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Úvod 

Zapsaný spolek Andělé bez křídel 

Andělé bez křídel jsou zapsaným spolkem pomáhajícím dětem s hendikepem a jejich 

rodinám.  

Zapsaný spolek byl oficiálně založen dne 21. 3. 2013 původně jako občanské sdružení, čemuž 

předcházela dobrovolná činnost skupiny maminek na Facebooku ve veřejné skupině Sbíráme 

víčka.  

V rámci své činnosti organizují členové spolku pomoc následující formou: 

 • finanční sbírka na účet spolku 

• finanční sbírka formou aukcí 

• materiální pomoc  

• podpora rodinám hendikepovaných dětí 

• pořádání charitativních akcí 

Děti a rodiny, kterým se pomáhá, vybírají zakladatelé zapsaného spolku na základě zaslaných 

informací o diagnózách a problémech s nimi spojenými.  

Zapsaný spolek podporuje i nemocniční oddělení s předčasně narozenými dětmi a jejich 

maminky, Klokánky a dětské domovy. 
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Aktivity v roce 2019 

 

leden 2019 Materiální pomoc dětskému oddělení Nemocnice Děčín 

 
 

Do této sbírky se zapojil spolek A.S.Ghost Czech Force. 

Nasbírali neuvěřitelné množství hraček, her, pyžámek. 

Zároveň nakoupili deky, osušky a mikrovlnnou troubu. 

Dětem udělaly radost i pastelky a další výtvarné potřeby 
 

Sbírka začala již v listopadu 2018, vše bylo předáno v lednu 2019 
 

 

 

Využití: smysluplné trávení volného času na oddělení 
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Únor, březen 2019 – Materiální pomoc pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou 
 

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou je určený mentálně postiženým 

maminkám, obětem domácího násilí a jejich dětem. Takto zaměřený azylový dům je 

v republice ojedinělý, přesto si v roce 2019 kvůli nepochopitelně zkráceným dotacím musel 

vystačit s rozpočtem o jeden a půl milionu nižším. Domov vede Marcela Dvořáčková společně 

s dvanáctičlenným personálem. 

 

 

Výnos sbírky:  základní potraviny, kosmetika a léky 

 

Využití: obyvatelé azylového domu 
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Duben 2019  Materiální sbírka pro dětský domov v České Kamenici 

 

Dětský domov “Země dětí“ Česká Kamenice byl zřízen již v roce 1947. 

Zpočátku své existence fungoval jako DD internátního typu a bylo zde umístěno až 60 dětí. 

Po generální opravě hlavní budovy v roce 1981 a následných přestavbách a úpravách 

interiéru byly zřízeny takzvané rodiny a DD se stal domovem rodinného typu. V současné 

době je domov domovem pro 40 dětí, které zde žijí v pěti rodinách. Při DD jsou zřízeny i dva  

takzvané cvičné byty pro děti starší 16-ti let. 

Každá rodina používá samostatnou bytovou jednotku pod uzamčením. Vnitřní prostorové 

členění je shodné s větším bytem (kuchyň, obývací pokoj, pokoje pro děti, soc.zařízení). 

Rodiny jsou vybaveny automatickou pračkou, mikrovlnou troubou, televizí, videorekordérem, 

PC apod. Děti tedy žijí v prostředí, které je svým charakterem a fungováním velice blízké 

prostředí rodiny. 

Do DD rodinného typu jsou děti umísťovány na základě soudního rozhodnutí. Jedná se 

především o děti bez jakéhokoliv sociálního zázemí, u nichž je předpoklad dlouhodobého 

pobytu. Do dětského domova jsou přijímány děti od 3 do 18 let svého věku. Studujícím je 

umožněn pobyt až do doby ukončení přípravy na povolání, maximálně však do 26-ti let. 

 

 

Výnos: materiál na tvoření, výtvarné potřeby 

 

Využití: děti v dětském domově 
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16. 4. 2019 Benefiční koncert na Zámku – Thomas Magyár 

 

Příběh Thomase: 

 

Maminka na roce a půl našla Tomáškovi bouličku na pravém lýtku. A začala Tomáškovi cesta 

směr Motol... Diagnóza nádor alveolární rhabdomyosarkom. Ve dvou letech přišel Tomášek 

o pravou nohu. Následoval rok léčby a ozařování a následně rok udržovací. Po dvou letech se 

nemoc vrátila. Vyhlídky nebyly dobré. Při druhé léčbě měl Tom infarkt plíce. Byl odebrán 

spodní lalok plíce. Tomášek si vše vybojoval, ale s léčbou spojené i následky....reflux,skoliózu 

páteře, poškozené ledviny a poruchu růstu. Pro Tomáška jsou vhodné lázně v Praze. 

