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Kdo jsme 
 
Oblastní charita Most je nestátní nezisková humanitární organizace. Naším krédem je pomoc bližním 
v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Pomoc potřebným, zejména 
sociálně slabým rodinám, ale i osobám, které se ocitli v osobní krizi. Jsme členy Sdružení Česká 
katolická charita a působíme v rámci Diecézní charity Litoměřice.  
  

Oblastní charita Most  -     má právní subjektivitu 
- sídlí v Mostě a působí v litoměřické diecézi 
- řídí ji ředitel 
- je územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích 
- je členem Sdružení Česká katolická charita 
 

 
Orgány OchMost:                  -    ředitel: Mgr. Eva Čenkovičová 

- rada Charity 
 
 

Oblastní charita Most v roce 2003 se stala členem Sdružení azylových domů ČR a Euroregionu 
Krušnohoří 
 
 
 
e-mail: charita.mo@volny.cz 
           ad_osek@seznam.cz 
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Úvodem 
 

Milí přátelé, 
 
Každý rok je darem, za který se sluší děkovat Bohu a také vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli svým bližním. 
 Rok 2003 se stal důležitým rokem pronáší zemi, protože jsem se Rozhodli přihlásit se k účasti v široké rodině 
evropských národů, kam jsme Dlouhá staletí patřili. Je dobré uvědomovat si společné evropské kořeny, 
které jsou tak zásadně křesťanské a z kterých rosta veškerá úcta ke člověku a láska k bližnímu.  
            Vděk patří také práci našeho Euroregionu Krušnohoří, v Jehož sociální komisi spolu s Diakonií CČE 
pracujeme. Při hledání modelů spolupráce s našimi sousedy je oblast sociálních služeb vynikajícím a velmi 
přirozeným polem spolupráce. Můžeme obdivovat model zabezpečení péče o všechny generace u našich sousedů 
a jsme vděčni za jejich pomoc a ochotu dělit se svými zkušenostmi.  
            Při naši práci můžeme vidět kolik je dobroty mezi lidmi a Že roste počet lidí, kteří nejrůznější formou 
pomáhají potřebným. I v naší zemi ožívají humanistické ideály a pojmy dobrovolnictví, filantropie a 
dárcovství už začínají být živé i v naší společnosti. Také tady se můžeme hodně poučit u našich sousedů, kde 
platí daleko častěji, že ten, komu se daří pomáhá tomu, kdo opravdu potřebuje pomoc. 
 
 
     P. Josef Hurt, Děkan Římskokatolické církve v Mostě 
 
-- 

 
 
 

Klub pro předškoláky i školáky SOVIČKA 
 
Kontaktní adresa: ul. P.Jilemnického 2457, 434 01 Most                           
Tel.: + 420 – 476 119 999                           
                                                                                                                            
Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí  
ve věku  od 4 do 15 let 
 
Kapacita:   50 dětí. 

 
Projekt Komunitního centra pro děti a mládež Sovička se zaměřuje na děti ze sociálně slabých 

rodin ve věku od 4 do 15 let, resp. na vyloučená společenství. Je realizován od roku 2000. Naše děti 
pocházejí z rodin s nejnižšími příjmy. 

 
Předškolní klub 
Sovička ty menší děti připravuje na vstup do základní školy, aby nejen zvládly zápis, ale aby 

také byly schopné držet krok se svými spolužáky v počátcích školní výuky. Zahrnuje pomoc rodinám 
v oblasti vzdělávání a výchovy. Děti v našem klubu nabývají potřebné vědomosti a znalosti, návyky 
společenské, různé dovednosti. 

Předškolní klub je otevřen ve všední den od 7 do 12 hodin. 
 
Školní klub 
Klub pro školáky se pravidelně věnuje doučování dětí, a poté volnočasovým aktivitám (kroužky 

loutkoherecký, hudební, dovednosti na počítačích, výlety, víkendové pobyty, letní tábor). Jako důležité 
mimo jiné vidíme učit děti snášenlivosti, dobrým mezilidským vztahům, k chápání jeden druhého. 

Školní klub je otevřen ve všední den od 13 do 18 hodin. 

