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Vážení a milí, 

 

Rok 2017 je za námi a já jsem velmi ráda, že když se ohlédnu za jeho 

průběhem, vykouzlí se mi na tváři úsměv. 

Tento rok byl pro nás v mnoha ohledech mimořádný. 

Podařilo se nám rozšířit spolupráci s řadou firem, státních institucí, 

škol a mnohých dalších.  Vtáhli jsme do dění více jednotlivců, zvýšili 

počty našich dobrovolníků, stabilizovali jsme náš Moment team, 

vysbírali jsme ohromné množství darů a ohromné množství darů jsme 

také prodali. 

Díky všem zapojeným jsme věnovali námi podporovaným neziskovým 

organizacím bezmála 1,2 miliónu korun! 

Třešničkou na dortu bylo otevření našeho osmého obchodu v Praze. 

První obchod mimo náš domovský region  - Moravskoslezký kraj.  Na 

začátku panovaly trochu obavy jak to zvládneme, ale díky skvělému 

pražskému teamu, ochotným dobrovolníkům a  parťákům z organizace 

CCBC, pro které jsme obchod v Praze otevřeli, jsme vše v závěru roku 

zdárně zvládli. 

Velmi dobře si uvědomuji, že celá naše činnost je hlavně o lidech. 

Chtěla bych upřímně poděkovat Vám všem těm, kteří když otevřete 

svou skříň, tak si vzpomenete na nás a přebytečný kousek oblečení 

nám darujete. Díky Vašim darům máme v našich obchodech co 

prodávat. Poděkování bych chtěla věnovat každé naši zákaznici a 

zákazníkovi. Díky Vašim pravidelným nákupům, jsme mohli námi 

podporovaným neziskovým organizacím věnovat tak velkou sumu 

peněz. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat mým kolegům, kolegyním, 

dobrovolníkům a lidem z veřejné služby. Díky jejich dobře odvedené 

práci, můžeme pomáhat a naši pomoc rozšiřovat. Jsem velmi pyšná 

na to, že mám kolem sebe tolik úžasných a pracovitých lidí, kteří svou 

práci dělají s velkou láskou. 

 

Děkuji Vám všem! 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Simona Honsová
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KDO JSME?

Naše společnost vznikla v roce 2012 inspirací západoevropským 

systémem komunitního financování veřejně prospěšných projektů, 

tzv. Charity Shops. 

 

Charity shops jsou velmi jednoduchým, efektivním a především 

udržitelným systémem financování dobročinných projektů, do kterého 

se může zapojit téměř každý. Fungují na principu dárcovství a prodeje 

nepotřebných věcí z šatníků a domácností běžných lidí. 

 

PRVOTNÍ MYŠLENKA 

Naším posláním je zakládání a provoz charitativních obchodů, které svou 

činností podporují další neziskové organizace. 

 

Ve svém provozu zaměstnáváme lidi jinak obtížně uplatnitelné na trhu 

práce. 

 

Do své činnosti zapojujeme řadu dobrovolníků. 

POSLÁNÍ

o Zakládání a provozování charitativních obchodů. 
 
o Podpora rozvoje a koordinace dobrovolnictví. 
 
o Zaměstnávání lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním. 
 
o Podpora svobodného financování neziskových organizací a veřejně 
prospěšných projektů. 
 
o Podpora komunitního života - zapojení obcí, místních institucí a 
spoluobčanů. 
 
o Propagace neziskového sektoru široké veřejnosti.

HLAVNÍ CÍLE



KOMU POMÁHÁME?

Denní stacionář Žebřík poskytuje sociální služby 

lidem s postižením a jejich rodinám. 

Svým klientům nabízí nezbytnou míru podpory 

vedoucí k nezávislému a plnohodnotnému životu. 

Umožňuje mladým lidem se zdravotním postižením 

setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném 

prostředí. 

ŽEBŘÍK, o.p.s.

Vše začalo v  r. 2010 "Žebříkovými obchody"  

založenými na podporu denního stacionáře 

Žebřík. 

 

Jako Moment pomáháme Žebříku provozem 

hned 3 obchodů na území města Ostravy. 

MOMENT PRO ŽEBŘÍK: 

Mongolská 1529/6, Areál Koruna, Ostrava-Poruba 

28.října 437/219, Ostrava-Mariánské Hory 

Opavská 819/69, Ostrava-Poruba 



KOMU POMÁHÁME?

