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I. Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Vážení	a	milí	přátelé,

Nadaci	Lenky	a	Romana	Šmidberských	(dále	také	„Nadace	LR“)	jsme	společně	s	manželem	založili	
na	podzim	roku	2015.	Vedly	nás	k	 tomu	naše	dosavadní	soukromé	charitativní	aktivity	a	předně	
snaha	dát	jim	řád	a	směrovat	je	tak,	aby	byly	cílené,	užitečné	a	prospěšné.	

Naše	 rodinná	nadace	 se	 svými	 aktivitami	 zaměřuje	 na	 hendikepované	děti	 Pardubického	 kraje,	 
kterým	 se	 snaží	 pomoci	 usnadnit	 a	 zkvalitnit	 každodenní	 život.	 Dále	 se	 zaměřuje	 na	 podporu	 
sportovně	 nebo	 jinak	 nadaných	 dětí	 a	 pomáhá	 jim	 v	 rozvoji	 jejich	 talentu.	 Podporuje	 také	 děti,	 
kterým	k	naplnění	snů	spojených	s	rozvojem	vlastního	talentu	scházejí	finanční	prostředky.

Stěžejním	nadačním	projektem	Nadace	LR	pro	rok	2016	byla	spolupráce	s	HOCKEY	CLUB	DYNAMO	
PARDUBICE	a.s.,	pro	jehož	mládežnické	týmy	jsme	stáli	u	zrodu	založení	motivační	ceny	s	názvem	
„Nadační	cena	Vladimíra	Martince“.	Nadační	cena	Vladimíra	Martince	byla	finančně	nejvýraznějším	
projektem	roku.

Vedle	 motivační	 ceny	 Nadace	 LR	 otevřela	 související	 projekt	 „Podpora	 hráčů	 mládežnických	 
kategorií	ze	sociálně	slabých	rodin“,	aby	finančně	náročný	sport,	jako	je	hokej,	mohl	být	přístupný	
všem	talentovaným	dětem	bez	ohledu	na	finanční	situaci	rodiny.	

Nadace	LR	se	vedle	zmíněných	projektů	snaží	podporovat	 i	kulturní	zázemí	Pardubického	kraje	 
a	cíleně	se	zapojuje	do	podpory	aktivit	organizací	zaměřených	na	péči	o	hendikepované	děti	nebo	
o	děti	vyrůstající	v	dětském	domově.	

Nadace	LR	vyvíjí	svoji	činnost	a	koná	v	duchu	přijatých	nadačních	principů,	a	i	do	budoucna	nebude	
realizovat	žádnou	vlastní	ekonomickou	činnost.	

Zmíněné	projekty	a	další	sociálně	prospěšné	aktivity	jsou	smyslem	a	vizí	Nadace	LR.	V	následujících	 
letech	jim	chceme	věnovat	svoji	energii	a	smysluplně	je	vést	a	rozšiřovat	tak,	aby	byly	naplněny	 
a	rozvíjeny	myšlenky,	se	kterými	jsme	rodinnou	nadaci	s	manželem	založili.

V	úctě

Mgr.	Lenka	Šmidberská	
Ředitelka	nadace	a	předsedkyně	správní	rady
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II. Založení Nadace LR

Název a sídlo:	 Nadace	Lenky	a	Romana	Šmidberských,	třída	Míru	2800,	530	02	Pardubice						

IČO:		 045	28	921

Společnost	 zapsána	 v	 nadačním	 rejstříku	 vedeném	Krajským	soudem	v	Hradci	Králové	oddíl	N,	
vložka	409

Právní forma:	 nadace

Předmět činnosti:	 dobročinná	a	veřejně	prospěšná	činnost	v	oblasti	kvality	lidského
																																				života,	lidského	zdraví,	podpora	sportu,	mládeže	a	kultury	v	rámci	regionu

Datum vzniku:	 2.	11.	2015

Zakladatelé:	 Mgr.	Lenka	Šmidberská	
	 Roman	Šmidberský

Správní rada:	 předseda	správní	rady	–	Mgr.	Lenka	Šmidberská
	 člen	správní	rady	–	Roman	Šmidberský
	 člen	správní	rady	–	Mgr.	Ing.	Vítězslav	Paděra		