 
 
                                                                                                                                  

 



Větší akce pořádané pro děti:                     

- leden Tříkrálová sbírka, Pyžamový ples, Návštěva planetária 

- únor            Maškarní bál  

- březen  Návštěva lesoparku v Chomutově, soutěž „Zpívající rodina“ „Květinkový ples“ 

- duben Návštěva divadla, výlet na zámek Jezeří, oslava dne Země 

- květen   Účast na sportovní soutěži v Marienbergu na saské straně Krušných hor, oslava Dne 
dětí výlet do AD, 

- červen Výlet na pouť v Jablonném v Podještědí 

- červenec Letní dětský tábor v Rakousku 

- září Výlet na Hipodrom, návštěva oslav Hornického dne, vyhlášení výtvarné soutěže 

- říjen Soutěžení v „Talent Roma“, výlet do AD v Oseku 

- listopad Návštěva na pozvání v Kulturním domě Marienberg v Sasku, Mostíkův ples 

- prosinec     Mikulášská besídka, Adventní návštěva  v Azylovém domě, beseda na vánoční 
téma s panem kaplanem, Vánoční nadílka 

 
 
 
 

Děti i rodiče k nám našli cestu a přicházejí stále nové. Každé nové dítě se nejprve snažíme mezi nás 
začlenit, aby si zvyklo, přestalo se ostýchat, začalo komunikovat. Po té  ověříme jeho dovednosti, znalosti 
a v pracovním kolektivu si svoje poznatky sdělíme. Hledáme optimální cestu, jak dítěti pomoci, jak ho 
vést. Pokud to stav dítěte vyžaduje, domluvíme se s rodiči a společně jdeme k odbornému dětskému 
lékaři – psychologovi. 
V programu našeho centra jsou poznávací výlety, společné hry, táboráky, sportování v tělocvičně 
nedaleké 7. základní školy, která nám prostory zdarma zapůjčuje. Tradičními se stala vystoupení pro 
rodiče. Mikulášská besídka, rukodělná činnosti, nově chystáme veřejná vystoupení odpoledního klubu. 
Rozšiřuje se spolupráce s dalšími podobnými zařízeními, děti se společně scházejí s vrstevníky z Centra 
volného času města Mostu, Domu dětí a mládeže. Děti z naše odpoledního klubu se zúčastňují akcí 
pořádaných jinými organizacemi. Důraz je stále kladen na vzdělávání a posilování osobnosti dítěte 
v daném prostředí. 

 
V roce 2003 jsme navštívili s našimi dětmi například Zoopark v Chomutově, děti se zúčastnily různých 
soutěží a her v rámci spolupráce s dalšími podobnými zařízeními ve městě. Zúčastnily se soutěže Roma 
talent pořádané občanským sdružením Mania v Chomutově. Pobývaly na desetidenním letním táboře, 
několikrát strávily společné víkendy v prostorách kláštera v Oseku u Teplic. 
V předškolním klubu se v roce 2003 vystřídalo 18 dětí. 
Ve školním to bylo přibližně 55 - z toho 20 dětí dochází pravidelně, 15 nepravidelně, 
20 občas. 
 

 
Projekt byl v roce 2003 spolufinancován EU v programu Phare prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti a Krajským úřadem Ústeckého kraje. 
Dotace na tento projekt jsme obdrželi rovněž od Nadace Pomozte dětem, Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, Nadace Open Society Fund, České rafinérské, a.s. České spořitelny, a.s. město Most 
a dal. Věcným darem – počítači a tiskárnami přispěl Magistrát města Mostu na dovybavení počítačové 
učebny pro školní klub. Také Nadace zaměstnanců Komerční banky, a.s. věnovala Oblastní charitě 
počítač. 



