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„JENOM ŽIVOT, KTERÝ ŽIJEME PRO OSTATNÍ, STOJÍ ZA TO."
ALBERT EINSTEIN

ÚVODNÍ SLOVO
Naše nezisková organizace BILICULUM, z.ú., pomáhá hendikepovaným dětem a jejich
rodinám již od roku 2003. Za dobu svého působení prošla mnoha etapami vývoje, ale vždy
dokázala naplňovat své poslání, a to i v nepříznivých obdobích.
Těžiště naší práce v roce 2021, stejně jako v minulých letech, spočívalo v zajišťování
profesionálních služeb klientům v rámci projektu Denní stacionář Mikulov. Druhý projekt
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – STONOŽKA poskytující terénní a
ambulantní podporu rodin, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, byl k 31. 12. 2020
ukončen.
A jaký byl rok 2021? Přestože jeho první část stále ještě poznamenala výrazná omezení,
podařilo se nám uspořádat velké množství akcí určených nejen našim klientům, ale i
veřejnosti: Velikonoční zábava, Hudební kolotoč, Plavba na lodi, Lamoterapie a
canisterapie, Dýňobraní, Halloween, Vánoční dílničky, Mikuláš, Předávání dárečků a
zdobení stromečku, Charitativní aukce a další. Věříme, že se nám v následujícím roce
podaří doplnit program i o další tradiční akce (Valentýnská párty, Pálení čarodějnic, Den
dětí aj.).
Nejvýznamější akce – XV. ročník Charitativní aukce - proběhla po roční přestávce opět
formou společenského večera na Zámku Mikulov. Průběh setkání i výsledek aukce nám
potvrdil, že těžká období lidi stmelují a že je mezi námi mnoho lidí s opravdu velkým
srdcem. Výtěžek aukce 850.000 Kč bude použit na spolufinancování nového svozového
vozidla pro naše klienty a na pokrytí části nákladů na provoz stacionáře. Velice děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli, sponzorům i donátorům. Také všem, kteří vnímají naši práci
stejně jako my smysluplnou a potřebnou, kteří nás podporují jakoukoli formou. Budeme se
snažit s vaší pomocí naplňovat své poslání i v následujícím roce.

Petr Malásek
ředitel BILICULUM, z. ú.
BILICULUM, z.ú.
Růžová 561/1
692 01 Mikulov
IČO : 26641046
Registrováno u Krajského soud v Brně, spis. zn. U46 dne 19. 1. 2015
Číslo účtu.: 1385856399/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Mikulov na Moravě
Telefon: 778 489 810, 778 489 811
E-mail: info@biliculum.cz
Web: www.biliculum.cz
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BILICULUM,Z.Ú.
Poslání
Posláním organizace je napomáhat zvyšovat kvalitu života lidí s postižením a přispět ke
zkvalitnění informovanosti veřejnosti.

Cíl
Cílem organizace je především, na území Jihomoravského kraje, napomáhat ke
zkvalitňování životních podmínek hendikepovaným lidem a jejich rodinám provozováním
sociálních služeb. Mezi další cíle patří šířit poznatky z oblasti péče a vzdělávání dětí a
spoluobčanů s postižením, mezi odbornou i laickou veřejnost.

Oblast působnosti: Jihomoravský kraj

Organizační struktura
Statutární zástupce:
Petr Malásek, MBA - zakladatel a ředitel
Správní rada:
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA - předseda správní rady
Ing. Štefan Fridrich - člen správní rady
Mgr. Lenka Kopřivová - člen správní rady
Dozorčí rada:
Ing. Emil Bursík - předseda dozorčí rady
Ing. František Zugar - člen dozorčí rady
Miroslav Volařík, MBA - člen dozorčí rady
Účetnictví:
smluvní partner - účetní firma, Ing. Emil Bursík, Mikulov
Kontakty:
Marie Kopčíková, DiS. - vedoucí pracovník
778 489 811, info@biliculum.cz
Petr Malásek, MBA - ředitel
778 489 810, petr.malasek@biliculum.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA

DENNÍ STACIONÁŘ MIKULOV
Z historie
Za myšlenkou zrodu stacionáře stáli manželé Maláskovi, kteří hledali v blízkosti svého
bydliště pro svou hendikepovanou dceru zařízení s každodenní odbornou komplexní péčí.
Oslovili proto rodiče dětí s postižením, kteří stáli před podobným problémem jako oni, s
cílem vybudovat dětský denní stacionář.
Pro autistické a těžce postižené děti neexistovalo v našem okrese žádné zařízení, které by
poskytovalo vzdělávání, rehabilitaci, logopedickou péči, svozovou službu a umožňovalo tak
rodičům si najít zaměstnání a současně zachovat každodenní kontakt s dětmi. Pro
uskutečnění záměru se jevilo nejvhodnější založení občanského sdružení.
A tak 19. září 2003 vzniklo BILICULUM - organizace, která si dala do vínku pomáhat lidem s
postižením.

Cílová skupina
Denní stacionář Mikulov je zařízení denní péče pro osoby s mentální, tělesným,
kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra (s PAS) ve věku od 3 do 65
let.
Sídlo stacionáře je na ulici Růžová 561/1 v Mikulově.
Okamžitá kapacita zařízení je určena pro 27 uživatelů.

Skladba klientů
V roce 2021 do zařízení docházelo 34 klientů:
- deset dětí (3 – 17 let)
- dvacet čtyři dospělých (18 – 65 let)

Doba pobytu
Stacionář je v provozu od pondělí do pátku po celý rok, s výjimkou státních svátků.
Uživatelé sociálních služeb ve stacionáři převážně pobývají od 7.00 do 17.00 hod.
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Organizační struktura DSM