Lázně hradí pojišťovna, ale bohužel nejsou s ubytováním. Tomáškovi bude věnován benefiční 

koncert na zámku a z výtěžku se zaplatí ubytování v Praze.  

 
 

Výdělek:  13 000  Kč 

 

Využití: ubytování v Praze během lázeňského pobytu 
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1. 5. 2019  Běh Mlýny– Thomas Magyár 

 

Výdělek:  3 614  Kč 

 

Využití: ubytování v Praze během lázeňského pobytu 
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květen 2019  Sbírka pro Honzíka S. 

 

Výdělek:  1 900  Kč 

 

Využití: očkování 

 

 

31. 5. 2019 Giro de Beer Libouchec 

 

Organizátoři touto akcí přispívají na výcvik asistenčních pejsků. Letos konkrétně vybrali 

Belinku, která pomáhá malé Noemi jak fyzicky, tak i psychicky. Nomča je moooc veselá 

holčička, akorát ji život ztěžuje fakt, že je po mozkové obrně. Výcvik takového pejska ale stojí 

strašný prachy! - 90 - 200 tisíc. Existuje spolek Šťastný pes – Handicap, který založila 

Jaruška. Jaruška ví, jaké to je, mít takhle nemocné dítě, neboť ji potkalo něco podobného 

s jejím synkem Ládíčkem.  

 

Výdělek 20 000 Kč 

Využité výcvik asistenčního psa 
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2. 6. 2019  Bobo běh pro Věrušku 

 

Příběh Věrušky 

 

Věrušce je 6 let a již od narození ji trápí celá řada zdravotních problémů jako je Dawnův 

syndrom, mikrocefalie či centrální koordinační porucha aj., a díky tomu vývojově odpovídá 

malému dítěti. Věruška dokonce již musela absolvovat v tak brzkém věku chemoterapii a od té 

doby ji trápí problémy s imunitou. Je obrovské štěstí, když se narodí miminko a je zdravé – 

bohužel Věruška toto štěstí neměla. 

 

Výdělek:  30 790 Kč 
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22. 6. 2019  Velký dětský den pro bratry Zajícovi 

 

Příběh dvojčat Radka a Vojty: 

 

Zpočátku vše probíhalo jako u jiných dvojčátek. Jak rostli, začala si maminka všímat 

odlišností od standardního vývoje dětí. Nyní mají již diagnostikovaný atypický autismus a 

středně těžkou mentální retardaci. Trápí je atopický ekzém. Kluci mají stále pleny, řeč je na 

úrovni 18ti měsíčních dětí a slova, která dokáží vyslovit, nedokáží správně použít. Samostatně 

se nenajedí, sami se neustrojí, sahají na jedoucí auta, utíkají po vystoupení z auta nebo v 

obchodě. Jsou agresívní, hluční, rozbíjejí nejen hračky, ale i nábytek, poškozují dům - 

strhávají kryty vypínačů, zásuvky, ryjí nejrůznějšími předměty do omítky, vytrhávají za šňůru 

spotřebiče zapnuté do zásuvky…O kluky pečuje takřka pouze maminka, která je sama 

invalidní - špatně chodí, má špatnou motoriku rukou a špatně vidí. S koupáním, nákupy a 

návštěvami lékaře pomáhá babička. 

 

 

Účast: 

Agility klub Děčín ZKO  

SDH Děčín Staré - město  

Dobrovolný pátrací tým ČR 

Česky červený kříž Děčín 

Policie České republiky OOP Děčín - Podmokly 

Hračky krůčky zájmový kroužek pro rodiče s 

handicapovanými dětmi 

Mažoretky 

Roztleskávačky Česká Kamenice, z.s. 

 

Self Defense Division, z.s. 

Andělé bez křídel, z.s. 

