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Úvodní slovo

Milí přátelé,
chtěla bych velice poděkovat za váš zájem o činnost Nadačního fondu Modrý hroch, o němž se můžete detailněji
dozvědět na stránkách Výroční zprávy za rok 2012.
Již osmým rokem podporujeme dětskou traumatologii, léčbu a hospitalizaci zraněných dětí, snažíme se o
zpříjemnění prostředí v době jejich ústavní léčby a věnujeme se také stále více prevenci dětských úrazů.
Spolupracujeme především s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která je jedním z osmi
deklarovaných dětských traumatologických center v ČR a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední
Moravu. V následujících letech hodláme svou pomoc rozšířit i do dalších míst v rámci celé České republiky.
Prioritním cílem nadačního fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových přístrojů, lůžek a vybavení pro
volný čas také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. V tomto roce jsme se ještě více zaměřili
na konkrétní případy dětí po velmi těžkých úrazech, které tuto pomoc opravdu potřebují. Tyto děti mají často
celoživotní následky a my se snažíme o jejich „lehčí návrat“ do běžného života s minimálním omezením.
Naše činnost se rozšířila také na jednotlivé pacienty a sociálně handicapované rodiny, které nemají dostatečné
finanční prostředky pro zakoupení speciálních přístrojů v rámci domácí léčby.
Díky našim donátorům a úzké spolupráci s lékařským týmem doplňujeme vybavení kliniky novými potřebnými
přístroji, které nespadají do základního vybavení nemocnice a věříme, že právě díky této pomoci se tak může
léčba dětí zjednodušit a urychlit.
Jsme velice rádi, že se náš nadační fond stále více dostává do povědomí široké veřejnosti, a to jak svými
veřejnými aktivitami v rámci protiúrazové prevence dětí, tak i v rámci jednotlivých charitativních akcí a přímé
podpory dětské traumatologie v Brně.
Uvědomujeme si každý den, že naplňovat naše charitativní poslání by nebylo možné bez trvalé a štědré podpory
našich dárců, podporovatelů, partnerů a dobrovolníků, kteří tak významně přispívají k naplňování našich cílů a
jsou „hnacím“ motorem pro naši další činnost.
Naše práce a pomoc by se také nemohla uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, kamarádů, přátel…kteří pravidelně
pomáhají s organizací a hladkým průběhem všech akcí. Mezi ně patří Lenka Smékalová, Maryla Boxanová,
Barbora Kamešová, Eva Šprinclová, Hana Wachtlová, Saša Sláviková, Lucie Sláviková, Hana Fleková, Jana
Lukšová, Míša Farmačková, Dominika Vojtěchová, Jitka Faverová, Barbora Kamešová, Veronika Pišná,Tereza
Polášková, Tereza Vybíralová, Kamila Šprinclová, David Šprincl, Tereza Smékalová, Míša Chasáková…velké díky
patří také fotografům Jindřichu Kepertovi, Robertu Vlkovi, Jaroslavu Slávikovi, Soně Koudarové a dalším.

Upřímné a osobní poděkování Vám všem.

Monika Chasáková
ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch
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Struktura Nadačního fondu Modrý hroch

Základní údaje

Název:

NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH

Sídlo:

Rašínova 2, 602 00 Brno

IČO:

269 73 278

Vznik:

27.června 2005

Registrace:

nadační rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 283

Předmět činnosti:

prohloubení péče o dětské pacienty
podpora vedení preventivních kampaní
podpora výzkumu a rozvoje v oblasti medicíny

Statutární orgán:

správní rada

Účel
Nadační fond se zřizuje za účelem zlepšení a prohloubení péče o dětské pacienty postižené zejména úrazem, a to
v době jejich léčení i rekonvalescence. Dále za účelem podpory vedení preventivních kampaní proti dětským
úrazům, podpory Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno a za účelem
podpory výzkumu a rozvoje v oblasti medicíny, životního prostředí a zdravého životního stylu.