 
Příběh ze „SOVIČKY“ 
 
Když začal do Sovičky docházet malý Daniel byla v počátcích s rodiči dohodnuta docházka na jeden 
týden v měsíci. Chlapec byl nedůvěřivý, bál se, se sociálními pracovnicemi nekomunikoval a příliš 
nechápal, co po něm chtějí. Dá se říci, že byl klasickým příkladem dítěte žijícího v nepříznivých 
sociálně vyloučených poměrech. 
Individuálním přístupem našich vychovatelek se dařilo udržovat jeho přirozenou dětskou zvídavostí a 
vzbuzovat v něm chuť překonávat dosud neznámé věci a radovat se z úspěchu. Podařilo se, co se 
zpočátku zdálo nemožné. Dan přijat na základní školu, kde - co se týká vědomostí - se vyrovná 
vrstevníkům majoritní společnosti – rád zpívá, přednáší, vypráví pohádky, tančí nebo například počítá 
a zná základy psaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Azylový dům v Oseku u Teplic 
 
Kontaktní adresa: ul. K.H.Borovského čp 311, 415 00 Osek          
 
Tel.: + 420 - 417 822 161                                                                                      
 
Cílová skupina: muži a ženy od 18 do 60 let, občané ČR 
 
Kapacita 20 -22 lůžek 
 
Azylový dům v Oseku je určen mužům i ženám, kteří se ocitli v sociální tísni a nemají možnost jiného 
ubytovaní či trvalého bydlení. Mezi těmito lidmi jsou dlouhodobě nezaměstnaní, starobní či invalidní 
důchodci. Jedno však mají společné – nemají domov, rodinu ani střechu nad hlavou. Většina těchto lidí 
má velké psychické a často i fyzické potíže. Zaměstnanci  
Úkolem Azylového domu je začlenit tyto lidi zpátky do života, pomoci jim, aby byli schopni řešit své 
problémy samostatně a stali se nezávislými na systému sociální pomoci, nebo, aby se jejich závislost 
minimalizovala.  Azylový dům Osek plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a 
pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení v běžném životě pro lidi bez přístřeší a pro lidi v nouzi, jako 
jsou např. bezdomovci, lidé vracející se z výkonu trestu, lidé, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu bez 
možnosti ubytování a neumějí vyřešit problémy s tím spojené a hledají, či chtějí přijmout, pomoc 
azylového bydlení. 

 



Za rok a půl provozu Azylového domu jím prošlo přibližně 50 klientů. Klienti během pobytu 
v azylovém domu se naučí se nejen komunikovat s úřady, chránit svoje zájmy, ale i komunikovat 
s ostatními členy společnosti. Naučí se zodpovědnosti sami za sebe. Při propuštění jsou schopni se o 
sebe postarat sami. V mnoha případech azylový dům pomůže zajistit zaměstnání či náhradní 
ubytování. Někteří klienti Azylového domu Osek byli umístěni do pečovatelského domu nebo starší 
klientela odchází do domovů důchodců. Klienti, kteří mají psychické problémy jsou umisťováni do 
zařízení, které se specializují na mentální retardace či jiné psychické poruchy. Pro klienty, kteří jsou 
schopni začít nový život, žádáme městské úřady o přidělení malometrážního bytu, což se nám ve dvou 
případech podařilo. Také spolupracujeme s úřady práce nebo na základě inzerátů oslovujeme 
zaměstnavatele, kteří hledají pracovní síly. Někdy jsou tyto pracovní pozice i s možností ubytování. 
Klienti získají nejen pracovní zařazení, ale i nový domov. Zaměstnanci Azylového domu se snaží  
klientům nabízet doplnění vzdělání či absolvování rekvalifikačního kurzu. 
Azylový dům se snaží své klienty zapojit do různých činností, např. formou výtvarné činnosti, v 
kursech vaření, úklidem v domě i ve městě. O velikonocích klienti barví vajíčka a učí se různé techniky 
malování. Na Vánoce je pro klienty AD uspořádána štědrovečerní tabule a klienti dostávají i drobné 
dárky. Od svého vzniku Azylový dům spolupracuje s Komunitním centrem Sovička. Oboustranně 
oblíbenými se stalo vystoupení dětí s písněmi, scénkami a pohádkami nebo tance. Klienti dětem na 
oplátku připraví táborový oheň nebo ušijí  plyšové hračky či jiné drobné dárky. 