Revizor:	 Pavla	Endlová

Podíl na základním kapitálu v jiných společnostech:
Nadace	nevlastní	žádný	podíl	na	základním	kapitálu	v	jiných	společnostech.
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III. Organigram Nadace LR

IV. Aktivity Nadace LR a jejich zhodnocení – nadační projekty

a) Sportovní projekty
Nadační cena Vladimíra Martince („Nadační cena VM“)

Projektem	 Nadační	 cena	 Vladimíra	 Martince	 Nadace	 Lenky	 a	 Romana	 Šmidberských	 motivuje	
mladé	hráče	Dynamo	Pardubice	k	 tomu,	aby	se	chtěli	stát	výbornými	hokejisty	svého	domácího	
týmu,	ale	také	bojovali	o	metu	„být	slušným,	pracovitým	žákem,	studentem	a	hráčem	s	respektem	 
a	loajalitou	ke	svému	domácímu	klubu“.

Cílem	projektu	Nadační	cena	Vladimíra	Martince	je	podpora	kvalitní	výchovy	a	důležitosti	vzdělání	
mladých	hráčů	hokejového	týmu	Dynamo.	Motivovat	je	pro	to,	aby	se	snažili	být	zdatnými	sportovci	
se	smyslem	pro	férovou	týmovou	hru,	hrdými	hráči	svého	domácího	týmu	a	zároveň	houževnatými	
studenty	s	vědomím	důležitosti	vlastního	vzdělání.	Aby	se	z	hráčů	staly	morálně	silné	osobnosti,	
které	domácí	tým	potřebuje	ve	své	základně	mít.
Motivační	má	být	rovněž	předání	ceny	z	rukou	žijící	legendy	pardubického	hokeje	–	pana	Vladimíra	
Martince.

Nadační	 cena	 Vladimíra	Martince	 je	 určena	 vítězi	 každého	 jednotlivého	 oddílu	 podle	 věkových	 
kategorií.	Kritéria	pro	zisk	Nadační	ceny	VM	jsou	nadací	jasně	definována.	

Hráči	 byli	 vybráni	 na	 základě	 interního	 bodového	 hodnocení,	 které	 sestavili,	 vedle	 manželů	
Šmidberských,	jednotliví	oddíloví	trenéři,	šéftrenér	mládeže	a	generální	manažer	hokejového	klubu	 
(viz.	příloha	č.	1).

Vítězové	obdrželi	 významný	příspěvek	Nadace	Lenky	a	Romana	Šmidberských	na	výstroj	hráče	
a	zaplacení	celoročních	členských	příspěvků.	Hráči	tak	vlastní	pílí	snížili	rodičům	náklady	spojené	
s	jejich	sportovním	koníčkem.

Správní rada

Manažer

Revizor

Ředitel
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V	 hokejové	 sezoně	 2015/2016	 vyhlásila	 Nadace	 LR	 v	 březnu	 1.	 ročník	 Nadační	 ceny	 Vladimíra	
Martince,	 jako	 zpětné	 ohlédnutí	 a	 zhodnocení	 hráčských	 výsledků	 za	 sezonu	 2015,	 a	 vybrala	 
10	 nejkvalitnějších	 hráčů,	 kterým	 byla	 slavnostně	 předána	 vítězná	 cena	 –	 skleněný	 puk	 včetně	
finanční	odměny.	Nadace	LR	přispěla	deseti	vítězům	ceny	celkovou	částkou	251.500	Kč.

V	září	2016	Nadace	LR	vyhodnotila	celou	uplynulou	sezonu	a	ve	2.	ročníku	vybrala	dalších,	tentokrát	
9	nejkvalitnějších	hráčů,	kteří	byli	finančně	podpořeni	do	další	začínající	sezony	celkovou	částkou	
184.000	Kč.

b) Kulturní projekty
Východočeské divadlo Pardubice („VČD“) - podpora kulturní činnosti

Darovací	smlouvou	věnovala	Nadace	LR	Východočeskému	divadlu	Pardubice	nadační	příspěvek	ve	
výši	200.000	Kč	na	hlavní	činnost,	především	na	realizaci	inscenací	a	organizování	kulturních	akcí	
v	Pardubickém	kraji.	Nadace	LR	se	stala	„Významným	partnerem	VČD“.

