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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI LEDAX 
VYSOKÉ MÝTO O.P.S. 
 

Vážení, 

dostává se Vám do ruky Výroční zpráva společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s., která je od 1. 1. 2011 
provozovatelem sociální služby v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě. 

Naše společnost poskytuje tuto službu na základě Koncesní smlouvy, která je uzavřena s městem 
Vysoké Mýto. Koncesní smlouva nastavuje přesná pravidla pro provoz zařízení jak pro nás, jako 
provozovatele služby, tak pro město Vysoké Mýto, jako majitele budovy. Jsem ráda, že naše 
spolupráce je na velmi dobré úrovni, protože se tak naplňuje náš hlavní společný cíl a tím jsou 
spokojení uživatelé. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporují v naší činnosti, všem spolupracujícím 
organizacím i jednotlivcům a dále všem pracovníkům Domova, kteří se pod vedením paní ředitelky 
Moniky Zerzánové hlavní měrou podílejí na naplňování cílů společnosti. 

 

Mnohokrát děkuji. 

 Ing. Irena Lavická 
                                                                                   ředitelka společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 
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O SPOLEČNOSTI LEDAX VYSOKÉ MÝTO O.P.S. 
 

Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je členem skupiny DfK Group, která zajišťuje stabilní zázemí 
a nabízí prostřednictvím společnosti Ledax o.p.s. mnohaleté zkušenosti s poskytováním sociálních 
a zdravotních služeb pro seniory. 
Hlavním posláním společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je poskytování pobytových sociálních 
služeb, které svojí kvalitou podporují aktivní a důstojný život seniorů v České republice. Usiluje také 
o rozšíření své činnosti o poskytování terénních služeb.  
Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. vznikla v roce 2010 s cílem věnovat se problematice seniorů. 
Kromě pobytové služby nabízí poradenství v oblasti bydlení a zdravotní péče seniorům, ale také 
poradenství potencionálním poskytovatelům a zřizovatelům v oblasti výstavby nových domovů pro 
seniory.  
Od 1. 1. 2011 je společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. provozovatelem domova pro seniory na území 
Pardubického kraje. Snahou domova je umožnit kvalitní život seniorům tak, aby se jejich žití 
v domově co nejvíce přiblížilo dřívějšímu životu v jejich domácím prostředí.  

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Název: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto 
Telefon: +420 725 470 636 
E-mail: irena.lavicka@vm.ledax.cz 
Web: www.vysokemyto.ledax.cz 
IČ: 28117557 
DIČ: CZ28117557 
Bankovní spojení: 235096078/0300 (ČSOB, a.s.) 
Datum vzniku: 1. 2. 2010 

 
ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
Správní rada: 

Ing. Naděžda Boušková – předsedkyně správní rady 
Bc. Lenka Suková – členka správní rady 
Blanka Toulová – členka správní rady 
 
Dozorčí rada:  

Ing. Pavla Koubová Nováková – předsedkyně dozorčí rady 
Ing. Jana Ludvíková – členka dozorčí rady 
Ing. Iveta Petráňová – členka dozorčí rady 
 
Statutární orgán – ředitel: 

Ing. Irena Lavická  
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ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH 
 
Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. se stala 8. 11. 2010 členem Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR (APSSČR). 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 
 
Rádi bychom poděkovali našim sponzorům a partnerům, kteří s námi v roce 2012 spolupracovali:  
 
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
- Město Vysoké Mýto 
- Pardubický kraj 
- Společnosti skupiny DfK Group 
- VEBA, textilní závody a.s. 
- Iveco Czech Republic, a.s. 
- VČP Net, spol. s r.o. 
- EKOL, spol. s r.o. 
- Ing. Luděk Cidlina 
- MSM, spol. s r.o. 
- Nadační fond Veselý senior 
- DENTIMED s.r.o. 
- variace vm, o.s. 
- manželé Martincovi 
- Jaromíra Voříšková 
- Pavel Götz 
- Hana Sahanek – Matoušková 
- Jan Sedláček 
- Jana Hartmanová 
- Dagmar Pavlíčková 
 
 
Těšíme se na další spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DOMOVA PRO SENIORY 
VYSOKÉ MÝTO 
 
Vážené dámy a pánové,  
 
dovoluji si Vám předložit informace o činnosti Domova pro seniory Vysoké Mýto za rok 2012. Tento 
rok byl pro nás druhým rokem poskytování služeb. Ráda bych Vás seznámila s chodem Domova 
a informovala Vás o tom, jak se nám dařilo naplňovat rozvojové cíle. 
 
