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ÚVODNÍ SLOVO
Předseda Správní rady NSM:
Správní rada Nadace sportující mládeže vnímá činnost obecně prospěšné společnosti
Pohyb a zdraví jako navazující na fungování jejího zakladatele (NSM) s doporučením přispívat k
progresivnímu rozšíření a rozvoji pravidelných pohybových aktivit a sportu dětí a mládeže za
hranici tradičního pojetí spolkové činnosti.
Tento svůj záměr spojuje s posunem ve vnímání vývoje sportovního prostředí v rámci
České republiky, což se konkrétně odráží ve znění Zákona o podpoře sportu v konsolidovaném
znění zákona s novelou účinnou od 1. 1. 2017.
Vzhledem k podstatně širším možnostem poslání PaZ je tím po stabilizaci finanční a
organizační vytvořen předpoklad bohatšího rozvoje její činnosti.
Záměry NSM zároveň počítají se vzájemným, oboustranně prospěšným propojením
prezentačního a propagačního působení na veřejnost.

Mgr. František Berka, předseda správní rady NSM
Ředitel PaZ:
V roce 2016 se kromě schválení Zákona o podpoře sportu schválila i Koncepce sportu v
Plzni, což přineslo do prostředí alespoň nějaký závazek samosprávy, jakým směrem se hodlá
zaměřit.
Ke klidu a jistotě v mé práci ředitele přispěla i stabilizace ve správních a dozorčích
orgánech společnosti, nalezení přijatelného způsobu řízení nárazových aktivit a průběžné
statutární odpovědnosti za činnosti PaZ.
V roce 2016 se na podnět zakladateli (NSM) a s příspěvkem města Plzně podařilo
realizovat všemi nadšeně oceněnou akci Sportovní hry MŠ (SHMŠ), která má za úkol navazovat
na tradiční zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí označovanou jako Pohyb 1P.
PaZ se podílela i na projektech Olympijského parku, kdy v Plzni zajišťovala celoměsíční
akci Cesta do Ria.
Pozitivní je i pokračování spolupráce s Regionální hospodářskou komorou PK a
Plzeňským krajem.
Finanční výsledky společnosti jsou uspokojivé. Ač je PaZ stále do značné míry závislá na
zakladateli, tak se podařilo stabilizovat zisky společnosti a navýšit rezervní prostředky, což je
nutný předpoklad dobrého fungování s výhledem do budoucnosti.

Ing. Přemysl Švarc, ředitel PaZ
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PREAMBULE
Činnost obecně prospěšné společnosti byla oficiálně zahájena 17. 9. 2003 usnesením o
zápisu v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni,
v oddíle O, ve vložce č. 65.

Původní název Mládež a sport (MaS) odpovídal vazbě na způsob fungování
zakladatele - Nadace sportující mládeže spojené s možnostmi zákona o nadacích a
nadačních fondech 227/1997 Sb. ve znění jeho změn a doplnění, vztahu k zákonu o obecně
prospěšných společnostech 248/1995 Sb. ve znění jeho změn a doplnění.

V roce 2010 byla přijata změna zákona o nadacích a nadačních fondech, ale i o
obecně prospěšných společnostech. Obě přijaté změny ve vzájemné vazbě fungování nadace
– obecně prospěšná společnost ovlivnily možnosti působení obou organizací a tím i úpravy
formálních dokumentů.

V roce 2011 byl po odsouhlasení zakladatelem (NSM) změněn název obecně prospěšné
společnosti na Pohyb a zdraví, o.p.s. (PaZ) a upravena zakládací listina rozšiřující veřejně
prospěšné cíle až do oblasti zdravého životního stylu a veřejných kulturních služeb spojených
především s pohybovými a sportovními aktivitami.

V současné době se rozsah činnosti odvíjí od druhu veřejně prospěšných služeb
uváděných v zápisu z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem
v Plzni, oddíl O, vložka 65, který byl přijat usnesením ze dne 20. června 2011.

Nadále zůstává v platnosti, že Pohyb a zdraví, o.p.s. svou činností především navazuje
a doplňuje působení Nadace sportující mládeže (zakladatele PaZ) v celostátním rozsahu i
v soustředěné pozornosti na velká (krajská) města, přičemž vzhledem ke svému sídlu zůstává
Plzeň epicentrem činnosti.