V	rámci	podpory	VČD	se	Nadace	LR	do	budoucna	zaměří	na	podporu	kulturních	akcí	a	událostí	jako	
je	Grand	festival	smíchu.	Mladí	talentovaní	herci	budou	v	následujících	sezónách	rovněž	v	centru	
pozornosti	 Nadace	 LR	 díky	 divadelnímu	 uskupení	 Mladé	 divadelní	 studio	 LAIK,	 jehož	 nejlepší	
protagonisty	plánuje	Nadace	LR	oceňovat	nadační	cenou.	Jedná	se	o	podporu	činnosti	asi	5	desítek	
dětí	od	7	do	17	 let	vytvářejících	představení	pro	děti	a	mládež	a	vypomáhajících	menšími	rolemi	
v	inscenacích	VČD.
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c) Sociální projekty
Podpora hráčů mládežnických kategorií ze sociálně slabých rodin

Projekt	 byl	 vytvořen	 jako	 podpora	mladých	 talentovaných	 hráčů	 jedenácti	 oddílů	 pardubického	 
hokejového	klubu	Dynamo	Pardubice,	kteří	se	chtějí	sportu	věnovat	intenzívně,	ale	nedovoluje	jim	
to	finanční	situace	rodiny.
Pro	tento	projekt	byl	vybrán	Ondřej	B.,	který	splnil	parametry	pro	zařazení	do	projektu.	Byl	podpořen	
nadačním	příspěvkem	ve	výši	30.000	Kč,	který	posloužil	na	úhradu	jeho	ročního	členského	příspěvku	
a	na	hokejovou	výstroj.

d) Podpora dětí vyžadujících zvláštní péči
Podpora organizací pečujících o tyto děti a mládež

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Škole	 SVÍTÁNÍ,	 která	 rozvíjí	 činnost	 prospívající	 dětem,	mládeži	 a	 dospělým	 lidem	 s	mentálním	 
a	kombinovaným	postižením	vzdělávání	a	další	služby	směřující	k	rozvoji	jejich	osobnosti	a	zapojení	
do	 běžného	 života,	 byl	 v	 roce	 2016	 poskytnut	 nadační	 příspěvek	 ve	 výši	 10.000	Kč	 na	 pořízení	
dlouhodobého	majetku.

Dětský domov Pardubice
Nadace	LR	věnovala	Dětskému	domovu	Pardubice	podporujícímu	výchovnou	péči	dětí	a	mládeže	
s	nařízenou	ústavní	výchovou	nadační	příspěvek	ve	výši	15.000	Kč	na	úhradu	vybavení	dětských	
pokojíčků.

Individuální pomoc dětem vyžadujícím zvláštní péči

Erika B.
Nadace	 Lenky	 a	 Romana	 Šmidberských	 se	 rozhodla	 podporovat	 3letou	 holčičku	 Eričku	 s	 post	
vakcinační	 encefalopatií.	 V	 zájmu	 zlepšení	 jejího	 zdravotního	 stavu	 a	 k	 podpoře	 fyziologického	
vývoje	potřebuje	Erička	 zhruba	4x	 ročně	absolvovat	 speciální	 neurorehabilitační	 léčbu	 v	 lázních	
Adeli	v	Piešťanech.	

Nadace	 LR	 se	 zapojila	 jako	 spoluorganizátor	 do	 charitativní	 akce	Dynama	Pardubice	 s	 názvem	 
„Vánoční	bazar	Dynama“	věnovaný	malé	Eričce	v	rámci	charitativního	projektu	pod	názvem	„Krůčky	
pro	Eričku“.	Viz.	příloha	2.
Bazar	se	konal	v	pátek	16.	prosince	2016	v	Tip	Sport	aréně	Pardubice	–	přímo	v	kabině	„A“	týmu.	
Ve	prospěch	Eriky	 zde	byla	prodávána	 limitovaná	 série	hokejových	dresů	a	 vánoční	 charitativní	
kolekce.	Výtěžek	ze	vstupného	a	z	prodeje	dresů	směřoval	na	léčbu	Eričky.