Kulturní dům Střelnice 

 

Výdělek: 9 500 Kč 

 

Využití: přestavba koupelny 
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26. 6. 2019   Letní benefiční koncert Tonyho Ackermana pro asistenční 

pejsky 

 

Příběh Noemi: 

 

Noemi se narodila s diagnozou Dětská mozková obrna - spastická triparesa. Narodila se ve 

24 týdnu těhotenství. Vážila pouhého půl kilogramu a měřila 28 centimetrů. V nemocnici 

strávila tři měsíce, než jsem si jí mohla konečně odvézt domů. Noemi je velice šikovná a silná 

holčička. Svůj boj o život vyhrála a všichni jsme moc rádi, že tu s námi je. I přes handicap, 

který má, zvládá opravdu mnoho věcí a je neskutečně krásné jí sledovat. Dokáže se postavit u 

nábytku a obejít ho. Zvládne i chůzi s chodítkem. Jezdí na speciálně upraveném kole a není 

vůbec jednoduché jí dohonit :)), to mi věřte. Neustále rehabilitujeme, jezdíme do lázní, 

chodíme plavat, docházíme na hipoterapii a to je jen zlomek spousty aktivit, aby se zkvalitnil 

její psychický stav. Noemi je velká bojovnice. Přes kombinované postižení, vše co si vezme do 

hlavy, to se musí dít. Také má velmi dobrý hudební sluch a krásně zpívá. Dokonce navštěvuje 

hudební kroužek a je tam moc šťastná. 

 

 

Výdělek: 20 750 Kč 
 

Využití: asistenční pes 
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15. 8. 2020  Spuštění EPP od ČEZu pro Zajícovi 

 

Výdělek: 40 000 Kč 
 

Využití: rekonstrukce koupelny 

 

 

 

24. 8. 2020  Pravčická brána pro Noemi a Jarouška 

 

Příběh  Noemi a Jarouška: 

 

Noemi na jaře absolvovala operaci nohy, při níž jí lékaři zpevňovali kyčel a rovnali koleno. 

Pomalu se začíná zotavovat, potřebuje ale rehabilitovat více než kdy předtím. Zatím 

docházíme na ergoterapii, hipoterapii, plavání a rehabilitace. Noemi by ale potřebovala 

intenzivní rehabilitační pobyt Klim-Therapy, který si už vyzkoušela a se kterým máme skvělé 

zkušenosti. Díky tomuto pobytu se její operovaná noha zase pořádně rozhýbe a Noemka se 

bude moci zvednout z vozíku a začít zase chodit s pomocí chodítka. 

 

Jaroušek (13 let) se narodil s dětskou mozkovou obrnou ve formě spastické kvadruparézy 

(postižení všech 4 končetin). I přes prvotní negativní prognózy z něj vyrostl úžasný kluk, který 

má obrovskou chuť do života. S každou překážkou se pere s urputností a vytrvalostí sobě 

vlastní. A právě díky těmto vlastnostem dosáhl v oblasti pohyblivosti, ale i vzdělání skvělých 

výsledků. 

Jaroušek miluje hokej (pravidelně chodíme fandit děčínským hokejistům), fotbal, tenis i různé 

zimní sporty – v těchto oblastech má obrovský přehled. Jaroušek se ale také sám rád hýbe. 

Pravidelně chodí plavat a s kamarádkou Noemkou, která má rovněž dětskou mozkovou obrnu, 

jezdí na kole. Občas také zvládne kratší procházky s chodítkem. A když se mu zrovna nechce 

sportovat, pustí se do nějakého vyrábění. 

Prvních deset let Jarouškova života pro nás nebylo snadných, ale Jaroušek se pořád lepšil a 

já měla pocit, že je vlastně všechno v pořádku. Před dvěma lety mu však vypadla pravá kyčel. 

Byl to pro mě šok. Bylo mi jasné, že Jaroušek nebude moci chodit a že ho čeká velké trápení. 

Naštěstí se nevzdal a bojoval. Po operaci, která následovala, se mu kyčel sice zahojila, ale 

pravá noha se zkrátila o 4,5 centimetru. A tak podstoupil další operaci, tentokrát levé nohy, 

do které mu byly voperovány speciální plíšky, které růst nožky zastavily. Až Jarouškova pravá 

noha doroste levou, plíšky se vyndají, a pak už snad bude vše v pořádku. 

 

Výdělek: 19 018 Kč 
 

Využití: rehabilitační pobyt 
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24. 8. 2019  Vzhůru k výškám pro Jarouška 

 

Příběh Jarouška 

 

Jára J. se narodil 2003 v Rumburku, porod nekomplikovaný. Je dítětem starších rodičů - mně 

bylo 39 let a manželovi 58 let. 