Šíře možností rozvoje činnosti daná statutem je však mnohem větší než v současnosti
realizované aktivity.
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ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI PAZ
Ve společnosti se v roce 2016 podařilo doplnit chybějícího člena Dozorčí rady. Tou
se po návrhu zakladatele stala Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.
V roce 2016 společnost nemusela řešit další změny ve svých orgánech, což přispělo
stabilitě společnosti a možnosti koncentrovat se na rozvoj.
Ředitel společnosti postupně přebírá stále vice agendy spojené s řízením. Následně
byl zvolen i do komise hospodaření zakladatele čímž bylo posíleno užší propojení
ekonomického chodu PaZ s NSM.
Oproti roku 2015 došlo k navýšení počtu konaných akcí a to zejména o novou
iniciativu - Sportovní hry MŠ. Tato akce je realizována společně s městem Plzní a má
dlouhodobý charakter, jelikož je zapracována i v akčním plánu města Plzně.
I díky částečně rizikovému zainvestování se podařilo efektivně obhospodařit rezervní
prostředky a rozhodnutím SR PaZ navýšit rezervní prostředky do roku 2017.
Ziskovost akcí sice díky značnému investování z dotací není vždy možná, ale podařilo
se stabilizovat akce finančně náročné a díky hospodářskému výsledku Festivalu Sportu i
splatit finanční závazky z minulého období.
Dozorčí rada:
František Kumst
Libuše Tafatová
Gabriela Kavalířová

Správní rada:
František Berka, předseda
Lukáš Lintimer
Jan Janoušek
Ředitel, statutární zástupce: Přemysl Švarc