Na	léčbu	Eričky	poskytla	Nadace	LR	v	roce	2016	nadační	příspěvky	ve	výši	celkem	100.000	Kč.
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V. Zpráva o hospodaření za rok 2016

Nadace	LR	vykazuje	k	poslednímu	dni	účetního	období	2016	bilanční	sumu	938	tis.	Kč	představující	
výhradně	krátkodobý	majetek	na	úrovni	aktiv.	Hodnota	vlastního	kapitálu	v	částce	938	 tis.	Kč	 je	
rovna	bilanční	sumě	v	části	pasiv.	Nad	rámec	nadačního	kapitálu	500	tis.	Kč	přispívá	do	vlastního	
kapitálu	k	poslednímu	dni	účetního	období	2016	výsledek	hospodaření	celkem	částkou	438	tis.	Kč.	
V	 části	 výsledkových	 ukazatelů	 Nadace	 LR	 vykazuje	 výsledek	 hospodaření	 za	 období	 2016	
v	hodnotě	25	tis.	Kč,	který	představuje	rozdíl	sumy	výnosů	celkem	za	období	v	částce	870	tis.	Kč	 
a	sumy	nákladů	celkem	za	období	v	hodnotě	845	tis.	Kč.
V	 číslech	 roku	 2016	 je	 Nadací	 LR	 vykázána	 čistě	 nadační	 činnost,	 ekonomická	 činnost	 nebyla	 
Nadací	LR	realizována.

a) Přehled majetku a závazků
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý	finanční	majetek	představují	 v	případě	Nadace	LR	pro	 rok	2016	peněžní	prostředky	
v	českých	korunách	uložené	na	běžném	účtu	tuzemské	banky.

Položka v tis. Kč 1. 1. 2016 31. 12. 2016
běžné účty 1 025 938
finanční majetek celkem 1 025 938

Závazky

K	poslednímu	rozvážnému	dni	Nadace	LR	neeviduje	závazky	po	splatnosti	a	současně	neeviduje	
žádné	závazky	mimo	rozvahové	účty.

b) Přehled darů
Celková	výše	finančních	darů	od	právnických	osob	(„PO“)	činila	750.000	Kč.
Celková	výše	finančních	darů	od	fyzických	osob	(„FO“)	činila	120.000	Kč.
Celková	výše	přijatých	darů	činila	870.000	Kč	za	rok	2016.
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Přehled všech dárců a darů Nadaci LR na její činnost
Jméno	dárce	/	název	společnosti FO	/	PO částka	v	tisících	Kč
PANAV,	a.s. PO 250
CUTCO	a.s. PO 50
CEE	Logistics	a.s. PO 300
LOG-IN	CZ	s.r.o. PO 150
Roman	Šmidberský FO 100
Lenka	Šmidberská FO 20

c) Přehled poskytnutých nadačních příspěvků a zhodnocení jejich použití
Účel	 využití	 nadačních	 příspěvků	 poskytnutých	 v	 roce	 2016	 byl	 dodržován	 v	 souladu	 s	 pravidly	 
a	 etikou	 Nadace	 LR.	 Byla	 posuzována	 jednoznačnost	 a	 konkrétní	 naplnění	 záměru	 a	 cíle	 vždy	
jednotlivého	projektu.	Celková	výše	poskytnutých	nadačních	příspěvků	činila	790.500	Kč.

Přehled nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR v sumě 10.000 Kč a vyšší
Příjemce	daru výše	daru	v	Kč účel	daru
Ondřej	B. 30	000 úhrada	ročního	člen.	příspěvku	 

