přednášky na výstavách, odvlhčování, osvětlení a topení v galerii



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Usnč. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

. , ,. , Neodpovidá

MS VZS ČČK Celorocni Cinnost Vodni , , . , . . , . .
24 Příbram, UČ: záchranné služby ČČK [gemal-15320 spotrebni materiál (baterie, elektrody), spotřebni materiál, honoráře, 75 000,00 60 000.00 :ŽÉLéního

22879676) Příbram p
pro-rámu

MUZIKA

25 PŘÍBRAM, spolek, lV, rocnik Pribramskeho —uozvucleni, pronajem podia, zastreseni arealu, lavic, osvetleni a cen pro mu2ikanty a 61 000,00 36 450.00 45 3600000

Přibram (IČ. Country-folk festivalu přítomna děti

05060701

Žiar-Římská obec Komorní sbor Mistra - pronájem prostor, graůckě zpracování plakátů, diplomů, programů a jejich tisk, DVD

československé Jakoubka ze Stříbra v r. záznam festivalu, laminování diplomů, sborrnistři květiny, výlep plakátů festivalu i

26 . . „. . 2017 - koncerty a činnost, koncertů sboru, grafické zpracování plakátů na vánoční a velikonoční koncerty, 50 000,00 40 000,00 4000000

husitske v Pribrami . „ , „ . , . - . , ., , , ,

, . XIV. Festival peveckych prispevek na cestovné sbormistryne a sboristu, prispevek na ubytovani sboru na

VI—Brezove Hory sborů Příbram soustředění řis ěvek nato ní ve zkušebně toner telefonní karta

(IČ: 01905291) ' p “ pe ' '

OB Třemošná- Rozvoj spolkové činnosti,

27 Březové Hory (IČ: celoroční činnost, akce pro - doprava, vstupné, ubytováni, pronájem, oprava krojů, renovace praporu 171 322,00 57 000.00 33 1500000

00464759 děti a senio

- materiálově náklady (potraviny jako ceny do soutěží; věcné ceny do soutěží - MP3

přehrávač, sluchátka, drobná bižuterie, deodoranty, sprchové gely, žonglovací potřeby;

Ponton, z,s., Plzeň „ výtvarné pomůcky - materiál na výrobu placek, pastelky, čtvrtky, fixy, samolepky,

28 (IČ: 64355756) Bednení 2017 barevne spreje na graffiti + komponenty na spreje; služby - pronájmy - pronájem 49 122'00 34 DOO'DG 1500030

zábavné atrakce, propagace - tisk a výlep plakátů; ostatní služby — lektorné za beatbox,

streetdance, graffiti, cirkus art, airbrush tatoo workshopy)

Příbramská

29 fil-harmonie,- Celoroční činnost . -_honuoráře, propagace, tiskoviny, pronájmy, notovy materiál, náklady na cestovné, 250 000.00 175 000.00 70 100000100

Pribram (IČ. Pribramske filharmonie naplne do tiskárny

04840054)

Příbramský Big Celoroční činnost — honoráře ůčinku'ících o iatk OSA ronáem koncertních a zkušebních sálů

30 band, zs., (IČ: Příbramská—ho Big bandu - 1 . ' p “ V ' p i ' 570 000,00 250 000,00 44 20000000
02682141 2 s náklady na ozvuceni



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Usnč. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Příbramský , . _ .

městský orchestr Slavnostní vánočni koncert - hudebni aranžmá, finanční odměny pro orchestr, pěvecké hosty a sbor, finančni

31 z s Příbram—Bytíz aneb Vánoce u nás a ve odměny pro sólisty, dirigenta, hosty a moderátora, pronájem prostor, režie koncertu, 160 000,00 144 000,00 2000000

(IČ: 03544338) svetě produkce koncertu, dárková brozura s recepty, vytvoreni dekorem

— náklady na zpravodaje (vydání spolkových zpravodajů (úhrada přípravy k tisku a tisk

, zpravodajů), vydáni propagačních materiálů (příprava a tisk propagační brožury, tisk

Přibramští Celoroční činnost s oiku - lakátů k v'stavě na Sv Hoře a 'in 'ch v'stavách) úhrada nákladů na rovoz klubovní
32 betlémáři, Příbram 9 p , _ y „ ' . ,1 y y, ., ' . , p , , , 140 000,00 112 000,00 5000000

(IČ' 61904461) proppagace spolku mistnosti (pronájem a sluzby), uhrada nakladu na P.O.Box a postove na rozesrlani

' povinných výtisků zpravodajů, nákup medaili do sbírky medaili, nákup knih do

pobočkové knihovny a nákup betlémů do spolkové sbírky betlémů

Rojík Mirosmv' Kulturni léto na - ozvučení a osvětlení Iatk OSA ro a ace honoráře roná'em romítacího

33 Příbram nc: Sebasto clu lama ' pop ? ' p p 9 ' ' p i p 141 200,00 03 200,00 1000000

43131433) p “

SALAMANDR -

občanský spolek „ , „ , , . . .

