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ÚVOD 
 
 
Občanské sdružení Múzy dětem v r. 2012 dále přizpůsobovalo svou činnost zaměřenou na přípravu 
dětí ze zařízení náhradní výchovy na budoucí samostatný život a na zvyšování jejich šance na úspěch při 
překonávání všech nástrah a hendikepů ze života mimo původní rodinu plynoucích aktuálním trendům 
a měnící se situaci v této oblasti. 
Základní vizí o. s. Múzy dětem je i nadále zvýšit šanci sociálně hendikepovaných dětí a mládeže 
vyrůstající převážně v zařízeních náhradní výchovy na plnohodnotný život v rámci společnosti i v 
soukromí a tím zvýšit stabilitu společnosti. 
K tomuto cíli vedly činnosti v následujících projektech: 

 
1. Motivační periodické návštěvy zařízení náhradní výchovy  
2. ŽIVOT NANEČISTO - kurzy pro mladistvé z DD  + Vývoj PC hry Rock Star – ŽNN 
3. Projekt PATRON 
4. KORÁLKY DĚTEM 
5. Benefiční a integrační akce 

 
V roce 2012 byly všechny realizované projekty propojeny jak způsobem prezentace, ale i tím, že jsme 
se u nich snažili oživit výrazný integrační charakter jak směrem ke klientům samotným, tak směrem 
k veřejnosti, u níž stále přetrvává vůči dětem z DD i dětským domovům samotným určitá předpojatost. 
Navíc jsme zvýšili akcenty na finanční gramotnost a motivaci klientů k práci na vlastní budoucnosti 
včetně sebevzdělávání. Pokračovala spolupráce s Klokánky, které jsou částečně mimo akční rádius 
ostatních NNO.  
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1. MOTIVAČNÍ PERIODICKÉ NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVY 
 
Jde o výchozí činnost Múz, která se postupem času vyvinula ve velmi 
sofistikovanou a účinnou arteterapii. Ta přibližuje dětem v navštěvovaných 
zařízeních nejen řadu jinak nedostupných forem trávení volného času, ale 
také objevuje a následně podporuje jejich schopnosti a talent a zároveň 
snižuje jejich pocit vyloučení a méněcennosti. Navíc získává a udržuje v dětech 
i klientských zařízeních velkou důvěru jak vůči našemu o. s., našim lektorům a 
také k našemu páteřnímu projektu ŽNN. 
Podstatou projektu zůstávají celodenní víkendové návštěvy dětí v jejich DD, 
kterých se zúčastňuje skupina kvalitních lektorů (hudebníků, herců, výtvarníků, mimů, loutkářů a 
kejklířů), kteří s dětmi bubnují, tančí, dramatizují krátké texty a písně. 
Nejde o představení, které by děti pasivně sledovaly, ale o interaktivní intenzivní aktivity, které si děti 
velmi oblíbily, o čemž svědčí jejich reakce a stálé zvaní na další návštěvy.      

Návštěvy uskutečněné v roce 2012: 
 

DD Mladá Boleslav 

DD Lety 

DD Ledce 

 DDŠ Býchory 

DD Horní Slavkov 

DD PEPA Lazec 

DD Solenice 

DD Semily 

DDŠ Sedlec - Prčice 

DD Vrbno pod Pradědem 

DD Melč 

DD Lichnov 

DD LORETA Fulnek 

DD Sázava  

DD Broumov 

DD Sedloňov 

DD Solenice 

Dětský tábor ŽO u Střely 

DD Potštejn 

DD POLÁRKA Písek 

DD Volyně 

DD Ostrava /s OOH/ 

DD Radkov /s OOH/ 

DD Nechanice 

DD RACEK Benešov 

 