Základní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek:
zahrnuje pomoc při obouvání, zouvání, zavazování tkaniček, oblékání a svlékání, včetně
zapínání zipů, pásků, knoflíků, výběr oblečení odpovídající situaci - prostředí a počasí, pomoc
při rozpoznání jednotlivých částí svého oděvu, vrstvení oblečení ve správném pořadí
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík:
zahrnuje pomoc při nastupování a vystupování z dopravního prostředku, pomoc při přesunu
na WC, při přesunu na lůžko, přesuny při potřebě osobní hygieny
- pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru:
zahrnuje pomoc při orientaci v prostorách denního stacionáře, zahrady a jejího okolí,
při orientaci ve známém i neznámem prostředí, pomoc při poznávání a rozlišování známých
a cizích osob, pomoc při rozhodování a psychická podpora, pomoc při vstávání, chůzi,
při udržování požadovaného směru chůze, při překonávání překážek při chůzi, usedání,
ulehání, pomoc s kompenzačními pomůckami, pomoc při pohybu imobilních uživatelů, fyzická
podpora a jištění při samostatném pohybu, pomoc při manipulaci s dveřmi, pomoc
při nastupování/vystupování z auta (mimo imobilní osoby na vozíku), pomoc při přemisťování
předmětů denní potřeby – rozlišení, zvedání, uchopování, přenášení, polohování uživatele
na lůžku či vozíku
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití:
zahrnuje pomoc při rozlišení a výběru nápojů, příprava a podávání dostupných nápojů během
dne (šťáva, čaj), příprava teplých nápojů z vlastních zdrojů uživatele (čaj, káva) dohled
nad pitným režimem, pomoc při výběru a dodržování stravy dle předepsaného dietního
režimu, úprava jídla – pokrájení, mletí, mixování, pomoc při jídle – krmení, přidržení talíře,
opora ruky, vedení ruky, slovní podpora a instruktáž.
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b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny:
zahrnuje pomoc při rozpoznání potřeby provést osobní hygienu a potřeby se umýt nebo
upravit, udržování osobní čistoty a dodržování hygienických pravidel, česání, mytí rukou,
sprchování, péče o zuby, vlasy, nehty na rukou, hygienická očista v případě potřísnění a očista
při náhlých případech - např. zvracení, nezvládnutí stolice, pomočení (výměna prádla,
inkontinentních a hygienických pomůcek, sprchování)
- pomoc při použití WC:
pomoc při rozpoznání nebo upozornění na potřebu použití WC, pomoc při vstupu na toalety,
pomoc při vykonávání potřeby (za přítomnosti nebo se zachováním soukromí), svlékání,
oblékaní, usednutí, očištění, výměna inkontinentních pomůcek, kontrolu, event. úklid po použití
WC, umývání rukou a utírání se po použití WC.
c) poskytnutí stravy
- pomoc při zajišťování stravování přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování uživateli, a to v rozsahu dvou jídel svačina a oběd. Svačiny i obědy jsou zajišťovány na základě předem zveřejněného jídelního
lístku. Poskytnutí stravy zahrnuje plánování, zajištění, nákup a přípravu na svačinu včetně
režijních nákladů, dovoz obědů, ohřev ve vodní lázni, chystání porcí, výdej jídla, úklid, zajištění
nápojů apod. Pokud si uživatel nesjedná poskytnutí stravy v zařízení a donese si připravenou
stravu z domova, je uchována do spotřebování téhož dne v chladničce, a podána dle ústní
dohody.
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pracovně výchovná činnost:
vlastní pracovní realizace v dílnách (tvořivé dílny, cvičná kuchyňka, prádelna, zahrada, cvičné
úklidové místnosti), a zahrnuje práci s různým materiálem, vyrábění výrobků, vytvoření
pracovních návyků, pracovní uplatnění a vlastní realizaci, nácvik jednoduchých domácích prací
a udržování pořádku, aktivizace schopností a rozvoj vlastních pracovních dovedností,
dodržování pracovních postupů, úklid po práci atd.,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
zahrnuje trénování paměti, četbu, poslech, společenské hry, video, práci s počítačem,
opakování školních znalostí, nácvik orientace v denním režimu, v hodinách a dnech v týdnu,
rozeznávání rodinných příslušníků, hudební aktivity, zpěv a tanec, rozvoj řečových
dovedností, nácvik a udržení schopnosti komunikace, alternativní komunikace, aktivizaci
na vycházkách, pohybové aktivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, kondiční cvičení, relaxaci,
aktivizaci ve Snoezelenu, polohování, aktivizaci prostřednictvím prvků bazální stimulace
(zejména aktivizace smyslového vnímání), komunity, duchovní chvilky, návštěvy kina, divadla,
knihovny atd.,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
zahrnuje trénování paměti, četbu, poslech, společenské hry, video, práci s počítačem,
opakování školních znalostí, nácvik orientace v denním režimu, v hodinách a dnech v týdnu,
nácvik jízdy dopravními prostředky a nákupů, nácvik komunikace při úředních jednáních
na úřadech a na poště, nácvik sebeobslužných činností a osobních dovedností (pití z hrnku,
přijímání potravy, převlékání, otevírání a zavírání dveří, zapínání knoflíků, zipů, vázání
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tkaniček, nazouvání, navlékání, příprava jídla atd.), posilování a upevňování schopnosti
rozeznávání rodinných příslušníků, hudební aktivity, zpěv a tanec, rozvoj řečových dovedností,
nácvik a udržení schopnosti komunikace, alternativní komunikace, aktivizaci na vycházkách,
pohybové aktivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, kondiční cvičení, relaxaci, aktivizaci
ve Snoezelenu, polohování, aktivizaci prostřednictvím prvků bazální stimulace (zejména
aktivizace smyslového vnímání), komunity, duchovní chvilky, návštěvy kina, divadla, knihovny
atd.,
- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:
vytvoření podmínek pro doplnění vzdělání nebo pracovního uplatnění, prostor a pomoc
při volbě vzdělávání či pracovního uplatnění, při přípravě do školy či zaměstnání.
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob. Pomoc zahrnuje komunikaci ve skupině a individuální
rozhovory o rodině a vztazích, např. v komunitním kruhu, společné aktivity s rodinou, podporu
vztahů s rodinou, společné akce, podpora vztahů s dalšími lidmi, vycházky do přírody,
do města, výlety, spolupráci se společenskými organizacemi, aktivní účast na akcích - kulturní
a soutěžní akce, akce pro veřejnost, volnočasové aktivity.
f) sociálně terapeutické činnosti
Jedná se o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Nácvik správně
vnímat, chápat, sdělovat a reagovat na sociální situace. Např. zahrnuje sledování aktuálního
společenského dění (četbu denního tisku, poslech zpráv, četbu či poslech literatury a rádia,
hudby), dramatizaci různých životních situací, rozhovory s uživateli skupinové i individuální
(o vlastních přáních, potřebách, schopnostech a dovednostech, o zájmech kolektivu
i společnosti, o postupech, vlastních reakcích a chování), spolu s pracovníkem se mobilizují
vlastní zdroje uživatele, hodnotí a plánují průběh poskytování služeb, vhodnou míru podpory,
aby byl uživatel, co nejméně závislý na poskytování služeb, nácvik alternativních metod
komunikace.
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Jedná se o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Zahrnuje
prvotní kontakt, informační servis (vysvětlení situace, všech podmínek; přetlumočení, např.
úředního dopisu, smlouvy alternativním způsobem, kterému uživatel porozumí, aby měl reálný
náhled na situaci při svém rozhodování; poskytování informací o alternativách řešení), pomoc
při zprostředkování jiných dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při vyřízení
neodkladné osobní záležitosti.