Od dětství byl velmi zvláštní chlapec, nechtěl hračky, vydržel si hrát celé hodiny např. s lahví 

od magnesie s trochou vody. Klacíky a šišky byly také dlouho v kurzu. Tělesný vývoj probíhal 

zdravě. Své potřeby si naplňoval sám, pokud jeho síly stačily, když k naplnění potřeboval mě 

nebo někoho dospělého, nekřičel , ale vyvinul neuvěřitelný emoční tlak, abychom obstarali to, 

co chtěl. Potřeby byly skutečné a bylo jich málo. 

Nemluvil, vše jen citem a v sedmi letech nastoupil do první třídy a propadl. V jiné škole 

absolvoval již s asistentkou a dg. těžké mentální retardace, autismus a hromada dis. Od velmi 

raného dětství ovládá počítač a hodně si pouštěl pohádky v cizích jazycích, nějak jim rozuměl, 

ale sám nemluvil.  V šesti letech umřel jeho otec. Půl roku trvalo, než se s tím trochu srovnal 

a bolest byla tak veliká, že celou dobu po úmrtí marodil a vždy, když jsme odněkud přijeli, 

proběhl celý dům a hledal ho. Každopádně po smrti otce začal velmi pomalý vývoj syna, a s 

pomocí všeho možného dnes přečte text s částečným porozuměním a počítá na prstech do 20. 

Pozná číselnou řadu do 100. V pěti letech jsme byli na klinice v Brně, prošli všemi možnými 

vyšetřeními, zdráv a jak je "porouchaný" nevíme a neumíme Vám pomoci.... Pořád nabízeli 

léky na zklidnění, ale on nemá žádné záchvaty vzteku, málokdy se na něco zlobí, jako člověk je 

velmi hodný a vstřícný - jde pomoci zraněnému  

Samostatné existence není schopen, nutný všude doprovod, předem vysvětlení, co se bude 

dělat a má blízkost, pokud má zůstat s neznámou osobou. Potom jsem těžce onemocněla já a 

nemoc trvala pět let. V té době jsem nemohla živit rodinu a teď jsme přišli o domov, hypoteční 

banka prodala dům, nebylo na splátky. Žijeme v pronajatém bytě.  

 

Výdělek: 27 460 Kč 
 

Využití: rehabilitační pobyt, lázně 
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Září 2019  Materiální sbírka pro Agenturu Pondělí 

 

Příběh Agentury Pondělí: 

 

Agentura PONDĚLÍ je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem se 

zdravotním postižením v regionu Šluknovska. 

Naším posláním je spojovat dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. 

Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. 

Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. 

Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka. 
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5. 10. 2019  Šipkový turnaj pro Noemi a Jarouška 

 

Spoluorganizátoři Spolek A.S.Ghost Czech Force a Sport bar Phoenix  

 

Výdělek: 16 200 Kč 
 

Využití: rehabilitační pobyt, lázně  
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19. 10. 2019  Běh pro Máru a Spajka 

 

 

Příběh Marečka 

 

Náš pětiletý Mareček je autista. Na první pohled vypadá jako normální kluk, jakmile s ním ale 

strávíte pár minut, zjistíte, že je jiný. Mareček zatím nemluví a spoustu věcí kolem sebe 

nechápe. Kromě autismu ho trápí také opožděný mentální vývoj a dyspraxie jemné i hrubé 

motoriky, která se projevuje jeho nešikovností. Dyspraxie je specifická porucha učení, která 

způsobuje, že Marečkovi všechno padá a ruce ho neposlouchají tak, jak by měly. Představte 

si, že si chcete něco vzít, ale nejde vám to. Nebo nejste schopni se naučit zavázat si tkaničky. 

A protože Mareček neví, proč má tak nešikovné ruce, často se vzteká a pláče. Někdy navíc s 

manželem nevíme, co jeho pláč způsobilo, a protože nám to Mareček nedokáže říct, pláče o to 

víc. 