Zakladatel a zřizovatel fondu
Mgr. Radovan Vrbka

Správní rada

Předseda:

Mgr. Radovan Vrbka

Členové:

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Paolo Bee
Ing. Igor Fait
Karel Jarůšek
PhDr. Richard Svoboda

Zaměstnanci

Ředitelka:

Mgr. Monika Chasáková
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Akce Nadačního fondu Modrý hroch
Akce pro děti
Velikonoce v nemocnici
Pravidelně organizuje nadační fond oslavu velikonoc na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN
Brno. Děti se učí zdobit velikonoční vajíčka, malovat barevné obrázky s velikonočními motivy a zkouší různé
techniky malování.
Dětský den v nemocnici
Každý rok mohou nemocné děti oslavit svůj svátek přímo v areálu nemocnice. Hlavním organizátorem je Základní
škola při FN a nadační fond Modrý hroch.Na programu se dále podílela taneční skuina DYNAMIC, zpěvačka Lucie
Šimůnková, akrobat cirkus Boskovice, aerobic AC Brno a zpestřením byla ukázka hipoterapie, zvířátka za ZOO
Brno a malování na trávníku.
Dětský den s ALFA HELICOPTEREM
ALFA HELICOPTER, Nadační fond Modrý hroch, Nadační fond dětské onkologie Krtek, Zdravotnická záchranná
služba JM kraje, Fakulta sportovních studií MU uspořádaly 4.června 2011 dětský den ve sportovním areálu v
Útěchově. Akci moderoval Petr Poláček a děti mohly nahlédnout do interiéru vrtulníku i sanitky, zhlédly ukázky
práce záchranářů a záchranářských psů a zajímavostí byla i možnost zakoupit si vyhlídkový let nad Brnem.
Výtěžek z vyhlídkových letů byl věnován nadačnímu fondu.
Mikulášská nadílka v nemocnici
Příjemným zpestřením pro všechny děti léčené Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno byla
návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla, kteří přišli děti pobavit a s sebou přinesli také velkou mikulášskou nadílku.
Zaměstnanci prodejního řetězce INTERSPAR Brno-Zábrdovice uspořádali firemní tombolu, na které vybrali více
než 7 000 Kč a za tyto peníze zakoupili pro děti drobné dárečky a sladkosti. O Mikuláše, Čerta a Anděla se
postaraly paní učitelky ze základní a mateřské školy při dětské nemocnici a ve speciálních převlecích pobavily děti
na všech odděleních dětské nemocnice.
Vánoce v nemocnici
Nadační fond věnoval díky svým dárcům dětským pacientům dárky pod stromeček a podílel se na vánoční
výzdobě v nemocnici.
INTERSPAR Brno-Zábrdovice, TESCO Brno-Heršpice a další dárci věnovali pro dětské pacienty léčené na klinice v
období vánočních svátků spoustu hraček, které poté předaly sestřičky na Štědrý den všem hospitalizovaným
dětem.
Výtvarná odpoledne dětských pacientů
Pravidelně dvakrát v měsíci pořádá nadační fond výtvarná odpoledne pro dětské pacienty, kteří se za pomoci
dobrovolníků učí malovat zajímavé obrázky tzv. enkaustikou (malba horkým voskem). Tyto obrázky se vystavují
v prostorách dětské nemocnice a na dalších místech města Brna.
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Charitativní a benefiční akce
Návštěva basketbalistek v nemocnici
Basketbalistky VALOSUNU navštívily ve čtvrtek 21.2.2013 Dětskou nemocnici v Brně. Předseda klubu Richard