 
Příběh klientky : 
Svůj příběh začnu vyprávět od doby, kdy jsem se ocitla na ulici i se svým manželem. Po privatizaci 
bytového fondu, byl náš byt součástí obytného domu, který odkoupil soukromý vlastník. Od tohoto 
data nastaly neustálé potíže. Manžel byl invalidní důchodce, částečně mentálně postižený a já 
pracovala jako pomocná síla v kuchyni. Peněz jsme moc neměli a výše nájemného rostla. Po určité době 
nátlaků jsme byt raději opustili dobrovolně a hledali možnost jiného bydlení. Našli jsme si malý byt do 
podnájmu a mysleli si, že tím jsme dosáhli vytouženého klidu a odpočinku. Ale osud tomu chtěl jinak. 
O podnájem jsme během půl roku přišli a já jsem ztratila  zaměstnání. Ocitli  jsme se na ulici, kde jsme 
žili dlouhých pět let. Zvrat v mém životě nastal až v době, kdy mi pomohla paní, která nám oběma 
sehnala provizorní přístřeší a kontaktovala pracovnice Azylového domu Osek. 
V současné době žiji v AD Osek. Ihned po přijetí jsem začala se nejprve zotavovat z fyzických i 
psychických následků, které na mě zanechal život na ulici. Zaměstnanci Ad mi pomohli ve vyřízení 
potřebných dokumentů, registraci na ÚP a dal. Závěrem chci poděkovat všem, kteří mi pomohli začít 
nový život a také těm, jejichž myšlenka vedla k vybudování azylového bydlení. 
                                                                                                 T.M.  Osek, březen 2004 

 

 

Asistenční služba v sociálně slabých rodinách v Mostě 
Kontaktní adresa: P. Jilemnického čp. 2457, 434 01 Most 
 
Tel.: +420 – 476 119 999                                                                              
                                                                                                                             
Cílová skupin: Sociálně slabé rodiny s problémy s integrací 
 
 

 
Hlavním cílem projektu je obnovit funkci rodiny, včetně dostatečné výchovy a socializace dětí. 
Poskytnout pomoc sociálně plně neintegrovaným rodinám, v nichž rodiče z různých důvodů nedokáží 
zdařile plnit svou úlohu při výchově děti a při zabezpečování hospodářské funkce rodiny. 
  
Cílem je zlepšení péče o děti, vytvoření lepšího rodinného zázemí, lepších podmínek k jejich vývoji, 
včetně dohledu na školní docházku. Osobní asistentky pomáhají v hospodaření s rodinným rozpočtem, 
v organizaci domácích prací, v péči o děti včetně zvládání jejich školní docházky. 
 



Asistentka by měla obsáhnout dvě až tři rodiny. Vezmeme-li v úvahu, že se jedná většinou o vícečlenné 
rodiny, projekt může zasáhnout odhadem 15 až 20 lidí v nejužší rodině.  

 

Příprava krušnohorského centra pro rodinu a sociální pomoc 
                                                                                                                  

Cílová skupina: rodiny v regionu Krušnohoří 

 
V první polovině roku 2003 pokračoval tento projekt spolufinancovaný z programu Phare. 
Prvním a dalo by se říci stěžejním výstupem projektu Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči 
byla  Signální zpráva o stavu rodiny v regionu Krušnohoří. Vypracováním této zprávy Oblastní charita 
Most pověřila Střední školu sociální Perspektiva v Teplicích-Újezdečku. Studenti školy provedli 
průzkum u 1000 respondentů formou velmi pečlivě sestaveného dotazníku. Zároveň s tím vedli 
rozhovory se seniory. Byla zpracována Studie proveditelnosti, vydán propagační leták. Základní 
myšlenka přípravy centra pro rodinu a výstupy celého projektu byly prezentovány na třídenním 
workshophu v dubnu 2003. Na tomto setkání, v němž byl prostor pro diskusi k danému tématu, se sešli  
zástupci okresu Most, měst Mostu, Litoměřice, Litvínov, Osek, škol, nestátní neziskových organizací a 
dalších institucí. Tento projekt dal velmi dobrý základ pro vznik Krušnohorského centra pro rodinu 
jako samostatného občanského sdružení – což se také v lednu 2004 stalo. 
Výsledky Signální zprávy byly mimo jiné prezentovány na pracovním setkání s realizátory projektu ve 
dnech 11. – 13. dubna 2003 v Mostě. Signální zprávu jsme umístili na internetovou adresu: 
www.dchltm.cz. 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dchltm.cz/