Posláním organizace Kola pro Afriku je umožnit 

dětem v Gambii cestu ke vzdělání. Tuto cestu 

dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. 

 Kola přivezená do Afriky  podpoří celkovou 

gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, 

a tím i zvýšení občanského statusu lidí v Africe. 

KOLA PRO AFRIKU, o.p.s.

Od r. 2013 pomáháme dopravovat kola do 

Afriky. 

 

Na podporu Kol pro Afriku provozujeme v 

Ostravě dva dobročinné second handy 

MOMENT PRO KOLA PRO AFRIKU: 

Českobratrská 1788/20, Ostrava-Centrum 

Hlavní třída 1023/55, Ostrava-Poruba 



KOMU POMÁHÁME?

Pro člověka s vážným onemocněním, kde již není 

možná další léčba a jeho život se chýlí ke konci, je 

pobyt doma v kruhu nejbližších, tím největším 

darem. 

Domácí hospicová péče Ondrášek je tady  pro 

všechny,  kdo chtějí prožít poslední okamžiky 

se svou milovanou osobou v  teple svého domova. 

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, o.p.s.

V roce 2015  jsme v  centru Ostravy  otevřeli 

obchod pro Mobilní hospic Ondrášek. 

MOMENT PRO MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK: 

Nám. Msgre Šrámka 1826/5, Ostrava-Centrum



KOMU POMÁHÁME?

Ve Střední Africe jsou kvůli svým klům ročně zabity 

tisíce slonů. Společnost Save Elephants založená 

dobrodruhem, cestovatelem a aktivistou 

Arthurem Sniegonem bojuje různými způsoby 

 proti pytláctví slonů a ilegálnímu obchodu se 

slonovinou. 

SAVE ELEPHANTS, z.s.

Misi na záchranu slonů v Africe organizace 

Save Elephants podporujeme provozem 

obchodu v Karviné od konce roku 2015. 

MOMENT PRO SAVE ELEPHANTS: 

Karola Sliwky 58/5a, Karviná-Fryštát 



KOMU POMÁHÁME?

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity 

Conservation) je platforma pro spolupráci 

svébytných organizací a projektů, řadu let 

působících na poli ochrany biodiverzity a rozvojové 

pomoci. Společnými silami přispívají k ochraně 

životního prostředí a rozvojové pomoci tam, kde je 

nejvíce potřeba. 

NADAČNÍ FOND CCBC

V letošním roce jsme do rodiny Momentu 

přizvali nového parťáka, kterým je  Česká 

koalice pro ochranu biodiverzity. Obchod pro 

CCBC jsme v prosinci otevřeli v Praze.

MOMENT PRO CCBC: 

Francouzská 592/7, Praha 2 - Vinohrady



JAK TO FUNGUJE?

Alfou a omegou našeho fungování jsou věcné dary přinesené lidmi do našich

obchodů či získané prostřednictvím organizovaných sbírek.

Darované věci třídíme 

podle kvality v našem 

centrálním skladu... 

...vybrané kousky 

distribuujeme k prodeji 

do našich obchodů... 

...zisk z prodeje zasíláme 

na sbírková konta 

podporovaných NNO. 

Vše probíhá formou veřejné sbírky registrované a kontrolované krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje.



KDO ZA TÍM STOJÍ?

DOZORČÍ/SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITELKA

SKLADOBCHODY KOORDINACE FUNDRAISING ADMINISTRATIVA

Ředitelka: Simona Honsová 
 
Projektový koordinátor: Richard Gazda 
 
Provozní manažerka obchodů: Natálie Bernard 
 
Fundraiserky: Hana Krylová, Jana Kaštovská, Katrin Hanáková, Jana Málková, Monika Chwastková, Nikola 
Čempelová 
 