a	hokejové	výstroje
Renáta	M. 20	000 úhrada	rehabilitační	péče	dcery
Základní	škola	a	Praktická	škola	SVÍTÁNÍ,	o.p.s. 10	000 pořízení	dlouhodobého	majetku
Dětský	domov	Pardubice 15	000 vybavení	dětských	pokojíčků
Max	S. 10	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Tomáš	B. 13	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Václav	T. 16	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Tom	K. 16	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
David	H. 24	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Petr	P. 24	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Adam	N. 25	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Michal	H. 25	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Filip	K. 31	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Matěj	B. 31	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Filip	Z. 31	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Východočeské	divadlo	Pardubice 200	000 hlavní	činnost	dle	Zřizovací	listiny
Renáta	M. 80	000 úhrada	RHB	pobytu	dcery
Matěj	N. 13	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Adam	Š. 24	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Lukáš	K. 16	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Matěj	B. 31	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Matěj	O. 16	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Vojtěch	V. 25	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Martin	K. 20	000 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Vojtěch	K. 25	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
Jiří	R. 10	500 Nadační	cena	Vladimíra	Martince
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d) Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
Korespondujíc	 se	 Statutem	 Nadace	 Lenky	 a	 Romana	 Šmidberských,	 byly	 nadační	 příspěvky	
směřovány	do	těchto	oblastí	obecně	prospěšných	cílů:	děti	–	sociálně	potřební	–	sport	–	školství	-	
zdraví	–	kultura	–	region.	

Pro	 dosahování	 prospěšných	 cílů	 z	 těchto	 oblastí	 získala	 v	 roce	 2016	Nadace	 LR	 zdroje	 z	 darů	
fyzických	a	právnických	osob.	K	poskytování	příspěvků	byla	kompetentní	správní	rada	Nadace	LR.	 
Splnění	podmínek	pro	poskytnutí	nadačního	příspěvku	bylo	vždy	zkontrolováno	revizorem	Nadace	LR.

e) Účetní závěrka a zhodnocení základních údajů z ní
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f) Informace o významných skutečnostech po dni účetní účetní závěrky
Významné	události	po	dni	účetní	závěrky	Nadace	LR	nenastaly.

VI. Závěrem 

Nadace	Lenky	a	Romana	Šmidberských	je	mladou	nadací	a	je	tedy	na	začátku	své	činnosti.	
Svoje	aktivity	 v	 roce	2016	věnovala	převážně	podpoře	dětí	 a	 rozvoji	 jejich	osobnosti,	 především	
po	sportovní	stránce.
Mladí	 hokejisté	 HC	 Dynamo	 Pardubice	 byli	 podpořeni	 prostřednictvím	 motivačního	 ocenění	 
Nadační	ceny	Vladimíra	Martince	a	podporu	získali	 i	hráči	ze	sociálně	slabých	 rodin.	Nadace	LR	
tímto	směrem	vynaložila	prostředky	v	celkové	hodnotě	465	000	korun.	
Nadační	cena	splnila	očekávání	a	jednotliví	vítězové	byli	právem	pyšní	na	to,	že	ji	získali.	

Naše	nadační	podpora	zůstává	i	Východočeskému	divadlu	v	Pardubicích.	V	následujících	sezónách	
chceme	 věnovat	 pozornost	 i	mladým	 talentovaným	hercům	z	Mladého	divadelního	 studia	 LAIK	 
a	motivačně	ocenit	jejich	píli	a	talent	nadační	cenou,	podobně	jako	u	mladých	hokejových	sportovců.

Cílem	Nadace	LR	je	v	těchto	konkrétních	projektech	podpora	kvalitní	výchovy	mladých	lidí	v	jejich	
volnočasových	aktivitách.

Započaté	 projekty	 týkající	 se	 individuální	 podpory	 dětí	 s	 hendikepem	 plánujeme	 rozšiřovat	 
a	rovněž	navazovat	na	probíhající	spolupráce	s	organizacemi,	které	na	tyto	děti	cílí	svoje	zaměření.	

Naše	nadační	aktivity	nám	přinášejí	radost,	vidíme	v	nich	smysl	a	inspirují	nás	k	realizaci	nových	
projektů,	 kterým	věříme.	Doufáme,	 že	 se	nám	skrze	ně	bude	 i	 dařit	 propojit	 lidi,	 kteří	mají	 chuť	 
pomáhat	a	nebýt	ke	svému	okolí	lhostejní.

S	rokem	2017	se	těšíme	na	nové	smysluplné	nadační	projekty.	