Počet navštívených klientů: cca 7600 
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2. ŽIVOT NANEČISTO 
 

a) Kurzy pro mladistvé z DD 

 
Tento projekt probíhá již sedmým rokem a vznikl na základě poptávky Múzami 
navštěvovaných zařízení, jejichž připomínky jsou průběžně reflektovány při inovacích 
projektu. V současné době absolvují klienti  čtyřmodulový cyklus přesně cílených 
kurzů, v jehož rámci se dostávají do situací věrně simulujících problémy přechodu do 
samostatného života. 
Hlavními tématy kurzů jsou simulace práce, odměny za ní a hospodaření s výdělkem (v 
praxi nejčastější oblast selhávání cílové skupiny), ubytování a bydlení (témata, která 
dělají v praxi po opuštění zařízení klientům značné problémy), vztahy a příprava na 
další problémy spojené se samostatným životem. 
Zkušenosti z praxe posledních let svědčí o tom, že klienti se vracejí z kurzů pozitivně motivováni a následná 
práce s nimi v domovských zařízeních včetně jejich další přípravy na samostatný život probíhá výrazně lépe. 
Kurzy probíhaly díky podpoře ČT v jejím rekreačním zařízení Mařanův mlýn ve Střechově Nad Sázavou. 
Realizací projektu se snaží o. s. Múzy dětem dosáhnout zvýšení konkurence schopnosti klientů na trhu 
práce, snížení rizika jejich pádu do sociální sítě a zmenšení procenta klientů zařízení náhradní výchovy, z 
nichž se stávají sociálně vyloučení. 

Počet v r. 2012 zapojených DD: 44 

Počet klientů: 111 
Počet kurzů: 8 

               

 

        b) Vývoj PC hry Rock Star - ŽNN  

 
V roce 2012 pokračoval vývojový tým ve vývoji 3D PC hry koncipované jako účinný instrument pro 
nenásilné pokračování přípravy mladistvých v ústavní péči na samostatný život jen velmi pomalu a 
pouze do července, kdy došly finanční prostředky určené na vývoj a dokončení hry, aniž by se podařilo 
hru dokončit. Do konce roku se nepodařilo situaci, přes velké úsilí všech zúčastněných stran vyřešit. 
Rozhodnutí o definitivním osudu projektu této hry padne až v r. 2013  
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3. Projekt PATRON 
 
V roce 2012 jsme spolu s partnerskou organizací Liga otevřených mužů  
www.ilom.cz uspěli s žádostí o dotaci v OPLZZ a získali finance na projekt, 
který má za cíl získat pro dospívající muže ze zařízení náhradní výchovy 
kvalitní patrony – úspěšné muže ve věku 30-50 let, kteří mají vlastní rodinu, 
nebo zkušenosti s prací s dětmi a budou ochotni věnovat svůj čas a přátelství 
konkrétními klientovi, kterému pomohou překonávat potíže při přechodu do samostatného života. Jak 
jednotliví patroni, tak klienti budou mít k dispozici odborné garanty, kteří jim pomohou jak při 
navazování kontaktu, tak při překonávání vznikajících potíží a krizových situací. Pomoc ze strany 
patronů se bude týkat jak problémů při získávání práce a v práci samotné, tak problémů s bydlením, ve 
vztazích a dalších situací. 
Projekt startuje 1.1.2013 a potrvá minimálně do 30.6.2015. Aktuální informace o projektu na 
www.muzydetem.cz a na www.ilom.cz 
 

 
 
Další projekt pro pomoc klientům opouštějícím zařízení náhradní výchovy připravujeme 
s bezpečnostní agenturou Aaron. Projekt by měl zajišťovat klientům zaměstnání i ubytování, kdy by 
byly vnímány jejich individuální zátěže a zajištěna kvalifikovaná pomoc při zvládání nových situací.    
 

 
 

4. KORÁLKY DĚTEM 
 
V roce 2012 projekt prodělal výrazné inovační změny. Jeho princip, v rámci 
kterého tvoří děti z vybraných dětských domovů šperky, které jsou pak 
prodávány prostřednictvím o.s. Múzy dětem a následně peníze z prodeje 
putují přímo autorovi šperku, zůstal nezměněn. Zapojené děti (mladí dospělí) 
prošly ale víkendovým vzdělávacím kurzem, který byl podpořen ING Bank 
fondem Nadace Terezy Maxové dětem, kde se kromě technik korálkování pod 
vedením odbornice Katky Hercíkové učily především základům podnikání – 
stanovovaly strategii prodeje, přemýšleli, komu šperky tvoří, kde se budou prodávat a jak, jaká je 
konkurence, vkus kupujících a na základě toho se učili stanovit cenu výrobku. Stejně tak byly 
proškoleny i tety, které s dětmi v DD korálkují –v rámci jednodenního workshopu se učili korálkové 
techniky, aby měly, co dětem předat tentokrát pod vedením korálkové guru Darí Fejtkové, která jim 
všem i darovala členství ve své online korálkové škole. V druhé polovině workshopu byly i tety 
seznámeny s možnostmi, jak využít projekt korálky dětem ke zvýšení finanční gramotnosti mladých 
podnikatelů-tvůrců. Byla i mnohonásobně zvýšena aktivita přímého prodeje na veřejných akcích. 
Projekt byl inovován i tak, aby poskytoval tvůrcům zpětnou vazbu, jestli jejich tvůrčí a prodejní 
strategie byla správná – po 3 měsících, kdy se šperk za danou hodnotu neprodaly, byl šperk zlevněn o 
30%, po dalším čtvrt roce byl vrácen autorovi k přepracování.  