Účetní: Hana Vítková 
 
Zaměstnanci obchodů a skladu: Martina Michálková, Karla Klímová, Renata Trojancová, Marie Epingerová, 
Pavla Štěrbová, Pavlína Koškovská, Karolína Jiroutová, Martina Bílková, Pavol Kica, Iveta Petrová, Marcela 
Křenková, Markéta Eliška Kovalová, Yweta Macečková,  Denisa Pastorková, Vendula Okřinová, Alena Kovářová, 
Jaroslava Pecoldová, Daniela Vavřičková, Pavla Podstawková, Jaroslava Pavelková, Miroslava Kralovianská, 
Miroslav Žitňanský, Jana Fraitová, Veronika Šmerdová, Silvie Vrbková, Gabriela Konečná, Silvie Světlíková, 
Anna Nováková,  Michaela Blanařová, Alena Davidová, Monika Fenárová, Jarmila Mikulová, Michaela 
Musálková, Lenka Bartoníková, Dagmar Klíčová, Helena Hanusová, Ingrid Pražienková, Hana Švecová, Dana 
Valachová, Šárka Peňázová, Veronika Huová, Jiřina Stiefelová, Ivo Daněk, Tereza Gavendová,Gabriela 
Hošková, Libuše Hvížďová, Gabriela Lampová, Hana Matejková, Hana Olbortová, Monika Recmanová, Eva 
Ščiglová, Josef Šteiniger, Libuše Urbánková,  Žaneta Žabenská, Jarmila Gažiková, Marcela Moskálová, Lenka 
Bakotová, Ivana Bínková, Lucie Blažková, Anna Bujdošová, Anna Csonková, Tereza Hamplová, Jarmila 
Chalupová, Monika Kilarová, Marcela Klimšová, Jana Kohutová, Radmila Konečná, Klára Kubenková, Ivana 
Michálková, Martina Michálková, Daniela Michnová, Miroslav Pačka, Alena Papřoková, Eva Pazderová, Jiří 
Plíhal, Martina Prajslerová, Marie Procházková, Jana Tomiczková, Kateřina Tvrdá, Zuzana Veselá, Ludmila 
Wagová 



CO DĚLÁME?

ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZ DOBROČINNÝCH OBCHODŮ

Provozujeme síť charitativních second handů na podporu vybraných neziskových organizací. 

 

Obchody jsou postaveny na principu dárcovství a prodeje použitého oblečení a věcí z domácností běžných lidí. 

Ti do našich obchodů buď přímo nebo prostřednictvím organizovaných sbírek věnují věci, které už sami 

nepotřebují,  my je prodáváme a ze zisku podporujeme další veřejně prospěšné projekty. 

Již více než 5 let spolu s vámi takto snadno a efektivně pomáháme potřebným. 

 

Za tu dobu jsme stačili vybudovat 8 obchodů (v Ostravě, Karviné a Praze) na podporu 5 neziskových organizací 

(Žebřík, o.p.s., Kola pro Afriku, o.p.s., Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Nadační fond CCBC).



CO DĚLÁME?

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ OHROŽENÝCH NA TRHU PRÁCE

Ve spolupráci s úřadem práce zaměstnáváme v provozu lidi z různých důvodů hůře uplatnitelných na trhu práce - 

dlouhodobě nezaměstnané, starší 50 let, pečující o malé děti. 

 

Během roční práce u nás mají šanci obnovit své pracovní návyky, posílit své sebevědomí, sociální a komunikační 

dovednosti, získat novou pracovní zkušenost. To vše zvyšuje jejich šance na budoucí pracovní uplatnění. 

 

 Do obchodu nám také přicházejí pomáhat klienti denního stacionáře Žebřík. Jedná se o mladé dospělé lidi 

s mentálním či kombinovaným postižením, kteří zde tráví svůj čas smysluplně, získávají pracovní návyky a 

dostávají se do kontaktu s běžným společenským prostředím.



CO DĚLÁME?

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolníky především z řad seniorů a maminek na rodičovské dovolené zapojujeme do práce v našich 

obchodech i skladu. 

 

Aktivně spolupracujeme s firmami, které v rámci své společenské odpovědnosti podporují dobrovolnictví svých 

zaměstnanců.  

 

Dlouhodobě s námi dobrovolně spolupracují lidé, kteří Momentu pomáhají svými odbornými znalostmi a 

dovednostmi. Architekti, daňová poradkyně, právník, IT podpora,  a další. 

 

Dobrovolníci nám pomáhají také při rekonstrukcích a zařizování nových obchodů. Často jsou to lidé z 

partnerských neziskových organizací, na jejichž  pomoc se  můžeme vždy spolehnout. 

 

Práce všech dobrovolníků si velmi vážíme a jsme za ni opravdu vděčni. 



CO DĚLÁME?

ZAPOJOVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNITY

Naše fungování je postaveno na principech dárcovství a dobrovolnictví . 