 

Moc bychom si přáli, aby se mu v našem světě žilo o něco lépe. Proto mu chceme pořídit 

asistenčního pejska, který ho bude doprovázet životem. Pejsek zabrání tomu, aby Mareček 

vběhl do silnice. Pomůže mu také v navazování sociálních kontaktů, a když se nám Mareček 

zatoulá třeba v obchodě nebo parku, vycvičený pejsek ho dokáže najít. Protože ale budou 

pořád spolu, pravděpodobně se nikde neztratí. A nakonec bude pejsek Marečkovým nejlepším 

přítelem a parťákem, který ho zklidní a zlepší mu náladu. 

 

 

POŘADATELÉ: 

Andělé bez křídel, z.s. a Brutal Gym Jílové Dany Jeřábkové a Michala Jílková ve spolupráci s 

městem Jílové 

SEZNAM SPONZORŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ 

Spolek A.S: Ghost Czech Force Ústí nad Labem (program pro děti) 

Český červený kříž, oblastní spolek Děčín (zdravotní dozor, maskování) 

AviGrafik Děčín (tisk letáků) 

Jan Dvořin Dvořák (balené vody pro sportovce) 

cukrárna Dortella Hany Vedralové z Čermné (čokolízátka) 

Petra Jedličková Photo (cukrovinky, foto) 

Děčínská grafická tiskárna (trička) 

AUDOViktoria (pódium) 

Lenka Holadová (pivo pro hudebníky) 

ZŠ Na Pěšině Děčín IX – Bynov (medaile) 

Barbucha (stánek s občerstvením) 

zvukař pan Kříž 

Mažoretky Angels při DDM Děčín 

Nikol Pospíšilová a Safirka 

David Cihlář 

kapely Srdíčko Teplice a Falzet Děčín  

 

Výdělek: 28 150 Kč 
 

Využití: asistenční pes 
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20. 10. 2019  Runštejn pro Honzíka O. 

 

Příběh Honzíka O. 

Osmiletý Honzík si na svět pospíšil. Hned po porodu překonal mnoho zdravotních problémů. 

Statečně bojoval, ale trápení nebyl konec. Po roce si jeho rodiče vyslechli diagnózu totálni 

hluchota. Honzík ještě nikdy neslyšel hlas svoji maminky. Přesto má naději. Honzik má 

kochleární implantát. Slyší, ale díky ostatním diagnózám jako středně těžká mentální 

retardace, porucha chování a epilepsie se rozvíjí velice pomalu a obtížněji. Honzik často padá 

a tím bo-hužel dochází i k větší spotřebě náhradních dílů na kochleární implantát. 

 

 

Výdělek: 38 111 Kč 
 

Využití: příslušenství ke kochleárnímu implantátu 
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11. – 22. 11. 2019  Koláčování pro Noemi a Jarouška 

 

ZŠ Nativity se zapojila do sbírky peněz pro Noemi a Jarouška a to výrobou a prodejem koláčů 

 

Výdělek: 20 172 Kč 
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15. 11. 2019  Slavnostní Benefiční koncert pro Honzíka O. 

 

Koncert se uskutečnil ke 30. výročí sametové revoluce na děčínském zámku 

Vystupovalo Smetanovo kvarteto 

 

Výdělek: 13 500 Kč 
 

Využití: příslušenství ke kochleárnímu implantátu 
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16. 11. 2019  Křest kalendáře Krůčky 2020 

 

Kroužek hendikepovaných dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 11. 2019  Beseda generála Petra Pavla pro Krůčky 

 

Příběh generála Petra Pavla 

 

Stál v čele české armády od července 2012 do dubna 2015. Má za sebou několik zahraničních 

misí. V letech 1993-1994 byl zástupcem českého vojenského přidělence v Belgii, tři roky 

pracoval na velitelství NATO v Nizozemsku. V roce 2003 zastupoval českou armádu v 

americkém štábu protiteroristické operace Trvalá svoboda. V září 2014 byl zvolen do čela 

nejvyššího vojenského orgánu NATO, kde působil v letech 2015 až 2018. 

 

Výdělek  3 100 Kč 

 

  



25 
 

7. 12. 2019  Vánoční trhy pro Krůčky 

 

Příběh Krůčků 

 

Krůčky jsou zájmovým kroužkem hendikepovaných dětí při DDM. S tímto kroužkem již několik 

let spolupracujeme. Děti, které kroužek navštěvují, většinou trpí kombinovanými vadami. 

Tento kroužek je určen nejenom hendikepovaným dětem, ale do jeho činnosti se zapojují 

i sourozenci a další rodinní příslušníci. 