http://www.ilom.cz/
http://www.muzydetem.cz/
http://www.ilom.cz/
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Simulovaná marže z prodeje výrobku byla upravena dle toho, zda byl šperk prodán v přímém prodeji 
(pak byla marže snížena na 20%) nebo online obchodě (marže zůstala 40% vzhledem ke zvýšené 
náročnosti a nákladnosti). 
Díky všem těmto změnám a pokračující podpoře firem Storm a Preciosa došlo k výraznému zkvalitnění 
šperků, k většímu prodeji a větším ziskům mladých nadějných šperkařů. Projekt tak učí děti nejen 
vlastnímu šperkařskému umění (zapojeni jsou odborní šperkařští lektoři), ale také hospodaření s 
vlastnoručně vydělanými penězi, a zvyšuje jejich sebevědomí. 
V roce 2012 projekt Korálky dětem využila firma J.S.Perfumes, která odkupovala šperky projektu a 
dávala je svým klientům k nákupu parfémů. Došlo tak ke zvýšení odbytu a zároveň propagaci projektu a 
šíření dobrého pocitu. 
V tomto roce došlo také k výměně zapojeného dětského v Jablonci, který již neměl děti, které by se do 
projektu chtěly zapojit. Díky velkému počtu zájemců z řad dětských domovů, nebyl problém zapojit 
nového člena – stal se jím dětský domov se školou Býchory. 
Korálkové šperky a ozdoby se opět objevily i na Velikonočních a Vánočních Bazárcích pro zaměstnance 
firmy Albert, které o.s. Múzy dětem organizovalo spolu s Nadačním fondem Albert. 

                     
 
 

 

 
 
 
 
Počet zapojených DD: 10 
Podporují:  STORM, Preciosa, J.S.Perfumes, Korálki, ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem 
Patron: Míša Maurerová 
Kmotra projektu: Klára Vytisková 
Finance pro šperkaře z prodaných šperků na internetu:   3793 Kč 
Finance pro šperkaře z prodaných šperků v přímém prodeji: 30 671Kč 

 
 

  
 
 
 

5. INTEGRAČNÍ AKCE PRO DĚTI Z DD A VEŘEJNOST 
 
Jde o akce určené jak přímo dětem ze zařízení náhradní výchovy, tak široké veřejnosti. Pro veřejnost 
jsou akce příležitostí poznat děti z DD přímo a zbavovat se tak často přetrvávajících předsudků vůči 
nim. Zároveň jsou tyto akce příležitostí seznámit širší veřejnost s problematikou sociálně 
hendikepovaných dětí. 
Akce jsou koncipovány podle konkrétní příležitosti a jediným jednotícím prvkem je atraktivita a vysoká 
kulturní i odborná úroveň. V tomto roce jsme uspořádali pilotní z řady akcí s Nadačním fondem 
ALBERT, které by měly přiblížit dětské domovy veřejnosti.  
 



8 
 

a) Na dračích lodích k létu V. 
 
V roce 2012 se akce uskutečnila v rámci Rotary dragon boat charity 
challenge na konci května přímo v centru Prahy na Střeleckém ostrově. 
Múzy dětem zajišťovaly dětský program pro veřejnost i pro děti z dětských 
domovů a zároveň se samozřejmě konaly závody dětských posádek dračích 
lodí. Na akci dorazilo 51 dětí ze 7 dětských domovů (DD Vrbno pod 
Pradědem, DD Melč,  DD Lánov, DD Sedloňov, DD Dubá-Deštná, DD Česká 
Kamenice, DDŠ Býchory) a kromě hlavní ceny za vítězství v jízdě na lodích mohli získat i ocenění 
v jednotlivých soutěžních disciplínách. Jako patroni a bubeníci tento rok přišli podpořit posádky: Ljuba 
Krbová, Lejla Abassová, Klára Vytisková, Míša Maurerová. 
 