V tomto roce došlo ke stabilizaci celého prostředí Domova, ke stabilizaci personálu a zkoordinovaly 
se i aktivizační činnosti. 

Společnost zakoupila nový devítimístný vůz, který využíváme k přepravě uživatelů a tak se výlety 
i cesty na výstavy a akce ve městě i okolí staly pro naše uživatele příjemnější a pohodlnější.  Na 
přání uživatelů jsme si pořídili králíka jménem Hedvika, který je součástí života v Domově. V tomto 
roce k nám také přiletěl papoušek, kterého se nám nepodařilo vrátit původnímu majiteli a tak jsme 
společně s uživateli pořídili klec a pojmenovali jej „Ledaxík“.  
 
Domov pro seniory se stále více dostává do podvědomí obyvatel Vysokého Mýta. V tomto roce se 
nám podařila navázat úzká spolupráce s Regionálním muzeem Vysoké Mýto, ZUŠ Vysoké Mýto, 
odbornými lékaři a spoustou dalších zařízení a organizací. Sdružení Variace VM pro nás vytvořilo 
plastiku „Pták štěstí“, která vznikla z projektu „Stromy žijí dál“. Pro tuto realizaci byl využit strom 
před Domovem, který v tomto roce uschnul, ale takto žije dál. Za přítomnosti královéhradeckého 
biskupa Jana Voláka a vysokomýtského děkana Pavla Mistra byl vysvěcen kříž a kaple v Domově. 

 
Jako Domov máme své zásady, hlavní naší zásadou v péči o uživatele je vzájemná úcta 
a respektování individuální potřeby a jedinečnosti každého člověka. Díky individuálnímu přístupu 
známe životní příběhy našich uživatelů, které jsou pro nás důležité.  
 
S ohledem na zkvalitnění služby bylo realizováno prodloužení výtahu do 5. NP. Smyslem 
prodloužení výtahu bylo umožnit uživatelům využívat střešní terasu, být v teplých měsících na 
čerstvém vzduchu. Zde mohou uživatelé trávit příjemné chvíle i posedět s rodinou. 

V rámci povinného vzdělávání pracovníků v přímé péči proběhlo pro naše zaměstnance několik 
odborných kurzů zaměřených na zvyšování kvality poskytované sociální služby. 

Ne všechny události roku 2012 byly pozitivní. Praskání omítek na stropech nás přimělo k realizaci 
oprav a montáži sádrokartonových podhledů ve všech pokojích uživatelů i ve většině provozních 
místnostech Domova.  

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci, obětavost a všem partnerům za 
podporu a pomoc v roce 2012. 

 

                                                                                                      Monika Zerzánová 
        ředitelka domova pro seniory   
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POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY 
 
Posláním Domova pro seniory Vysoké Mýto je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se 
sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. Přitom se snažíme vytvářet důstojné prostředí 
s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu k člověku.  
 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Vzhledem k tomu, že sociální službu poskytujeme druhým rokem, tak byla naším důležitým 
a nelehkým úkolem v roce 2012 stabilizace personálního zajištění ve všech úsecích činnosti a ve 
všech poskytovaných službách. Pracovníci jsou rozděleni do čtyř úseků – sociálního, zdravotního, 
technickohospodářského a stravovacího.  

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

8 
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Ubytování  

Celý objekt Domova je bezbariérový s kapacitou 100 lůžek a to 48 
jednolůžkových pokojů, 20 dvojlůžkových pokojů, 6 apartmánů. 
Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, vhodným pro seniory 
např. polohovatelným elektrickým lůžkem, křeslem atd. Součástí 
každého pokoje je sociální zařízení (sprcha, WC). Všechny pokoje 
jsou vybaveny balkonem nebo terasou. 

Uživatelé si mohou ze svého předchozího domova přinést drobné 
předměty, jako jsou obrazy, fotografie, květiny, vázičky ale i např. 
oblíbené křeslo. Pokoj by tak měl co nejvíce uživateli vytvářet 
domácí prostředí. 

Uživatelům jsou dále k dispozici kuchyňky, TV místnost, knihovna, kaple, místnost s fyzioterapií, 
masérna, výtvarná dílna, šicí dílna, žehlírna, počítač s internetem a kuřárna.  

Stravování  
Stravování v Domově pro seniory je celodenní. Uživatelům jsou každý den připravována tři hlavní 
jídla (snídaně, oběd, večeře) a dopolední, odpolední svačina.  