 

 

Tříkrálová sbírka 
 
Sdružení Česká katolická charita se snaží nejen získat dárce a sponzory pro financování svých služeb, 
ale také si chce prostředky obstarat samo. Mimo jiné tak činí i prostřednictvím Tříkrálové sbírky. 
Mostecká Oblastní charita se na organizaci Tříkrálové sbírky podílela v lednu 2003. Výtěžek sbírky z 
roku 2003 byl z části poskytnut handicapovaným dětem z Mostu, Litvínova a Oseku a zčásti na  
 
přestavby v novém klubu Sovička na ulici p. Jilemnického v Mostě. 
 
Děkujeme všem, kteří se podpořili sbírku financemi i vlastní účastí na  
Organizaci a uskutečnění celé sbírky. Pochopení a výrazné pomoci se 
 nám dostalo  ze strany Magistrátu města Mostu. 

Společně se nám podařilo vybrat v Mostě, Litvínově, v Oseku 87….Kč. 

K dispozici zůstala Oblastní charitě Most částka:  ……………….. 

Která byla rozdělena jako pomoc rodinám, které pečují o 

 zdravotně postižené děti a to: V Mostě…. 

       V Litvínově 

        V Oseku…………………..Kč 

Byly nakoupeny : dětská postýlka ……., oprava dopravního prostředku pro dítě k jízdám k odborným 
lékařům v Praze a Brně ……………….Kč, darem poskytnuty příspěvek na nákup speciálního vozíku 
pro postiženého chlapce v částce………….   (vyjmenovat vše co se dalo a na co)  

Zbytek sbírky byl věnován na humanitární pomoc do zahraničí přes Sdružení Česká katolická charita a 
v zákonné míře na správní režii sbírky.   
 

 

Charitní šatník 
Kontaktní adresa: P. Jilemnického čp. 2457, 434 01 Most 
 
Tel.: +420 – 476 119 999 
 
Je z něj poskytováno ošacení lidem v sociální nouzi. Oblečení, které získáme pro šatník z darů, dále 
předáváme našim klientům popřípadě rodinám, z nichž do našeho klubu Sovička docházejí děti a 
dalším potřebným lidem.   
V roce 2003 byl šatník přestěhován do nově pronajatých prostor, vedle stávajícího Komunitního centra. 
 
 
 
Dobrovolníci mezi námi 
 
Do dopoledního a odpoledního klubu Sovička dochází čtyři dobrovolníci pravidelně a čtyři 
nepravidelně. Velmi se osvědčila spolupráce s Vyšší odbornou školou sociálně právní v Mostě, jejíž 
studenti vykonávají pravidelně svou praxi v našem Komunitním centru Sovička. Na praxi k nám chodí 
i studenti SOŠ InterDACT nebo VOŠSP Praha. Dobrovolníci u nás svůj volný čas chtějí trávit užitečně a 
nečekají na finanční odměnu. Práce s dětmi je naplňuje a největším zadostiučiněním je pro ně důvěra 
dětí, která se tak těžko získává. Ve svém volnu se zúčastňují víkendů a letních táborů pořádaných 
Oblastní charitou pro děti. Děkujeme!  
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

Partnerské kontakty 
Oblastní charita Most v roce 2003 spolupracovala s Diecézní charitou Litoměřice, s Magistrátem 

města Mostu, s Městským úřadem v Oseku, s Děkanstvím Římskokatolické církve v Mostě, s Úřadem 
práce Most, s Úřadem práce Teplice, s K-centrem Most, s organizací „Člověk v tísni“, s VOŠ sociálně 
právní v Mostě a v Teplicích-Újezdečku a  se 7. a 8.ZŠ v Mostě, s MŠ v ulici J. Kříže v Mostě, 
s občanským sdružením Mania v Chomutově, s Domem dětí a mládeže v Mostě, se Skauty, 
s Emauzskými domy v Mostě, se ZŠ Osek, s Diakonií Českobratrské církve evangelické, s odborníky na 
dětskou problematiku – dětskými lékaři, psychology.  