Foltýn, hlavní trenér Marian Svoboda a vybrané hráčky Katka Sedláková, Pavla Švrdlíková, Ashleigh Fontenett,
Amber Sprague i kapitánka týmu Irena Borecká navštívili spolu s paní ředitelkou nadačního fondu Modrý hroch
Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno na ulici Černopolní, kde se zotavují i děti po těžkých
úrazech. Tito zástupci klubu také předali po úvodní besedě s dětmi na jednom z oddělení kliniky zástupci
nadačního fondu finanční šek ve výši 5.000,- Kč. Tato částka byla vybrána od diváků při domácím utkání s VŠ
Praha a bude dle slov ředitelky fondu paní Moniky Chasákové využita na nákup výtvarných potřeb pro
hospitalizované děti převážně po sportovních úrazech. Při následné návštěvě dětských oddělení udělaly hráčky
více než padesáti dětem radost i tím, že všem darovaly plyšové hračky od partnera oddílu pana Barvíře.
Výstava fotografií a obrazů ve Wannieck Gallery v Brně
Ve čtvrtek 19. dubna 2012 uspořádal nadační fond, ve spolupráci s Teplárnami Brno ve Wannieck Gallery v Brně,
slavnostní vernisáž fotografií z prostředí dětské traumatologie od fotografa Roberta Vlka a výstavu dětských
obrazů, které namalovali dětští pacienti přímo v nemocnici. Obrazy byly vytvořeny speciální technikou, který se
nazývá "enkaustika". Jedná se o malbu horkým voskem a je velmi jednoduchá pro všechny věkové kategorie.
Prodejem těchto obrazů bylo získáno pro léčbu dětí po úrazech téměř 30 tisíc korun. Teplárny Brno na vernisáži
věnovali Klinice dětské chirurgie, traumatologie a ortopedie FN Brno šek ve výši 100 000 Kč.
Modrý hroch na Kaskádě
Golfový turnaj Modrého hrocha na Kaskádě byl poděkováním pro všechny sponzory, partnery a přátele
podporující již několik let tuto sportovně-charitativní akci.
Turnaje Modrého hrocha na Kaskádě se zúčastnilo téměř 80 hráčů a byla vyhlášena jamkové soutěže dvojic „Best
Ball – Agregate“. Dalším zpestřením turnaje byla doplňková soutěž „trouble shot“, v rámci které si hráči mohli
zakoupením míčku ověřit své schopnosti krátkého úderu a zároveň finančně přispět na dětskou traumatologii.
Od rána probíhala golfová akademie pro nehráče a jedním z hráčů golfové akademie byl také 16 letý Martin
Slávik, který se tři roky po těžkém úrazu začal věnovat právě golfu. Finanční výtěžek z této akce byl 47 000 Kč.
Modrý hroch na Lužáneckém kurtu
V sobotu 22.září 2012 se uskutečnil charitativní tenisový turnaj jehož generálním patronem se stal Tenisový areál
BLTC Brno. Organizátorem tenisového turnaje byl Nadační fond Modrý hroch ve spolupráci s tenisovými kurty
BLTC v Lužánkách.Turnaje se zúčastnilo 14 dvojic hráčů a prostřednictvím startovného se podařilo získat v rámci
této charitativní akce celkem 15 000 Kč. Tato finanční částka bude využita na zakoupení odsávačky za 19 975 Kč.
Flamenco a tanec v Noem Arch
V pátek 26. října 2012 se konal v hotelu Noem Arch benefiční večer FLAMENCO A MÓDA se španělskou tanečnicí
VIRGINII DELGADO pro dětskou traumatologii. V první části vystoupila španělsá tanečnice VIRGINIE DELGADO se