Přípravu stravy zajišťuje vlastní kuchyně Domova dle předem 
sestaveného jídelního lístku. Uživatel má možnost volby ze dvou 
hlavních jídel, volbu přílohy nebo si dohodnout změnu jídelníčku 
(vydání jiné náhradní stravy – studené, např. pečivo s máslem, se sýrem, 
se salámem, paštikou…). Samozřejmostí je možnost využití dietní 
stravy. 

 Uživatelé mají možnost se stravovat v hlavní jídelně Domova, jídelnách 
na patrech nebo ve svých pokojích. Ke stravování se mohou vyjádřit 
v rámci jednání stravovací komise, která zasedá jednou za měsíc. 

Sociální péče 

Jedním z úseků Domova je úsek sociální. Vedoucí sociálního úseku je sociální pracovnice, která 
spolu se sociálním pracovníkem vykonává v Domově sociální činnost. Práce těchto pracovníků je 
různorodá, spočívá v poskytování sociálního poradenství uživatelům Domova, jejich blízkým, ale 
také veřejnosti. Nejčastěji poskytují informace o sociálních službách, o nároku na dávky sociální 
péče (např. příspěvek na péči), dále pomáhají při vyřizování úředních záležitostí, věnují se 
provozním věcem v sociálním úseku Domova. Sociální pracovníci jednají se zájemci o službu, 
s uživateli, jejich rodinou, veřejností jak osobně, tak telefonicky. 

 
Využití poskytované služby bylo v průběhu celého roku vyrovnané. Dosažení stoprocentní 
obložnosti lůžek není v Domově možné, neboť k obsazení uvolněného místa je potřeba času na 
provedení sociálního šetření. Nově nastupující uživatel také potřebuje prostor pro dořešení svých 
osobních záležitostí. 
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Počet a struktura uživatelů 

 

Celková kapacita Domova: 100 lůžek 

Přijato nových uživatelů (rok 2012): 38 

  

Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2012:  

 55 – 65 let 1 

 66 - 75 let 11 

 76 - 85 let 43 

 86 - 95 let 40 

 96 - 100 let 1 

 nad 100 let 1 

Průměrný věk uživatelů:  

 celkem 84,8 

 muži 84,2 

 ženy  84,9 

Zařazení do stupně závislosti:  

 nemá 14 

 I. stupeň závislosti 22 

 II. stupeň závislosti 24 

 III. stupeň závislosti 17 

 IV. stupeň závislosti 20 

K 31. 12. 2012 máme v evidenci 136 žádostí o nástup do domova pro seniory. 
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Aktivizační činnost 
 

Aktivizační činnosti zajišťujeme dle potřeb uživatelů, s uživateli pracujeme jak individuálně, tak 
skupinově. Uživatelé, kteří spíše vítají kolektivní činnosti, docházejí několikrát týdně na společné 
práce (výtvarná, pracovní dílna). Stejně tak se mohou účastnit společného čtení, výroby rukodělných 
prací. Imobilním uživatelům se snažíme věnovat především individuálně, docházejí k nim aktivizační 
pracovníci. Individuální aktivity jsou uživateli, kteří mají různé zdravotní problémy, velice vítány. 
Když mají uživatelé s omezenou hybností zájem, jsou zapojováni i do skupinových aktivit. Vždy je na 
prvním místě přání uživatele, naší snahou je, aby si uživatelé udrželi co nejdéle získané schopnosti 
a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Plníme jejich volný čas, rozvíjíme 
jejich zájmy, nacházíme s uživateli nové koníčky. 

S měsíčním i týdenním programem aktivizačních činností jsou uživatelé pravidelně seznamováni, 
denní program aktivit je součástí každodenního ranního hlášení v místním rozhlase Domova. 

Informace z aktivit jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách Domova: 
www.vysokemyto.ledax.cz. 

Ve spolupráci s uživateli zaznamenávají aktivizační pracovníci realizované akce Domova do Kroniky. 
Kronika je veřejně přístupná v recepci Domova. 

 

Skupinové aktivity v roce 2012 

 Cvičení na jednotlivých patrech Domova 
Cvičení je zaměřeno na určité svalové partie. Je sestaveno ze cviků 
posilovacích 
 i protahovacích, včetně jógy prstů. Cvičení je jednou z velice oblíbených 
skupinových aktivit. Z rehabilitačních pomůcek používáme hlavně 
overbaly (malé míče) a gumové expandery. Pomůcky využíváme 
k protahování i posilování. Pravidelně zařazujeme i psychomotorická 
cvičení. 