Od roku 2002 trvá partnerství s Německým červeným křížem v Bautzenu. Němečtí přátelé se 
významně podíleli na materiálním vybavení Azylového domu v Oseku a jejich sponzorství vůči 
Oblastní charitě Most stále trvá. Díky spolupráci s nimi jsme získali i znalosti a zkušenosti ve fungování 
nestátních neziskových organizací v podmínkách Evropské unie.  

Zkušenosti s prací s bezdomovci a lidmi postiženými na druhé straně Krušných hor jsme nabyli  
také při přátelských kontaktech s Diakonií Annaberg, která byla naších partnerem při realizaci projektu 
Příprava Krušnohorského centra pro rodinu.   

Nevšední zážitky a krásné dárky pod stromeček si odvezly naše děti z Kulturního domu 
v Marienbergu, kde strávily na pozvání krásné sváteční chvíle Adventu 2003.  

Mnohá přátelská setkání a krásné chvíle našim dětem a klientům zprostředkoval Euroregion 
Krušnohoří. Mezi zážitky největší patří účast na sportovních hrách pro postižené v květnu 2003 
v Marienbergu. 

 

Dárci – sponzoři 
Provozní dotace jsme v roce 2003 obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Nadace 

NROS – finance z Phare pro klub Sovička a ze sbírky „Pomozte dětem, RRA – finance z Phare pro 
Přípravu Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči, dále od Ministerstva školství ČR, 
Krajského úřadu Ústí nad Labem, Úřadu práce Most, Nadací Open Society Fund Praha, České 
spořitelny, a.s., města Osek, města Most, Římskokatolické církve v Mostě, pana Horsta Gyra, prodejny 
Sluníčko v Mostě, od drobných dárců ve sbírkách.  

Věcné dary jsme obdrželi od Německého Červeného kříže v Bautzenu, od Kulturního domu 
v Marienbergu v Německu, od studentů Vyšší odborné školy sociálně právní Most, od Kojeneckého 
ústavu v Mostě, od Hipodromu Most, od firmy Robi, od firmy SILLER. 
 

 

 

 



Děkujeme… 
Oblastní charita Most děkuje všem, kteří přispěli finančně, věcně i praktickou pomocí lidem, kteří se ocitli 

v nouzi, jsou postižení nebo nemocní. Děkujeme za pomoc dárců, sponzorů, partnerů a přátel.  
Děkujeme všem, s nimiž jsme měli možnost v roce 2003 spolupracovat. 
Děkujeme všem našim dobrovolným pracovníkům… 
Děkujeme těm, kteří se na nás v čase své krize či nouze o pomoc obrátili… 

      Mgr. Eva Čenkovičová,ředitelka OchM 

 

 
                                                         Ekonomické informace 

 
Výdaje:                                               4.723.261,49 
 
Spotřeba materiálu  
(nákup drobného vybavení, počítače, 
pomůcky na výtvarnou a hudební výchovu, 
hygienické potřeby AD, kancelářské potřeby, 
PHM) 

 
 

559.945,19 

Spotřeba energie 318.137,40 
Opravy a udržování 3.420,00 
Cestovné 45.817,00 
Náklady na reprezentaci 14.631,06 
Ostatní služby 383.502,86 
Poštovné 6.367,40 
Kopírování 3.518,54 
Nájem 80.089,90 
Účetní 54.360,00 
Telefon 65.285,15 
Odpad 9.918,20 
Leasing 219.923,95 
Audit 80.000,00 
Mzdové náklady 2.094.376,00 
Zákonné sociální pojištění 700.460,00 
Zákonné sociální náklady 53.014,80 
Ostatní provozní náklady 40.125,10 
Poskytnuté příspěvky 5.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Celkem zisk:                                                                                        63.724,37 Kč 
 
 
 

 
Příjmy:                                                                                              4.786.985,86 
Provozní dotace 4.329.436,58 
Příspěvky od klientů   359.625,00 
Dary a příspěvky (na letní tábor, za telefon, 
služby šatníku, za výrobky klientů a dal)  

     95.273,45  

Úroky          649,73     
Jiné ostatní výnosy       2.001,10 
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