skupinou „Con aire flamenco“,Petr Vít – kytara, Azar Abou – perkuse, Cyril Kubiš – housle a hostem byla mladá
tanečnice Veronica Vítová. V druhé části večera proběhla módní přehlídka nadějné mladé návrhářky Veroniky
Procházkové a na závěr zatančila dvojice Martina Jeřábková, Vítězslav Nosek z taneční školy DANZA
latinskoamerické tance. V rámci vstupného a dražby fotografií bylo získáno pro děti po těžkých úrazech 69 000
Kč.
Fotbalisté FC Zbrojovka Brno dětem
Hromada dárků pod stromečkem, spousta soutěží a známá fotbalová jména - tak vypadala návštěva fotbalistů
Zbrojovky v Dětské nemocnici, která se uskutečnila v rámci projektu Naše Zbrojovka dětem. V pondělí
10.12.2012 odpoledne se vstupní hala Kliniky dětské chirurgie, traumatologie a ortopedie v Brně - Černých
polích proměnila v improvizovanou fotbalovou arénu, kříženou s vánočním koutkem. Hráči Zbrojovky Petr
Švancara, Pavel Mezlík, Radek Petr a Petr Buchta zde předváděli své fotbalové dovednosti, rozdávali
autogramy, fotili se s dětmi a hlavně jim předali záplavu vánočních dárků zpod nefalšovaného vánočního
stromečku. Dárky byly vybrány na posledním domácím utkání s Příbramí, a to jako součást projektu Naše
Zbrojovka dětem, pod který spadala i pondělní akce v Dětské nemocnici. Po skončení zábavného programu ještě
hráči navštívili pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko.
Charity Golf Tour Modrý hroch 2012
Během uplynulých pěti ročníků se právě díky golfu podařilo získat pro dětskou traumatologii a děti po těžkých
úrazech již 4 357 000 Kč. Charitativní golfové tour Modrého hrocha se zúčastnilo od roku 2008 finančně více než
40 společností a partnersky téměř 60 firem.Velkorysými partnery letošního ročníku jsou čtyři golfová hřiště
Sokrates Golf & Country Club, Prosper Golf Resort Čeladná, Austerlitz Golf Resort a Golfový resort Kaskáda
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Tenisový turnaj na Sprintu
V sobotu 24. listopadu 2012 se uskutečnil charitativní tenisový turnaj Nadačního fondu Modrý hroch s Davidem
Kosteleckým, jehož generálním partnerem byla Tenisová a badmintonová hala SPRINT Brno. Patronem této
sportovní charitativní akce byl již třetím rokem David Kostelecký – zlatý medailista z LOH v Pekingu 2008 ve
střelecké disciplíně TRAP.Hlavním cílem této akce bylo získat finanční prostředky na speciální cvičení a fyzioterapii
pro děti po velmi těžkých úrazech.Turnaje se zúčastnilo 19 dvojic hráčů, kteří prostřednictvím startovného mohli
finančně přispět a svou účastí podpořili akci například také Tomáš Polách, Petr Čoupek, Jiří Hunkes a další
sportovci.Díky všem zúčastněným se podařilo získat v rámci této charitativní akce celkem 29 000 Kč.
Veřejná sbírka
První veřejná sbírka Nadačního fondu Modrý hroch probíhala od 24.11.2008 do 24.10.2011. Za dobu tří let trvání
sbírky se podařilo získat finanční částku ve výši 166 369 Kč, za kterou byly zakoupeny speciální přístroje na
zlepšení léčby dětí po úrazech a nová pojízdná polohovací lůžka. Další sbírka byla zahájena dne 2.5.2012 a bude
ukončena dne 2.4.2015.