 
 
 
 

b)          Múzování s Albertem 
 
Nový projekt, který vznikl ze spolupráce s Nadačním fondem Albert, byla komunitní akce Múzování 
s Albertem, která se snaží otevírat dveře různých světů a tím otevírat oči veřejnosti. V projektu se 
propojují různé komunity – město, dětský domov, neziskové organizace, prodejna Albert a samozřejmě 
veřejnost. Cílů projektu je dosahováno prostřednictvím programu pro rodiny s dětmi, který je volně 
rozmístěn po různých lokacích daného místa včetně dětského domova, nebo kina, nebo komunitního 
centra. 
V roce 2012 se uskutečnila první akce v Krásné Lípě, kde se připojila k Vánočním trhům 1.12.2012 – 
děti z dětského připravovaly pečené občerstvení, které bylo účastníkům  k dispozici na soutěžních 
stanovištích, v prodejně Albert ve Vardnsdorfu, kde akci i  předem propagovaly. Múzy dětem zajistili 
pestrý program a lákavá stanoviště, která zajišťovali osvědčení Múzáci, ale i dobrovolníci z prodejny 
Albert nebo místního komunitního centra či městského úřadu. Celodenní akce sklidila velký úspěch, na 
dvě stovky dětí z Krásné Lípy a okolí si užilo pěkný den, odnesly si spoustu cen.  
V rámci projektu budou uskutečněny další akce v období Velikonoc, dětského dne a začátku školního 
roku. 
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6. BENEFIČNÍ A DALŠÍ AKCE USPOŘÁDANÉ O. S. MÚZY DĚTEM ČI VE 
SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI 

a) Spolupráce s projektem MEDELA 

Spolupráce s projektem Medela pokračovala formou prodeje knih a CD „Pohádky 
z jiných světů“ a několika dražbami v rámci nejrůznějších společenských akcí. 
Čtvrtina výtěžku všech akcí (6 tis.) byla použita na financování projektu ŽNN. 
 

b) Múzy dětem na vodáckém táboře ČT  

Děti z DD se prostřednictvím  o. s. Múzy dětem opět zúčastnily vodáckého tábora ČT.  V červenci se na 
vodu vydaly 2 děti ze 1 DD.  Múzy jejich účast zprostředkovaly prostřednictvím člena předsednictva a 
realizačního týmu ŽNN Iva Procházky – jednalo se on již zkušené vodáky z předchozího tábora, takže 
bez problému zapadli do kolektivu.  
 

c) Benefiční koncert v sále Martinů – Subito a Kordulka 
Benefiční koncert na podporu o.s. Múzy dětem spojený s dvojitým jmenováním  Stanislava Zindulky a 
gratulací k jeho 80tinám se uskutečnil 20.5. 2012 v sále Martinů. Po odečtení nákladů dostaly Múzy 
5 500 Kč.  

d) Bazárek dětských výrobků na Ministerstvu zemědělství 

Výrobky dětí z dětských domovů měly možnost být prodávány i na Ministerstvu zemědělství. 
6.prosince 2012 prodávaly výrobky zaměstnancům Mze děti z dětského domova v Sázavě a nakonec 
utržily necelých 5 000 Kč, které putovaly nejenom do jejich dětského domova, ale i do mnoha dalších. 
 

e) United Islands – součást dětského programu pro veřejnost 
Na Dětském ostrově zajišťovaly Múzy v rámci festivalu United Islands sportovní stanoviště woodkopfu, 
které děti měly absolvovat, aby získaly odměnu. K tomu byl i na Střeleckém ostrově Múzí stánek, kde 
se prodávalo, co se dalo a nakonec se prodalo všeho všudy za 3 533 Kč a z korálků putovalo do 
dětských domovů 948 Kč. 