Fakultativní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu těchto úkonů:
a) svoz a rozvoz
Pro svozovou službu máme k dispozici tři vozidla (dvě devítimístné, jedno osmimístné), které
sváží uživatele sociálních služeb ze tří tras. V každém vozidle je vždy mimo řidiče přítomen
i doprovod (pracovník v sociálních službách), jehož úkolem je aktivizovat klienty v době
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přepravy. Doprovod ve vozidlech je zajištěn pracovníky stacionáře.
b) vzdělávání ve stacionáři
Vzdělávání žáků zajišťuje Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2021 působí ve stacionáři dva speciální pedagogové: Mgr. Marie Ruttová –
speciální pedagog, Mgr. Olga Čížková – speciální pedagog. Žáci jsou vzděláváni formou
individualizované výuky, která se osvědčila jako vyhovující a pro žáky s kombinovaným
postižením a autismem přínosná a potřebná. Speciální pedagogové mají v denním stacionáři
k dispozici počítačovou místnost, senzomotorickou místnost, relaxační kuličkový bazén a dvě
učebny.
Více informací o Základní škole Mikulov, Školní, příspěvkové organizaci je možné dohledat na
webových stránkách: https://www.zsspmikulov.cz/.
c) hiporehabilitace
Hiporehabilitace probíhá na jízdárně U Cihelny ve spolupráci s jezdeckým klubem Mikulov,
zastoupeným Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA. Na jízdárnu, která se nachází necelé 3
kilometry od zařízení, dopravujeme uživatele vlastními vozidly. Díky existenci kryté jízdárny
jsme tuto aktivitu schopni poskytovat celoročně a za každého počasí. Tým, který provádí
terapii, je složen z hipologa, pedagoga nebo pracovníka v soc. službách. Klienti jsou do
terapie zařazeny na základě doporučení odborného lékaře. Stav dítěte, metodika a průběh
terapie jsou pravidelně zaznamenávány a měněny dle postupného zlepšení stavu uživatelů.
d) služba kvalifikovaného fyzioterapeuta
Každý klient má možnost využít služby našeho kvalifikovaného fyzioterapeuta, který cvičí
třikrát týdně individuálně s klienty.

Výroční zpráva BILICULUM, z. ú.