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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ČINNOSTI A AKTIVITY POHYB A ZDRAVÍ, O.P
P.S.
V ROCE 2016
1) SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍÍMI INSTITUCEMI
Jelikož činnost PaZ je naastavena na realizaci jednotlivých aktivit, kter
eré nemají celoroční
kontinuální charakter, využívá
vá k jejich uskutečňování časově omezenou
nou práci
p
především
studentů. Nelze však mluvit o jednorázové, nahodilé činnosti, ale jedná
dná se o zodpovědné,
aktivní plnění úkolů s právní odpov
odpovědností studentů nad 18 let věku
ku (výjimečně již od 15 let).
Proto několik let spo
spolupracujeme se školskými institucemi – Západočeskou
univerzitou v Plzni, VOŠ zdravo
votnickou, managementu a veřejnoprávních
h studií, Sportovním
gymnáziem Plzeň a přímo s jeejich konkrétními zaměstnanci. Zároveň
ň se snažíme
sn
zapojovat
mladé spolupracovníky ve form
mě osobnostně rozvíjející praxe s možností uplatnění
up
zjištěných
údajů v teoretických pracích vysoké
soké a vyšší odborné školy.
Na druhé straně se dos
dosud ne zcela naplňují vstupní představy propo
opojení našich aktivit
s FISAF a Českou komorou fit
itness. To však ve své obecnosti odpovídá tápání sportovního
prostředí v ČR. S novelou Zákona o podpoře sportu je možné se posunout k prohloubení
vzájemně prospěšné spolupráce.
Jako významnější se jeví
ví posun ve spolupráci se samosprávnými ins
nstitucemi. Bohužel,
možnost získání podpory zee státních zdrojů zůstává nadále nenaaplněna především
jednostranným zaměřením stáátu na podporu spolků s vykazovanou člensk
nskou základnou. Na
tento problém narážíme, bohužel, v souvislosti s pravidly stanovenými výše zmíněným
zákonem.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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2) VÝSTAVA SPORT 2016
Výstava Sport 2016 se po jednoroční vynucené odmlce způsobené využitím mázhauzu
plzeňské radnice v rámci programu Evropské hlavní město kultury 2015 vrátila na tradiční místo.
Expozice byla veřejnosti přístupná od 11. března do 1. dubna, tedy i v době, kdy se na radnici
konalo Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně.
Výstava je již tradičním doplněním Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v
kategoriích žactva a dorostu. Hlavní část výstavy byla jako každoročně věnována profilům
mladých plzeňských sportovců a sportovních kolektivů nominovaných v anketě Sportovec Plzně.
Tedy nikoliv jen nejužší špičce oceněných, ale všem nominovaným. I mezi nimi totiž nalezneme
nespočet těch, kteří si za svoje úsilí a dosažené výsledky zaslouží náležité pozornosti.
Výstava byla realizována v úzké kooperaci mezi Nadací sportující mládeže a Pohyb a
zdraví, o.p.s.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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3) PROJEKT POHYB „1P“
INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ A PRARODIČŮ
Současná dětská generace trpí
nedostatkem pohybu, děti tráví spoustu času v
lavicích a vysedáváním u počítačů. To se snaží
změnit projekt Pohyb 1P, který Nadace sportující
mládeže cílí na děti v mateřských školkách. Na
realizaci projektu od jeho vzniku spolupracuje i
Pohyb a zdraví, o.p.s.
V rámci akcí projektu Pohyb 1P si děti
formou jednoduchých a zábavných aktivit
vyzkouší jednotlivé pohybové úkoly. Po jejich
vyhodnocení rodiče ještě tentýž den získají výsledky obsahující mnoho užitečných informací
včetně přehledu o pohybových dovednostech svých dětí. Díky tomu se mateřské školy i rodiče
mohou snažit ovlivnit nevhodné návyky dětí ještě před vstupem na základní školu. Proto nechybí
ani doporučení týkající se zdravého stravování nebo nabídka pravidelných sportovních aktivit v
místě bydliště.
S přestupem na základní školu se mění
denní režim dětí, které najednou podstatnou část
dne prosedí, nezbytné pohybové aktivity se
výrazně sníží. Pravidelné pohybové aktivity
přitom jsou prevencí před neustále stoupajícím
podílem dětí s nadváhou či obezitou.
V roce 2016 tým projektu Pohyb 1P
navštívil rekordních 26 školek v Plzni, ale i jinde
v Plzeňském kraji (Tachov, Rokycany).
Do projektu se vedle pracovníků
Západočeské univerzity v Plzni výraznou měrou zapojují také studenti. Ostatně i získaná
data ze zjišťování pohybových dovedností včetně údajů sklonu dětí k nadváze či podváze
jsou cenným zdrojem informací také pro studentské práce.
Projekty jako je Pohyb 1P mohou být úspěšné pouze za předpokladu jejich
dlouhodobé udržitelnosti. K tomu je nutné vícezdrojové financování. Vedle Nadace
sportující mládeže je klíčový příspěvek a spolupráce s Nadací RSJ. Pozitivní je i přístup
samosprávy (městských obvodů, obcí), které mají spolu s mateřskými školkami zájem na
uspořádání projektu.
To vše zároveň nositeli projektu umožňuje zaměřit se na další zkvalitňování projektu.
Součástí všech akcí je od roku 2016 účast maskota, výrazně se zvýšil také počet akcí, při
kterých za dětmi na besedu přišla některá z úspěšných sportovních osobností, například
mistryně světa ve fitness step Jana Havrdová nebo olympionik a zároveň ředitel PaZ
Přemysl Švarc.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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4) FESTIVAL SPORTU
Třetí ročník Festivalu Sportu pořádala PaZ ve spolupráci s NSM
znovu v prostorách OC Plzeň Plaza a přilehlém parku.
Festival Sportu vznikl z konceptu, s kterým NSM přišla již v roku
2004, vyzkoušela v roce 2013 a poté jej rozvinula v roce 2014
akcí „Hýbej se – sportuj – buď IN!“.
Již tradičně bylo dopoledne věnováno zejména dětem z mateřských, základních i
středních škol. Všichni si zde mohli vyzkoušet přes 50 sportovních a tanečních aktivit, a to nejen
z oblasti tradičních sportů, ale i trendových či adrenalinových aktivit. Akce je pro školy
vyhledávaným typem školního výletu, a tak se podařilo navýšit účast na 2300 dětí oproti 800 z
roku 2015. V dopoledním programu byla
dětem připravena autogramiáda, a to
úspěšných plzeňských házenkářů, mistrů ČR,
z klubu Talent M.A.T. Plzeň.
Odpolední program je věnován
široké veřejnosti a má za cíl přivést populaci
ke sportu, vzdělat ji v oblasti zdravé výživy a
zdravého životního stylu. Doprovodnou akcí
v odpoledním programu bylo přivítání
medailistů z Olympiád let
minulých
z Plzeňského kraje hejtmanem Václavem
Šlajsem. Akce se tak zúčastnili i Martin Straka, Vladimír Jarý, Vladimír Bednář a mnozí další.
Druhou doprovodnou akcí byl T-mobile Olympijský běh – celorepublikový závod na 5km (plus
dětské běhy), na kterém se představilo přes 350 účastníků a byl pořádán Romanem Sladkým a