 

f) Kašpárkohraní – korálková dílna pro veřejnost 
Na velkém dětském festivalů v Praze Múzy zajišťovaly korálkovou dílnu pro děti a rodiče a zájem o ni 
byl obrovský. Když si děti mohly korálky vytvořit, tak se bohužel moc neprodávaly, ale úspěch sklidily 
Múzy s korálky enormní. 
 

g) Festival Habrovka 

Dne 1. a 2. června se v Praze uskutečnil jubilejní 10.ročník festivalu Habrovka, a my jsme mohli být u 
toho. Celková tržba 1550 Kč, z toho putuje do DD 1154 Kč. 

 
h) II. benefiční aukce pro o.s. Múzy dětem  v café 3+1 

11.12. 2012 se uskutečnil sedmá aukce v kavárně 3+1, podruhé ve prospěch o.s. Múzy dětem. Celková 
vydražená částka byla neuvěřitelných 69 tisíc Kč. 

 

http://www.muzydetem.cz/uskut_akce/detail.php?rok=2008&akce=29
http://www.muzydetem.cz/uskut_akce/detail.php?rok=2012&akce=54
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i) Bazárky s Albertem 
V roce 2012 pokračovala tradice v prodejních bazárcích výrobků dětí z dětských domovů, kde výtěžek 
z prodeje směřuje přímo dětem, které výrobky tvořili nebo na zajištění další tvůrčí činnosti v DD. 
Bazárky byly tematicky směřovány k Velikonocům a Vánocům.  Děti z 15ti dětských domovů České 
republiky tvořily tematické výrobky, které byly prodávány na centrále a distribučních centrech firmy 
Albert. Výrobky tvořily děti z DD Písek, DD Senožaty, DD Sázava, DD Solenice, DD Česká Lípa, DD 
Budkov, DD Dubá-Deštná, DD Lichnov, DD Ledce, DD Potštejn, DD Fulnek, DD Liptál, DD Vrbno pod 
Pradědem a DD Česká Kamenice. Akce se opět setkala s úspěchem, zaměstnanci si již zvykli na pohodlí 
nákupu Vánoční a Velikonoční výzdoby i nadílky právě na bazárcích a na další akce již těší. 
 
Výtěžek z Velikonočních bazárků s Albertem, který putoval do DD:  14 295 Kč 
 
 Výtěžek z Vánočních bazárků s Albertem, který putoval do DD: 22 821 Kč 

 
 
 

7. PREZENTACE O. S. MÚZY DĚTEM  
 
 
Základní prezentační platformou jsou webové stránky www.muzydetm.cz . 
Dalším prezentačním materiálem jsou letáčky o projektu Život nanečisto a 
v tomto roce vydané nové letáčky o veškeré činnosti Múz dětem.  
Činnost o. s. Múzy dětem byla také prezentována v tištěných a audiovizuálních 
médiích (většina na stránkách o. s. Múzy dětem v rubrice ECHO) a na stránkách spolupracujících a 
partnerských organizací (Prázdninová Škola Lipnice, Malé Vinohradské divadlo). 
Dalšími stránkami, kde jsou aktivity o. s. Múzy dětem prezentovány je adresa www.koralkydetem.cz  a 
www.zivotnanecisto.cz. V provozu jsou také specializované stránky Múz dětem a jednotlivých projektů 
na Facebooku. 
 
Stánek Múzy dětem jste mohli v roce 2012 dále vidět: 

a) Cestovatelské veletrhy: GO, Regiontour a Holliday  World 
Manželé Horcí poskytli Múzám v lednu a únoru 2012 útočiště na cestovatelských veletrzích v Brně a 
v Praze. Múzy dětem se prezentovaly a prodávaly výrobky a knížky. 
Z prodeje korálků putuje do DD: 2 290 Kč 

b)    Code Mode 
Přehlídka moderního módního a doplňkového designu byla zpestřena i o nabídku designových šperků 
z rukou umělců z dětských domovů.  Na akci se u Múzího stánku zastavily stovky lidí a prodaly se věci 
za 3 880 Kč, z toho z prodeje korálků putuje do DD 2400 Kč. 

c)    NGO Market 
Jako již tradičně jsme se objevili na veletrhu neziskových organizací 11.5.2012 v Národní technické 
knihovně v Praze, tentokrát jen jako prezentující. Ve velké konkurenci byl efekt spíše informativní – o 
činnosti Múz jsme informovali desítky zájemců a nakonec z prodeje korálků putovalo do DD 284 Kč. 

http://www.muzydetm.cz/
http://www.koralkydetem.cz/
http://www.zivotnanecisto.cz/
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d) Okolo Korkyně  
 9.9.2012 se uskutečnil cykloturistická jízda okolo Korkyně, v rámci které vystoupil pro děti z DD 
i veřejnost kouzelník Paul Merild. 