 Výtvarná dílna 
Téma výtvarné dílny volíme v návaznosti na roční období a svátky. Každý 
uživatel si sám zvolí náročnost toho, co bude vyrábět. Pracujeme s různými 
materiály od papírové kaše až po keramickou hlínu, velmi oblíbenou 
výtvarnou aktivitou je zdobení textilu a triček. 

 Společenské hry 
Společenské hry probíhají pravidelně, jedenkrát za týden. Při hezkém počasí hrajeme venku ruské 
kuželky a petanque. Jinak se scházíme ve 3. patře a hrajeme nejrůznější stolní hry.  

 Literární a dramatická tvorba 
Čteme povídky, příběhy ale i příspěvky uživatelů. Někdy příběh tvoříme sami, jindy vymyslíme nový 
konec již napsaného příběhu. 

 Filmová kavárna 
Pravidelně promítáme film pro pamětníky, ale i filmy na přání uživatelů. Při sledování filmu 
podáváme kávu, čaj a podporujeme společenské kontakty mezi uživateli. 
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 Trénování paměti 
Trénovat paměť je velice důležité pro uchování zdravé mysli. Do 
trénování paměti zařazujeme skládání obrázků, doplňování slov 
a přísloví, matematické hříčky a nejrůznější hry. 

 Vycházky 
Na vycházky chodíme do blízkého okolí. Někdy zajdeme do 
cukrárny na něco dobrého, jindy nasbíráme přírodniny do výtvarné 
dílny.  

 Bohoslužby 
V nabídce našich aktivit nemůžeme opomenout pravidelné bohoslužby. Novinkou v tomto roce je 
páteční Modlení růžence. 

 Pečení a příprava studených pokrmů 
Vyrábíme jednohubky nebo jiné dobroty. O výsledky naší práce se podělíme s ostatními uživateli při 
povídání u kávy a moučníku. 

 Společné akce  
Účastníme se koncertů, výstav, navštěvujeme regionální muzeum. V Domově pořádáme besedy, 
vystoupení dětí, divadelní i hudební vystoupení, zpíváme s harmonikou nebo grilujeme. 

 Ruční práce a zahradničení 
Věnujeme se buď práci v šicí dílně, kde šijeme látkové dekorace, polštáře, taštičky, klíčenky, anebo 
zahradničíme – přesazujeme, množíme a celkově se staráme o rostliny v Domově. 

 Zpívání 
Páteční odpoledne patří společnému zpívání. Scházíme se v jídelně u kávy.  Všichni si s chutí 
zazpíváme naše oblíbené písničky, ze kterých jsme vytvořili již dva sborníky písniček. 

 

Individuální aktivity v roce 2012 

Individuální aktivizační činnosti jsou zaměřeny zejména na uživatele se zhoršenou 
pohyblivostí nebo ležící. Hlavní náplní individuálních aktivit je trénování paměti, procvičování 
řeči, muzikoterapie, četba apod. 
 

Fakultativní aktivity a služby 
 

Fakultativní aktivity a služby jsou poskytovány odborným personálem přímo v Domově pro seniory. 
Na požádání zprostředkujeme uživateli vybranou aktivitu i mimo Domov. Mezi nejvyhledávanější 
fakultativní aktivity patří: 

• masáže, 
• pedikúra, 

• kadeřnictví. 

  



 

 
 
 

13 
 

Zdravotní a ošetřovatelská péče 
 

Domov pro seniory poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich 
zdravotnímu stavu. Komplexní zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, pracovníci sociální péče 
zajišťují péči ošetřovatelskou. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajištěna nepřetržitě, 24 hodin 
denně. 

Zdravotní péči vykonávají zdravotních sestry dle indikace 
ošetřujícího nebo odborného lékaře. Zdravotní sestry 
Domova mají požadovanou registraci, průběžně si doplňují 
své vzdělávání (samostudium, účast na odborných 
konferencích a seminářích atd.). 

Uživatelé Domova pro seniory mohou využívat smluvního 
lékaře, který dochází do Domova 1 – 2x týdně. Pokud 
uživatelé mají jiného praktického lékaře, pak většinou tento 
lékař navštěvuje uživatele v Domově.  Svobodná volba lékaře 
tím není dotčena. 

 

OSTATNÍ  

Rehabilitace  

Domov pro seniory nabízí i individuální léčebnou tělesnou výchovu. Fyzioterapeutka realizuje tuto 
činnost na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře.  

Léčebně tělesná metoda se provádí na lůžku v pokoji uživatele, ve cvičebně ve 3. patře  
a na chodbách (nácvik chůze). 