Za	Nadaci	Lenky	a	Romana	Šmidberských

Mgr.	Lenka	Šmidberská
Ředitelka	nadace	a	předsedkyně	správní	rady
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Nadační cena Vladimíra Martince

Jméno:

Kategorie: 

a) Sportovní stránka

1. TECHNIKA BRUSLENÍ 

2. PRÁCE S KOTOUČEM

3. HERNÍ ČINNOSTI

4. DISCIPLÍNA

5. PŘÍSTUP K HOKEJI

6. LEADERSHIP

b) Škola  

1. KLASIFIKACE

2. POMOCNÉ BODY

c) Přístup a etika hráče

1. ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

2. CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

3. PŘÍSTUP K UČIVU

1. DOCHÁZKA V KLUBU

2. CHOVÁNÍ V KLUBU

d) Chování rodičů

CHOVÁNÍ RODIČŮ

POČET BODŮ CELKEM

Vyhotovil: 

Dne: 

Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení - Nadační cena Vladimíra Martince
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Příloha č. 1 - Motivační dopis - Nadační cena Vladimíra Martince

Milý Matěji,

přestože jsi teprve na začátku své hokejové kariéry, jistě už máš své zkušenosti, že život není 
jen o gólech, dokonce ani ten hokejový. Je také o poctivé práci a odříkání. A protože jedním z cílů 
naší nadace je podporovat hokejové talenty, hráče, kteří sami projevili dostatek vůle a odhodlání 
poctivě pracovat na rozvoji své osobnosti, rádi bychom ocenili Tvou dosavadní snahu. 

Chceme podporovat hráče, kteří mají příkladný přístup k práci při tréninku, respektují svého 
trenéra a jsou si vědomi podstaty týmové hry. Zároveň také nepodceňují školní přípravu  
a chtějí mít výborný prospěch a po všech stránkách být slušnými a přitom hrdými reprezen-
tanty svého domácího klubu HC DYNAMO PARDUBICE.

Na základě hodnocení těch, kteří zblízka sledují Tvé počínání nejen v kabině a na ledě,  
ale také ve škole, patříš ke hráčům, které Nadace Lenky a Romana Šmidberských vybrala 
pro získání ocenění. 

Název nadační ceny nese jméno člověka, který by měl být vzorem a symbolem našeho ocenění 
– tedy hráče nejenom skvělých hokejových kvalit, ale také hráče se srdcem u svého domov-
ského týmu a člověka dobrého lidského charakteru.  

Blahopřejeme Ti k zisku NADAČNÍ CENY VLADIMÍRA MARTINCE.

Věříme, že je u Tebe v dobrých rukách, a že Tě bude motivovat do další práce, abys mohl být 
příkladem pro své kamarády a spoluhráče a jednoho dne s hrdostí oblékl i dres našeho A týmu 
a se ctí ho reprezentoval.  

HC DYNAMO PARDUBICE je klub s velkou historií, která nás všechny zavazuje. Naše barvy 
oblékaly skutečné legendy českého hokeje a mnozí z hráčů zůstali věrní do konce kariéry.
Udělej všechno proto, abys na tento ušlechtilý rodokmen našich koní navázal i Ty.

Držíme Ti palce.

Pardubice 29. 8. 2016
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Příloha č. 1 - Poukaz pro vítěze - Nadační cena Vladimíra Martince
Příloha č. 1 - Cena - skleněný puk pro vítěze - Nadační cena Vladimíra Martince

uděluje	NADAČNÍ CENU VLADIMÍRA MARTINCE 
pro	nejlepšího	hráče	v	kategorii Mladší dorost:

MATĚJI B.
V	rámci	projektu	„Podpora	talentovaných	hráčů	mládeže 
HC	DYNAMO	PARDUBICE“	hráč	obdrží	poukaz	v	celkové	hodnotě	31 500 Kč
(poukaz	se	skládá	ze	dvou	částí	-	roční	členské	příspěvky:		11	500	Kč 
a	částka	na	hokejovou	výstroj:	20	000	Kč)

sezona
2016 / 2017
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Příloha č. 2 - Plakát - Vánoční bazar Dynama věnovaný Eričce