34 pro volnočasové Letokruhy 2017 celorocni :. pronajem prostor a pozemku na akce, drobne vybaveni pro hudebni a výtvarnou 153 000,00 20 000,00 13 20000100

, . „ prolekt cmnost

aktivity, Pribram

(IČ: 00320001)

Sbor dobrovolných

hasičů Březové Světelná a hudební — poplatek OSA, pronájem, osvětlení, ozvučení , PHM, honoráře a propagační materiál,

35 Hory (IČ: hasičská fontána 2017 spotřeba el, energie, výlep plakátů 55 600'00 44 480'00 2000030

42731267)



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

Usnč. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

- nákup cen do soutěží - drobně předměty (míčky, tužky, bločky, odrazky - dle aktuální

Sbor dobrovolných nabídky; drobné cukrovinky max, 10 % z nákladů, výtvarné potřeby, sportovní pomůcky,

36 hasičů Lezec (IČ: Celoroční kulturní činnost papírnicke potřeby, draci, poplatek OSA, pronájem stanu, pronájem aparatury, výzdoba 25 00000 19 50000 78 1000000

66326036) májky, výzdoba vánočního stromku a klubovny (ozdoby, svícny, vénce, osvětlení),

ohňostroj, opravy kostýmů a dekorace

Sbor dobrovolných Celoroční kulturní činnost - ronáem sálu hudební rodukce honorář ro a ace materiál na 'robu kulis

37 hasičů Orlov uč: soi-i OW mgska;ké třéb '“ ' ' p p 9 ' W ' 25 000,00 20 000,00 1000000

04703129) po ?

833922333“ a Občasník, kronika a - fotodokumentace, spotřební materiál (papiry, tonery, zakládací plastové obaly, desky,

36 p , _ ' společenské akce SOPZ šanony, kancelářské potřeby), externě zajišťovaný tisk, externí knihařské práce, 22 000,00 17 600,00 1500000

Přibram (IČ' Zdaboř předplatné tiskovin drobné věcné ceny při dětských soutěžích

71204273) *

Autorská výstava - krásy

příbramského podzemí _ , , .,

39 ztvárněná „_ tématu Božské vyroba velkoformátových fotografii 50 000,00 30 000,00 1000000

Komedie a Elegie z Duina



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

USH-Č. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

- Březohorskě střípky - příprava, tisk, distribuce, Slivice - Bř, Hory 2017 - organizační

zajištění akce. propagace, vydáni Almanachu Vl. sjezdu rodáků a přátel Březovýcii Hor -

příprava materiálů, fotodokumentace, grafická a textová úprava, příprava tisku, tisk,

Společnost občanů . , ., distribuce, kulturní program při sjezdu rodáků a při Březohorské svatoprokopskě

a přátel Březových Spolecnost obsahu a slavnosti — hudební produkce kulturní vystoupeni organizační zajištění propagační

40 , _ přátel Březových l-lor— . . ' , ,' . , ' . , , 145 000,00 116 000,00 9000000
Hor, Přibram (IČ. , „. materiály - vyletka (3D pohled Březovych Hor, připrava a tisk pamětnich listu a dalšich

celoroční 610003201? , . .. , „ , , -, , ,. , , „.

7069669) propagacnich materiálu pro ucastniky Sjezdu, priprava vystavy - nájemné, kulturni Zivot

na Bř. Horách — květiny k výročím, plakáty, schůze pro občany, organizační zabezpečení

valné hromady. poplatky, opravy křížků a opuštěných hrobů - vyčištění od nánosů,

oprava nátěru, oprava nápisů, očištění kamene

Spolek Drkoínov, Dětský den na Drkoínově. 3329321;

Příbram UČ: pravidelné schůzky a žádost

26664131) činnost spolku žadatele

SPOLEK Propagace historické části

PRAŽSKÉ ULICE Příbrami, včetně obnovení - pronájmy (ozvučení, pódium, stánky), honoráře účinkujícím, ceny do soutěží

42 Příbram “© ' tradic Pražské ulice, jako (sladkosti, medaile, poháry), pronájmy kostýmů (čert, anděl, mikuláš), propagace (fb 170 000,00 85 000,00 5000000

' společenského a stránky, inzerce v novinách, plakáty, výlepové plochy, bannery)

22742624)
kulturního centra města

Spolek pro rozvoj

43 “Ě“ “19513 Kozičínské slavnosti _ plenil—it"? $""" dopravců“ prograllmfletf' 'i'opmwdw program, pro dospe'é' pro 12 000,00 9 000.00 500000
Pribram-KožiCin, zaplaceni uklidu a pomocných praCi pri poradani akce a pro hudebni kapelu

(IČ: 22842934)



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

USD-Č. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Nedodržení

dotačního

programu -

. , . , . , maximální

- uhrada honorářu, pronájmu (podia, kočáry, koně, tech. vybavení), propagace (vyroba - ,

, , „ . . - , „ . , - „ . pozadovane

Spolek Prokop Spolek Prokop Příbram plakátu, brozury, tisk, vylep, sdělovaci prostredky, internetove sluzby), ozvuceni, částka

44 Příbram (IČ: 201? doprava, ubytování, provozní náklady (kanc. potřeby, papir, tonery, kopírování, 565 000,00 282 500,00 50 uvedená v

47074337) poštovné), dekorace, květiny na pietní akty, údržbu krojů (nákup látek a galanterie, žádosti

včetně úhrady za ušití) a věcné ceny. ,

nesmi

přesáhnout

25000000

Kč

- náklady na zapůjčení , dopravu a zajištění provozu železničních vozidel použitých při

zvláštních vyhlídkových jízdách, náklady na zapůjčení, dopravu a provoz železniční

kolejové drezí ny. Náklady na zapůjčení (pronájem) železničního nákladního vozu.