e) Slavnostní odpoledne v Dobříši  
Múzí program zpestřil  3.10.2012 slavnostní odpoledne v Dobříši, které bylo spojeno s beneficí 
ve prospěch DD Korkyně. Múzy přispěly Bobem Hochmanem a korálkovou dílnou vedenou 
lektorkou Katkou Hercíkovou. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, SPONZOŘI A PARTNEŘI  
 
Nadační fond ALBERT   www.nadacnifondalbert.cz  
ČSOB + Poštovní Spořitelna  www.csob.cz , 
Ing. Petr Vopelka 
Liga otevřených mužů  www.ilom.cz 
STORM     http://www.stormwatches.cz/ 
O. s. Malé Vinohradské divadlo  www.male-vinohradske.com ,  
Nadace Terezy Maxové Dětem www.terezamaxovadetem.cz  
ROTARY klub ČR   www.rotarydragon.cz  
Out of Home     www.mimodomov.cz  
O. s. Prázdninová Škola Lipnice  www.psl.cz ,  
nadační fond Asante Kenya  www.asantekenya.org   
Unie WOODKOPF    www.unie-woodkopf.cz  
 
 
a obětaví drobní anonymní dárci. 
 
 

http://www.nadacnifondalbert.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.ilom.cz/
http://www.stormwatches.cz/
http://www.male-vinohradske.com/
http://www.terezamaxovadetem.cz/
http://www.rotarydragon.cz/
http://www.mimodomov.cz/
http://www.psl.cz/
http://www.asantekenya.org/
http://www.unie-woodkopf.cz/
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9. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 
 

2012 celkem Kč 

A. Příjmy celkem 2 772 858,00 Kč 

Z toho: ze státního rozpočtu 671 400,00 Kč 

Z dotací krajů a obcí 0,00 Kč 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 1 766 933,00 Kč 

Z darů 302 459,00 Kč 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost) 32 066,00 Kč 

B. Výdaje celkem 2 918 120,00 Kč 

B.1. Z toho: Osobní náklady celkem 620 982,00 Kč 

B.1.1. Osobní náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 85 936,00 Kč 

B.1.2. Osobní náklady - Život nanečisto 535 046,00 Kč 

B.1.3. Osobní náklady - Korálky dětem 7 176,00 Kč 

B.1.4. Osobní náklady - Velké integrační akce  0,00 Kč 

B.2. Materiálové nákady celkem 187 847,00 Kč 

B.2.1. Materiálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 39 787,00 Kč 

B.2.2. Materiálové náklady - Život nanečisto 131 204,00 Kč 

B.2.3. Materiálové náklady - Korálky dětem 16 856,00 Kč 

B.2.4. Materiálové náklady - Velké integrační akce 0,00 Kč 

B.3. Nemateriálové náklady celkem  2 109 291,00 Kč 

B.3.1. Nemateriálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 231 424,00 Kč 

B.3.2. Nemateriálové náklady - Život nanečisto 902 657,00 Kč 

B.3.3. Nemateriálové náklady - Korálky dětem 76 414,00 Kč 

B.3.4. Nemateriálové náklady - PC hra 827 381,00 Kč 

B.4. Jiné náklady  celkem  71415 

Hospodářský výsledek (Příjmy - Výdaje) -145 262,00 Kč 
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10. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

         

 Předseda:        Místopředseda: 

Karel Navrátil     Ing. Petr Vopelka 

karelnav@muzydetem.cz     petrv@muzydetem.cz 

+420 602 664 242 

 

 

         

Administrátor:       Koordinátorka projektu ŽNN  

Lucie Šimková        Marie Zicháčková 

+420 725 187 043       +420 602 780 905 

lucie.simkova@muzydetem.cz     zichajda@muzydetem.cz 

 

 

 

         

Webmaster:        Adresa a číslo účtu: 

David Krameš        Múzy dětem o. s. 

webmaster@muzydetem.cz      Holečkova 127/186   

         15000 Praha 5 

IČO: 266 36 468 

č. ú.: 250078927/0300 

mailto:karelnav@muzydetem.cz
mailto:petrv@muzydetem.cz
mailto:lucie.simkova@muzydetem.cz
mailto:zichajda@muzydetem.cz
mailto:webmaster@muzydetem.cz