Cvičebna je vybavena: 

• polohovatelným rehabilitačním lůžkem, 
• pomůckami pro nácvik rovnováhy (míče a balanční disky), 
• pomůckami pro nácvik úchopu,  
• pomůckami pro nácvik chůze (pultové nebo čtyřkolové chodítko). 

Léčebně tělesná metoda přispívá ke zlepšení hybnosti, mobility a kondice uživatele. Prospívá 
uživatelům k navození psychické pohody, zvyšuje soběstačnost uživatelů a tím zkvalitňuje jejich 
další život. 
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Vydávání zpravodaje 
 

Zaměstnanci spolu s uživateli Domova pravidelně vydávají zpravodaj s názvem „Nový domov“. 
Uživatelé jsou v něm informováni nejen o zajímavostech a aktualitách z dění ve městě Vysoké Mýto 
a okolí, o novinkách v chodu  Domova, ale nechybí ani střípky z aktivizačních činností. 

Zpravodaj „Nový domov“ vychází také ve formátu PDF na webových stránkách Domova: 
www.vysokemyto.ledax.cz – Zpravodaj. 

 

Spolupráce se studenty 
Náš Domov umožňuje praxi studentům. V roce 2012 jsme umožnili praxi 15 studentům. Cílem praxe 
je poskytnout studentům možnost zapojení se do péče o uživatele. Studenti přinášejí do Domova 
nový pohled, náměty na různé oblasti naší péče, což velice vítáme. 

 

Projekty 
 
Od 1. května 2011 je společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. realizátorem projektu „Vzdělávání 
v oblasti sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto“, který je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 a státního rozpočtu České republiky vzdělávání probíhalo i v roce 2012. 
 
Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto v oblasti sociálních 
služeb. V rámci projektu probíhali akreditované vzdělávací programy v oblastech dalšího odborného 
vzdělávání.  
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SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ S DOMOVEM PRO SENIORY 
VYSOKÉ MÝTO 
 
Spolupráce s Domovem pro seniory Vysoké Mýto: 
 

1) Organizace: 
• Regionální muzeum Vysoké Mýto 
• Městský úřad Vysoké Mýto 
• Taneční studio Hany Flekrové 
• Sdružení „variace vm“ 
• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje pobočka Vysoké Mýto 
• Divadelní soubor Kvítko 

 
2) Školy: 

• ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova 
• ZŠ Vysoké Mýto, Javornická 
• ZŠ Vraclav 
• ZUŠ Vysoké Mýto  
• SOU Chroustovice 

 
3) Církve Vysoké Mýto: 

• Církev bratrská 
• Církev československá husitská 
• Římskokatolická církev 
• Církev Českobratrská Evangelická 

 
4) Jednotlivci 

• Svoboda – harmonika 
• Andrea Doskočilová – opěrní zpěv 
• Doc., Ing. Jiří Dohnal CSc., MBA – besedy 
• KV – Band – hudební vystoupení 
• Paseka – harmonika 
• Olga Vávrová - zpěv 
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč): 
PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2012 +2 516 
Příjmy celkem 41 482 
z toho: faktury vydané (zaplacené) 5 927 
přijaté dotace, dary 11 735 
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, …) 23 820 
Výdaje celkem 42 291 
z toho: faktury přijaté (zaplacené) 18 184 
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy…) 24 107 
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2012 +1 707 
 
Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis. Kč): 

Zdroj Částka  

MPSV 5 103 Dotmpsv + Vzdělávání 15% 

Kraje 640  Grant Pk 

Obce 5 000 Vysoké Mýto 

ESF 585 Vzdělávání 85% 

Dary 174  

Zúčt. fondů 164 zúčt. darů 

Ostatní 1 060  

Vlastní 25 463 uživatelé, FAV, prodej recepce 

Celkem 38 189  

 
Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč): 

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

Vlastní jmění 3 200 90 0 3 290 

Rezervní fond 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření -496 0 -496 0 
Nerozdělený 
zisk/ztráta -1 504 -496 0 -2 000 

 
Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč): 

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

Majetek (netto) 357 1 427 283 1 501 

Závazky z obch.vztahů 1 044 18 463 18 184 1 323 

Závazky – mzdy 1 058 15 218 15 039 1 237 

Úvěry 0 677 69 608 
 
Náklady (v tis. Kč): 

Náklady hlavní činnost 33 018 

Náklady hospodářská činnost 5 131 
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Příloha k účetní závěrce 
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ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
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Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Žižkova 913

566 01  Vysoké Mýto

telefon: +420 725 466 547
 e-mail: socialni.pracovnik@vm.ledax.cz

www.vysokemyto.ledax.cz
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