Spolek Rakovnick Náklady na prezentaci akce, výroba, tisk a výlep plakátů, výroba a tisk pozvánek a

Protivínská dráha, Den železnice v Příbrami propagačních letáčků, inzerce akce, kopírování souvisejicich dokumentů. Náklady na

45 Příbram (IC: 2017 zajištění a zabezpečení pohybu návštěvníků akce, vyznačeni přístupových tras a 38 000'00 18 000'00 47 1500030

22676040) vyhrazených prostorů pomocí bezpečnostních pásek, zábran, vývések a dopravních

značek. Výroba a tisk pamětních jízdenek, výroba příležitostného pamětního razítka.

Náklady na zajištění divadelního, hudebního představení, vojenské ukázky. Náklady na

pronájem prostor a prostranství potřebných pro pořádání oslav Dne železnice v Příbrami

Spolek Třemošná Kultumi a společenské .. . . , „, ., . , .. „. ,

40 v Orlové, zs. (IČ: akce pro děti, mládež a " “319mm“ vecne, ceny “.o SOUteZ'Lhmora' ““debn'žum' matef'ř' pro “""“ 32 000,00 10 000,00 50 1000000
47071613) dospělé odpoledne, materiál na divadelní predstavení, materiál na souteze



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

|Clblast: KULTURA

Usnč. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Spolek ve čtvrtek, . . . , , , - . ... . , ., „
47 Příbram (IČ: Spolek ve ctvrtek v roce — návrh,-tisk a vylep plakátu, aparatura, zvuceni, tech. zajisteni, honorare (max 20 Íri). 130 000,00 45 000,00 35 4500030

22621465) 2017 OSA, nájmy, propagace

\S/ŠÉŠPŠilIJrSaŠŠŽs — nájemné, hudební produkce, ozvučovací technika , osvětlovací a obrazová technika,

46 Příbram (IČ“ ' ' " Skok přes kůži mobilní ozvučovací technika, materiální zajištěníjednotlivých skokanských .,průb“ —— 45 000,00 10 000,00 22 1000000

03753573) “ zkoušek, výzdoba sálu

Střední

Érům'filgáišrtíáa — nájemné, hudební produkce, ozvučovací technika, osvětlovací a obrazová technika,

49 škol: Přlbrarn ll Homicko-hutnické tradice mobilní ozvučovací technika, materiální zajištění jednotlivých skokanských „průb“ — 60 000,00 20 000,00 33 1500000

Hrabákova 271 ' zkoušek, výzdoba sálu

(IČ: 01100234)

Svaz tělesně

Mikem“ “. Celoroční činnost

Ceske republice, pěveckého souboru

50 zs., místní „ „ - cestovné, oděvní doplňky pro členy souboru, propagační materiály 10 000,00 7 50000 75 750000

organizace č, 2 PŽÍÉĚŽIŠM STP MO č' 2

Příbram (IČ:

72052643)

:šgri'ešušlesěniseny Celoroční činnost

51 PečiceFllČ“ ' Vepřeková smíšeného - nájmy, honoráře, propagace+tiskoviny, notové materiály 100 000,00 60 000,00 3000000

05030014) Sbor"



Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: KULTURA

USR-Č. 685/2017/ZM

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Waldorfská škola

Příbram —

mateřská škola, . „ . .. , . , ,
52 základní škola a DIVáDLO - Kejklirska - materiál a barvy na vyrobu kulis, kostymu, maskérskě potřeby, paruky, doprava, 16 900.00 13 520.00 1000030

. pohadka (M. Ende) propagace, tvorba dokumentu
středni škola,

Příbram (IČ:

42731259

Neodpovídá

53 Dybuk - pěvecký recitál — honoráře dirigenta, pěveckých sólistů a zvukového mistra 150 000,00 50 000,00 33 ččřálčního

.roramu

Základní umělecká

škola Antonína

04 mamka“ Pr'b'am Kylafow kom“ DUO - honorář 13 000,00 0 000,00 02 000000
Ill, Jungmannova Cantique

351 (IČ:

61904163)

Základní umělecká

škola, Příbram !, Cyklus vzdělávacích

55 nám, seminářů v uměleckých - honoráře, propagace, pronájmy, dokumentace 20 000,00 15 000,00 75 1500000

T.G.Masaryka 155 oborech 2017

(IČ: 68997841)

6 738 644,00 3 423 650.00