jeho agenturou ProSport.
Festival Sportu se uskutečnil za
podpory Plzeňského kraje, města Plzně,
městských obvodů Plzeň 1 a 3, Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR. K hlavním
sportovním partnerům patřil Decathlon,
který poskytnul i poukázky na sportovní
materiál do soutěží.
Partnery akce bylo Autocentrum Jan
Šmucler, Vyšší odborná škola zdravotnická,
managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., jejíž studenti se podíleli na přípravě a realizaci
akce, Kačeři. Nutno je ale poděkovat všem sportovním klubům a spolkům, kteří se akce
zúčastnili a umožnili nejen Plzeňanům si vyzkoušet takovéto množství sportovních aktivit.
Mediálními partnery bylo rádio Kiss Proton, RegionPlzen.cz, televize Plzeňská jednička,
ZAK TV a Český rozhlas Plzeň.
O úspěšnosti akce svědčí i fakt, že Olympijský park Plzeň se Festivalem Sportu inspiroval, a
to nejen místem ale i koncepcí.
Pohyb a zdraví, o.p.s.
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5) SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL (SHMŠ)
V roce 2016 se podařilo zrealizovat 1.
ročník akce Sportovní hry MŠ. Nositelem
nápadu a obsahu akce je NSM, která ve
spolupráci se ZČU vytvořila soubor 4
individuálních sportovních disciplín, 1
týmové a 1 dobrovolné.
Děti předškolního věku soutěží Běh
kolem met, 4x6 metrů, Skok z místa
odrazem snožmo, Přeskakování a podlézání
překážky. Týmovou soutěží je běžecká štafeta šestičlenných družstev. Dobrovolnou soutěží
je vytrvalostní běh na 400m o titul Předškolák města Plzně.
SHMŠ jsou nadstavbou iniciativy Pohyb 1P, mají za cíl v dětech vyvolat hravou
soutěživost se stálým důrazem na sounáležitost, kolektivní myšlení. Za každou MŠ soutěží 3
dívky a 3 hoši, doprovodem může být až 15 dalších dětí z dané MŠ.
Akce se konala na atletickém
stadionu města Plzně na Skvrňanech a
zúčastnilo se jí 330 dětí ze 16 mateřských
škol, což byl limit organizátorů. Bylo nám
líto, že nebylo možné vyhovět všem
zájemcům, kterých bylo celkově 22 MŠ.
Vítězem se stala 91. MŠ a titul Předškoláka
města Plzně si odnesl Pavel Kleisner.
Akce byla realizována díky finanční
podpoře města Plzně, a osobní poděkování
patří radnímu pro sport Michalovi
Dvořákovi. Sponzory akce byly Decathlon, Jipast a.s., dopravcem DaTa Expres a.s.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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6) OSTATNÍ AKCE
V roce 2016 PaZ realizovala kromě výše zmíněných hlavních dlouhodobých akcí i
některé menší či jednorázové.
Jednou z nich byla Cesta do Ria, doprovodná akce k Olympijskému parku Plzeň.
Cílem bylo překonat vzdálenost Plzeň – Rio de Janeiro, tj. 9800 km. K dispozici byli všem
návštěvníkům veslařské, cyklistické a běžecké trenažery. Započítávala se I vzdálenost
ujetá či uběhnutá v případě, že start a cíl byl v místě akce.
Cesta do Ria se konala na náměstí Republiky od 29. 6. do 27.7 a zúčastnilo se ji přes
2500 sportujících návštěvníků. Jednou týdně se zde konala taneční vystoupení. Byly
zorganizovány i společné výběhy s olympionikem a ředitelem PaZ v jedné osobě
Přemyslem Švarcem, kterých se zúčastnili i další plzeňští olympionici či známý Youtuber
Jarda Kovář.
I v letošním roce jsme vytvořili doprovodný program akce Perspektiva technického
odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, kterou pořádá Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje.
Na celkem 3 stanovištích se v prostorách Depa 2015 vystřídalo více než 400 dětí i
dospělých. Všichni si mohli vyzkoušet, nejen v jaké jsou kondici, ale i pocity člověka, který
ztratil zrak a je odkázán na slovní vedení průvodcem. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na
schopnost aktivace vnitřních svalů a koordinaci dolních a horních končetin.
PaZ se i touto akcí snaží prohloubit vztahy s hospodářskou komorou, komerčním
sektorem.
7) PREZENTACE SPOLEČNOSTI
PaZ spolupracuje s Nadací sportující mládeže na realizaci konkrétních aktivit a projektů.
Mezi ně patří tradičně se opakující akce a projekty (Festival Sportu, Pohyb 1P) nebo nově
Sportovní hry mateřských škol.
Z aktivity samotné PaZ vycházely další jednorázové akce, mezi které můžeme zařadit
např. podíl na pořádání Olympijského parku Plzeň, především pak doprovodné akci Cesta do
Ria, kde byla prezentovaná i NSM. Další akcí, kde se PaZ prezentovala a zajišťovala část
doprovodného programu, byla akce Perspektiva technického a odborného vzdělávání v
Plzeňském kraji 2016 pořádaná Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje.
K posílení povědomí o PaZ a potažmo i NSM přispělo založení samostatných webových
stránek Festivalu Sportu (www.festivalsportu.cz) a aktivní používáním maskota, který se mezi
dětmi těší velké oblibě. Maskot se objevil jak na Sportovních hrách MŠ, tak na všech akcích
Pohyb 1P, kde byl součástí skupinových fotografií a předával dětem drobné dárky.
Výroční zprávy PaZ a další základní informace o organizaci jsou zveřejňovány
v samostatné sekci internetových stránek zakladatele – Nadace sportující mládeže
(www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/).
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FINANČNÍ ZPRÁVA
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016
Výsledkem hospodaření PaZ za rok 2016 je zisk 86 tisíc Kč.
Bohužel se nepodařilo zopakovat nadprůměrný hospodářský výsledek roku 2015.
Největším důvodem je nižší ziskovost jednotlivých akcí a zároveň problematické zainvestování
rezervních prostředků.
Příznivou zprávou je splacení půjčky zakladateli NSM ve výši 70 000 Kč z roku 2015 a
vyrovnání všech krátkodobých závazků.
Po dohodě se zakladatelem je nyní důležité najít alternativní možnost zainvestování části
rezervních prostředků, které nenesou dostatečný výnos. Oproti tomu riziková krátkodobá
investice je hodnocena kladně a podílí se na většinové úhradě provozních nákladů, které mají
rostoucí tendenci.
Aktuální celospolečenský trend řešení situace nadváhy a problémů s nedostatečným
pohybem a nezdravou stravou je pak velkým prostorem pro možnost rozvoje v komerční sféře a
měla by být větší snaha se do tohoto prostředí zapojit.
Důraz na každodenní sportování a pohybové aktivity formou zábavy, nikoliv náboru do
sportovních oddílů, jsou evidentními směry společnosti, do kterých směřují aktivity PaZ.
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ROZVAHA:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:
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Příloha k účetní závěrce 2016
1) Popis účetní jednotky
Název a sídlo firmy:

Pohyb a zdraví, o.p.s.
Štruncovy sady 2741/3
301 00 Plzeň
IČ: 263 59 090

Forma podnikání:

obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti:

podpora, zprostředkování a poskytování
• služeb v oblasti sportu
• veřejně kulturních služeb

Základní kapitál:

391 tis. Kč

Zakladatel:

Nadace sportující mládeže

Dozorčí rada:

František Kumst, nar. 4. 7. 1983
Libuše Tafatová, nar. 1. 10. 1960
Gabriela Kavalířová, nar. 31. 1. 1975

Správní rada:

předseda:
členové:

Mgr. František Berka, nar. 25. 12. 1955
Jan Janoušek, nar. 27. 10. 1988
Mgr. Lukáš Lintimer, nar. 14. 10. 1975

Statutární orgán:

ředitel:

Přemysl Švarc, nar. 27. 3. 1985

Datum vzniku:

22. července 2003

2) Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění
platném pro rok 2016.

3) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
V průběhu účetního období nebyly měněny způsoby oceňování, ani nebyly měněny postupy účtování.
Přepočet údajů z cizí měny na českou měnu nebyl použit.
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016, jsou následující:
a) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý majetek je
tvořen nakoupenými podílovými listy.
b) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění případných pochybných pohledávek se snižuje
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

Pohyb a zdraví, o.p.s.

14

c)

Vlastní jmění

Vlastní jmění společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
d) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
e) Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
f)

Daň z příjmu

Daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a
opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.).
4) Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát.
Společnost zaměstnává pouze na dohody o provedení práce.
Společnost nemá neuhrazené závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a
zdravotním pojišťovnám.
Společnost nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů.
Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva, ani závazky, které by nebyly vyúčtované a
uvedené v rozvaze.
Společnost nemá žádné akcie ani dluhopisy.
Tržby za služby z hlavní činnosti
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Provozní dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

769
119
246
0
1 134

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

97
577
349
0
25
1 048

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

86

tisíc Kč

Výsledek hospodaření za účetní období
Sestavila:
Schválil:

Ing. Alena Vaindlová
Přemysl Švarc

V Plzni 6. března 2017
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Adresa kanceláře

Pohyb a zdraví, o.p.s.
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
e-mail: paz@nsm.cz
Internet: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/

Sídlo, fakturační adresa
Pohyb a zdraví, o.p.s.
Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň
IČ: 263 59 090
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300
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