STRANA 8/14

Vybrané akce a aktivity stacionáře v roce 2021:

Lamaterapie a canisterapie

Hudební kolotoč

Plavba na lodi

Halloween

Dýňobraní

Mikuláš

Velikonoční zábava

XV. ročník charitativní aukce

Vánoční dílničky

Zdobení stromečku
Výroční zpráva BILICULUM, z. ú.
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY "DENNÍ STACIONÁŘ MIKULOV"
V ROCE 2021:
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PODĚKOVÁNÍ

BILICULUM, z. ú. touto cestou upřímně děkuje všem partnerům, dárcům, sponzorům,
přátelům, dobrovolníkům a rodičům dětí s postižením, bez jejichž pomoci a přízně
bychom nemohli vůbec plnit své poslání.

NAŠI PARTNEŘI, DONÁTOŘI, SPONZOŘI A DÁRCI

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MĚSTO MIKULOV

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

PATRON ORGANIZACE

DALŠÍ SPONZOŘI
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BILICULUM, z. ú. touto cestou upřímně děkuje všem partnerům, dárcům, sponzorům,
přátelům, dobrovolníkům a rodičům dětí s postižením, bez jejichž pomoci a přízně bychom
nemohli vůbec plnit své poslání.

MĚSTA A OBCE, KTERÉ NÁS V ROCE 2021 PODPOŘILY:
Bavory

Boleradice

Borkovany

Bořetice

Branišovice

Brod nad Dyjí

Brumovice

Březí

Diváky

Dobré Pole

Dolní Dunajovice

Drnholec

Hlohovec

Horní Bojanovice

Horní Věstonice

Hustopeče

Ivaň

Jevišovka

Kašnice

Klobouky u Brna

Kobylí

Krumvíř

Křepice

Kurdějov

Lanžhot

Lednice

Loděnice

Malešovice

Mikulov

Morkůvky

Němčičky

Nikolčice

Novosedly

Nový Přerov

Odrovice

Pasohlávky

Pavlov

Pohořelice

Popice

Pouzdřany

Přibice

Starovice

Starovičky

Strachotín

Šakvice

Šitibořice

Šumice

Troskotovice

Uherčice

Valtice

Velké Bílovice

Velké Hostěrádky

Velké Němčice

Velké Pavlovice

Vlasatice

Vrbice
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AK signal Brno a.s.
Akademický malíř Antonín Stoják
Alena Charvátová
Aneta Svobodová Dolní
Dunajovice
Antech spol. s.r.o.
Archivní sklepy Valtice
Autodoprava Brno Charvát
Autorenova Rohatec
Babičová Olga
Barello group Limited
Batyho řeznictví Vranovice
Billa Břeclav a.s. zaměstnanci
Bottling Printing s.r.o.
Bricol
Bursík Emil
Control Techniques Brno s.r.o.
Czech mining company s.r.o.
Brno
Čechová Markéta Praha
České trávníky s.r.o.
Danada Martin
DAPA Gyncentrum s.r.o.
Distr služba škole
Doláková Lenka
Dufková Miluše
Eventa, Koudelová Eva
Every s.r.o., Mikulov
Filip Mlýnek vinařství
FRAVLA, spol. s.r.o.
G-Droid Solutions s.r.o. Holešov
Georadis s.r.o.
Gia, Bratislava
Hana Faragulová
Hana Kleisnerová, Kladno
HEAT Valtice a zaměstnanci
Hotel Iris, Pavlov
Ing. Baťka Jiří
Ing. et Ing. Hlavenka Tomáš
Ing. Martin Danada
Ing. Petr Klanica
Jan Kmeť - včelařství a zemní
výkopové práce Dobré Pole
Jana Břízová, Žatec