 

Výdělek: 10 260 Kč 

 

Využití: hippoterapie, návštěvy solné jeskyně 
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7. 12. 2019  Vánoční koncert pro Kryštofa 

 

Příběh Kryštofa 

 
Kryštof je 17-ti letý klučina, kterému byl ve třech letech diagnostikován nízkofunkční autismus. 

Představa většiny lidí o autismu je taková, že autista sedí někde v koutku, houpe se ze strany na 

stranu a je zcela ponořen do svého světa. Ve skutečnosti je pravda taková, že s autistou se nikdy 

nudit nemůžete. Nikdy nevíte, co vás čeká a každý den je jiný. Jestliže naše rodina ničím netrpí, 

pak je to stereotyp. Každý den je jako jízda na dlouhé a divoké vlně s nejistým závěrem, buď ji 

ustojíte, nebo se v ní vykoupete. Mám za to, že nikdo v naší čtvrti a možná ani ve střední Evropě 

nemá čistší koupelnu než my. Kryštof ji pravidelně, minimálně dvakrát do týdne, vytápí. Pán, který 

nám každé září zapisuje stav vodoměru na nás po dotazu, kolik jsme protočili, spiklenecky mrkne 

a hlesne:" Opět první!" Prim hrajeme i ve vylévání saponátů, gelů, čisticích prostředků, šamponů 

nebo třeba i sirupu. 

Úvod jsem se snažila trochu odlehčit, ale ten kdo má v okolí bytost s PAS (porucha autistického 

spektra) ví, že je toto soužití velmi náročné a není lehké najít lidi, kteří by se do spolupráce příliš 

vrhli. 

Kryštof potřebuje doma i ve škole nepřetržitý dozor a pomoc se zvládáním, pro nás, triviálními 

úkoly, jako je obléci se, umýt si ruce, vyčistit si zuby. Doma se o něho staráme „na střídačku“, 

kdo je zrovna doma a není ve škole, v práci nebo někde jinde. 

 

Výdělek: 11 600 Kč 

 

Využití: notebook 
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14. - 15. 12. 2019  Vánoční bazar v divadle 2019 

 

Andělé bez křídel s DD Česká Kamenice spolupracují celoročně, proto příběh DD byl popsán 

již dříve 

 

 

Výdělek:  38 436 Kč  
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Prosinec 2019  Vánoční Fajn soutěž v aerobiku pro Věrušku 

 

Tuto soutěž pořádala cvičitelka aerobiku Jitka Jirušová 

 

Výdělek  2 000 Kč 
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Další sponzorské dary: 

 

 

Další spolupracovníci, kteří nám v naší práci pomáhají: 

 

 Spolek A.S.ghost czech force 

 úžasná Lenička 

 Suicide Angels 

 Lavennis  

.  
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Závěr: V letošním roce jsme navázali na naši bohatou minulost a snažili jsme se pomoci zejména těm, 

kteří to nejvíce potřebovali. Cítíme to jako svoje poslání a doufám, že naše práce je poselstvím pro 

všechny, byť jen trochu nerozhodné a váhavé jedince. Není hezčí pocit, když se povede pomoci 

potřebným. Velký dík patří našim partnerům, bez kterých bychom tuto činnost nemohli vykonávat, 

všem dobrovolníkům a kamarádům, kteří nás podporují jak materiálně, tak i jinou formou pomoci. 

 

Za tým Andělů bez křídel z.s.:  

 

Předseda:  Klára Hozáková  

Jednatelka:  Marie Jelínková  

Hospodářka:  Marie Jelínková st. 

 Michaela Hlinková  

 Markéta Bílková  

 

Základní údaje:  

Název společnosti: Andělé bez křídel z. s. 

Sídlo společnosti: Řecká 1451/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín  

Právní forma: zapsaný spolek Datum registrace: 21.3.2013 sp. zn. L 8427 vedená u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem  

IČO: 01524470  

webové stránky: http://andelebezkridel.webnode.cz/ 

Facebook: Andělé bez křídel z.s. a Andělé bez křídel z.s. (původně Sbíráme víčka !!!)  

Transparentní účet pro dárcovské příspěvky: Fio Banka  

Číslo účtu: 2800405769/2010  

IBAN: CZ4520100000002800405769  

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

http://andelebezkridel.webnode.cz/