Jak jsme pomohli
V roce 2012 jsme vybavili Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno například nočními stolky za
téměř 400 tisíc korun a speciálními chirurgickými nástroji v hodně 350 tisíc korun. Pokračovali jsme v pomoci
konkrétním dětem po těžkých úrazech a dále jsme spolupracovali v rámci protiúrazové prevence s Jihomoravskou
záchranou službou, Fakultou sportovních studií MU Brno, Policií ČR a dobrovolnými hasiči. Pořádali jsme
pravidelná výtvarná odpoledne a další akce pro hospitalizované děti v nemocnici.
Zakoupili jsme:
•

Noční stolky 50 ks

•

Knihy

•

Elektronika

•

Nábytek pro pokoj
matka a dítě

•

Hračky

•

Pokoj pro matku a dítě

•

Oxymetr

•

Ruční hliníkové pumpy

•

Odsávačky

•

Infuzní pumpy

•

Lineární dávkovače

•

Rehabilitace pacientů

•

Vakuové dlahy

Pacientům po těžkých úrazech jsme zaplatili speciální fyzioterapii a cvičení u profesionálních trenérů.
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Rozvaha (v tis. Kč)
Označení

Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního
období

39

0

0

0

A.

Dlouhodobý majetek

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

177

177

A.II.4.
A.III.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Dlouhodobý finanční majetek

177
0

177
0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku

-138

-177

A.IV.7.
B.

Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí
Krátkodobý majetek celkem

-138
1803

-177
1699

B.I.
B.I.9.

Zásoby
Poskytnuté zálohy na zásoby

0
0

1
1

B.II.
B.II.1.
B.II.5.
B.II.11.

Pohledávky celkem
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Ostatní daně a poplatky

24
24
0
0

2
0
0
2

B.III.
B.III.1.

Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna

1670
0

1687
18

B.III.3.

Účty v bankách

1670

1669

B.IV.
B.IV.1

Jiná aktiva celkem

109

9

9

9

100
1842

0
1699

Náklady příštích období

B.IV.2.
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

Označení

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
dni účetního
dni účetního
období
období

Pasiva

A.

Vlastní zdroje celkem

1797

1649

A.I.
A.I.1.

Jmění celkem
Vlastní jmění

34
10

10
10

A.I.2.
A.II.

Fondy
Výsledek hospodaření celkem

24
1763

0
1639

A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

xxxxxxxxxxxxxxx
8
1755

-125
xxxxxxxxxxxxxxx
1764

B.
B.I.

Cizí zdroje celkem
Rezervy

45
0

50
0

B.II.
B.II.6.

Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní

0
0

0
0

B.III.
B.III.1.

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé

45
0

50
3

B.III.4.
B.III.5.

Ostatní závazky
Zaměstnanci

2
22

2
24

B.III.7.

Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř.zdrav.poj.
Ostatní přímé daně

12
1

12
1

B.III.9.
B.III.11.
B.III.22

Ostatní daně a poplatky
Dohadné účty pasivní

0
8

0
8

B.IV.
B.IV.2.

Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

0
0

0
0

1842

1699

PASIVA CELKEM
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
Označení
A.

Název ukazatele

Činnosti
Hospodář
ská

Hlavní

Celkem

A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.1.4.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

172 56

228

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

170
2

170
2

A.II.
A.II.5.

Služby celkem
Opravy a udržování

A.II.6.
A.II.7.

Cestovné
Náklady na reprezentaci

A.II.8.
A.III

Prodané zboží

0 56

56

419
13

419
13

4
2

4
2

Ostatní služby
Osobní náklady celkem

400
435

400
435

A.III.9.
A.III.10.

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

325
110

325
110

A.IV.

Daně a poplatky celkem
Daň silniční

4
2

4
2

Ostatní daně a poplatky

2

2

1105

1105

0
1093

0
1093

12

12

39
39

39
39

A.IV.14.
A.IV.16.
A.V.

Ostatní náklady celkem

A.V.20.
A.V.22.

Úroky
Dary
Jiné ostatní náklady

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem

A.VI.25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

A.VII.31.
A.VIII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Daň z příjmů celkem

0
0

0
0

NÁKLADY CELKEM

2174 56

2230

B.

Výnosy

B.I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

0

255

255

B.I.2.
B.I.3.

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

0
0

126
129

126
129

B.II.
B.III.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem

0
0

B.IV.

Ostatní výnosy celkem
Úroky

133
3
130
0

130
0

0

0

B.VI.

Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek
celkem
Přijaté příspěvky celkem

1709

1709

B.VI.27.
B.VII.

Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem

1709
0

1709
0

B.IV.15.
B.IV.17.
B.IV.18.
B.V.

0
0
8
8

141
11

VÝNOSY CELKEM
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním

1842
-332

263
207

2105
-125

D.

-332

207

-125

Výsledek hospodaření po zdanění
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Poděkování dárcům a partnerům

Významní dárci:

SOLACE a.s.

Vernisáž benefice

Mgr. Petr Kocián
Občanské sdružení Přátelé Kněží
hory

OHL ŽS

OBERBANG AG

Benefice fotbal Hrušecká

Jan Odložilík

Vratislav Moša

Agentura OSMA a.s.

TaskTrade spol. s r.o.

JET INVESTMENT a.s.

Petr Lajkeb

LABOSERV s.r.o.

Jaroslava Vavřičková

Provident Financial, s.r.o.

Eva Symerská

Security Technologies

Lenka Okáčová

Hrušecká stavební s.r.o.

Kateřina Libenská

Benefice golf Kaskáda

Strážovická sluneční

Benefice tenis na Luzankach

Alfa Helicopter s.r.o.

Beg Bohemia

Fotolab

PEMM Brno, spol. s r.o.

Jaroslav Bartošek

P.F.Art spol. s r.o.

Bedřich Foukal

Ivana Pernická Optika

Sportsite

Radim Kyzlink

Luxplan s.r.o.

Adavak s.r.o.

Kupeg, úvěrová pojišťovna a.s.

Česká spořitelna

Solace a.s.

Benefice vernisáž Adamov

Božena Davidová

Marek Loula

Babcock Borsig Steinmüller CZ

Alumbrado s.r.o.

Panep s.r.o.

Vinařství u Kapličky

Teplárny Brno

A1 Mobil

Radek Šťourač

Marek Industrial a.s.

Grant Česká spořitelna

Pečení pro děti

Firemní pohár Golf

ARMATURY Group a.s.
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Významní partneři:

MR-Reklama
Jindřich Kepert fotoateliér
Ondřej Driml
Tiskárna A.M.G
Ráj vína
TERRA computer systems
Rádio Krokodýl
TCHIBO
Soňa Koudarová
Gym Blue Sun
Golf Hotel Austerlitz
Italie na stole
Klenotnictví HANÁK
CCB vydavatelství
BIRKI
Cukrárna AIDA
Comax Bowling
SOARE sekt
REDA
Keramický ateliér "U kocoura chlupatého"
HELIA sport
MIELE
FAnn parfumerie
VAGUS
LESTO
Helly Hansen
REDA golf
JAG
TAWAN
TOP SERVIS
Snow For Fun
INTERSPAR Cejl Brno
Oriflame
RENOCAR
VINIUM
Blue Sky Service
Comax Bowling
MIELE
BONO VINO

Zvláštní poděkování patří sportovcům a patronům akcí Modrého hrocha:
Ondřeji Bankovi, Davidu Kosteleckému, Šárce Kašpárkové, Petru Švancarovi, Tomáši Polachovi, Janu Trousilovi,
Tomáši Bankovi, Kateřině Pauláthové, Kryštofu Krýzlovi, Filipu Trejbalovi, Josefu Kalenském a dalším…
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*Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 0 – 25 let.
*Úraz je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a návštěv dětí u lékaře.
*Ročně je v České republice ošetřeno na následky úrazu více než 450 000 dětí.
*Každý úraz je preventabilní, to znamená že každému úrazu lze předejít.

Sídlo a fakturační adresa
Nadační fond Modrý hroch
Sídlo: Rašínova 2, 602 00 Brno
IČO: 26973278
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 197206466/0300
Kancelář: Rašínova 2, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 210 562
Kontaktní osoba:
Monika Chasáková
Tel.: +420 728 750 779
E-mail: chasakova@modryhroch.cz, info@modryhroch.cz
www.modryhroch.cz
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