Jana Maradová Pavlov
Jiří Sekereš Mikulov
Jiřina Bilíková Mikulov
JK Mikulov
JUDr. Pavel Hungr
Kamil Čížek
Keramická dílna Ivany Snopkové
Klanica Petr
Klimeš výroba kartonu Březí
Kondice s.r.o.
Kopecký malíř Blansko
Kovo Prokeš s.r.o. Mikulov
Lázeňský dům Perla Lednice
Lékárna u Lva Mikulov
Malinka čerpací stanice
Manželé Faboukovi
Manželé Okáčovi Farma u Lamáka
Manželé Šultesovi Podivín
Martin Dostál
Městská knihovna Mikulov
Mgr. Danadová Jitka
Mgr. Hana Míčková
Mgr. Ing. Zbyněk Háder
Mgr. Kateřina Amruz Černá
Mgr. Klára Vašáková
Mgr. Kovačovicová Kristýna
Mgr. Petr Haška
Mgr. Radmila Stávková
Mgr. Zbyněk Tureček
Mgr., Bc. Leona Alexová, MBA
Miroslav Jícha
Monstera Holding Limited
Moravíno Valtice
Mounfield a.s.
MUDr. Mária Janošková Novosedly
MUDR. Růžena Kovářová Břeclav
Nadační fond Children´s Laugh
Novák Radek
Oční optika Jitka Slámová
Palanet s.r.o.
Pálavské apartmány Pavlov
Pálavské vinohrady Pavlov
Pavel Danada
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Pemag
Penzion Milovice s.r.o.
Pracovníci Biliculum, z.ú.
Proneco s.r.o. Rakvice
Regionální muzeum Mikulov
Réva Rakvice
Richard Korenko
rodina Budynekov
rodina Černá
rodina Faboukova
rodina Hudákova-Vaculíkova
rodina Patlokova
rodina Rapantová
rodina Šilinkova
rodina Žebrákova
Rodinné vinařství Sedlák
Rodina Šilinkova
Rodinné vinařství Vican Mikulov
Rodinný pivovar Bernard
Břeclav
Rostislav Koštial starosta
Salon vín Valtice
Sedlecká vína
Sekt Bar František Moritz
Sklenářství Lukášek Mikulov
Sonnentor Čejkovice
Srdce v domě Klentnice
Stašková Jana Perná
Strachoňová Nikol Břeclav
Sýrárna Klimeš
Sýrárna Mlsná myš Mikulov
Tedos Mikulov s.r.o.
Tereza Neužilová
Urbánek Bohdan Careting
Urbanová Denisa
Vališová Petra
Věra Machová Pavlov
Veronika Grulichová
Vinařská škola Valtice
Vinařský dvůr u Mlýnků
Vinařství Baláž
Vinařství Dalibor Osička Velké
Bílovice

Vinařství Garčic
Vinařství Herzánovi
Vinařství Ilias
Vinařství Jaroslav Osička
Vinařství Jediný sud Velké Bílovice
Vinařství Kern
Vinařství Ludwig Bořetice
Vinařství Mezi horami Velké Pavlovice
Vinařství Nepraš & CO
Vinařství Paulus
Vinařství Plenér Pavlov
Vinařství Popela
Vinařství Přítluky
Vinařství Reisten
Vinařství Sluníčko Perná
Vinařství Sonberk
Vinařství Stanislav Mádl Velké
Bílovice
Vinařství Vajbar
Vinařství Vladimír Tetur
Vinařství Volařík
Vinitores Palaviensis přátelé Pavlova
Vinné sklepy Valatice
Vinné sklepy Valtice
Víno CZ
Víno Jarmila
Víno Lípa
Víno Marcinčák
Víno Mikulov
Víno Mikulov zaměstnanci
Víno Rakvice
Vinofol Richard Foltýn
Víno-klub
Vinselekt Michlovský Rakvice
Volarik hotels and resorts
Volaříková Nikola Stylove cz Lednice
Walstead Moraviapress s.r.o. Břeclav
Webnode tvorba internet.stránek
Yasminka orientální kosmetika Kyjov
Zámek Lednice Holásková Ivana
Zebr s.r.o.
ZŠ Moravský Žižkov Jitka Osičková
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