 

Do jednoduchého a efektivního systému komunitního financování neziskových projektů se proto snažíme 

zapojovat co nejširší veřejnost. Za účelem získávání darů použitých věcí aktivně oslovujeme individuální dárce i 

blízké firmy, školy, úřady, obce a další instituce, povzbuzujeme jejich zapojení především formou organizovaných 

dobročinných sbírek. 

 

V naší práci nám pomáhá řada dobrovolníků. Dlouhodobě, výpomocí ve skladu a obchodech či nabídkou svých 

stálých odborných služeb, i jednorázově při prodejních akcích či  budování nových prodejen. 

 

Již více než 5 let spolu s vámi takto snadno a efektivně pomáháme potřebným. 

 

 

 



CO DĚLÁME?

DOBROČINNÝ BAZAR

S laskavým svolením Statutárního města Ostravy městského obvodu Ostrava-Jih pořádáme každou první sobotu 

v měsíci dobročinný bazar v podchodu tramvajové zastávky Antonína Poledníka v Ostravě-Dubině. 

 

Zboží, které se neprodalo na našich prodejnách, zde prodáváme za zlomek jeho původní ceny. Lidé zde kromě 

oblečení mohou najít nádobí všeho druhu, knihy, obrazy, boty, ložní prádlo aj. 

 

Atmosféra velmi podobná blešímu trhu láká stále více občanů Ostravy k návštěvě. 



ROK 2017

111 
tun 

vysbíraného 
oblečení

410 176
uspořádaných 

sbírek
zapojených 

institucí

SBÍRKY A DARY 

Alfou a omegou našeho fungování jsou věcné dary přinesené lidmi do našich obchodů či získané prostřednictvím 

organizovaných sbírek. Dostatečné množství kvalitních darů je hlavní podmínkou fungování celého projektu. 

Proto v Momentu klademe velký důraz na jejich systematický sběr. 4 fundraiseři aktivně oslovují místní instituce 

za účelem pořádání dobročinných sbírek v náš prospěch. V roce 2017 se nám takto podařilo oslovit celkem 176 

různých firem, obcí, úřadů, škol, organizací a uspořádat tak krásných 410 sbírek. Jejich prostřednictvím se 

vysbíralo 54 710 kilogramů oblečení. 

Stejnou měrou se na množství darů vysbíraných pro dobročinné účely Momentu podíleli naši individuální dárci. 

Do obchodů, skladu i na veřejné akce jich nám přinesli 56 410 kilogramů. 

 
Za všechny a každý dar zvlášť mnohokrát děkujeme. Jedině díky vašemu aktivnímu přístupu a společensky 

odpovědnému chování můžeme úspěšně plnit naše poslání finanční podpory veřejně prospěšných projektů. 

 

výnos pro neziskové 
organizace

1 196 982,-Kč



ROK 2017

RECYKLUS TOUR

Za sbírkami jsme loni vyrazili také do světa... 

 

Vše začalo v prosinci roku 2016, krátce před Vánocemi. Tomáš Klus navštívil náš dobročinný second hand v centru 

Ostravy s darem nepotřebných věcí ze své skříně. Setkali jsme se tak osobně, ale především názorově a 

hodnotově. Tomáš Klus svým životním postojem, ohledem a úctou k Zemi, kterou sdílíme, jde příkladem v 

šetrném zacházení s jejími zdroji, motivuje ke skromnosti, umírněnosti a udržitelnému chování nás všech. 

Bylo nám velikou ctí, že se rozhodl aktivně podpořit náš projekt a v rámci svého koncertního turné RECYKLUS 

TOUR pomoci sbírat dary pro naše dobročinné obchody. 

Fanoušci na koncerty v České republice i na Slovensku mohli nosit přebytky ze svého šatníku, jejichž prodej 

pomůže potřebným. S Tomášem jsme takto absolvovali celkem 34 koncertů v České republice i na Slovensku a 

potkali spoustu krásných duší. 

Tomášovy podpory i podpory celého jeho týmu si nesmírně vážíme a ze srdce jim za ni děkujeme. 

 

Moc děkujeme také společnosti WALBO RAILWAY za zajištění svozu darů a finanční podporu projektu. 

 

 



ROK 2017

DALŠÍ SBÍRKOVÉ AKCE

 

Další krásnou sbírkovou akci pro nás uspořádaly ZOO Ostrava a ZOO Olomouc. Jejich návštěvníci mohli v 

přichystaných sběrných koších zanechat své dary pro Moment. Původně prázdninová akce pod názvem "Zapojte 

se do sbírky oblečení a zachraňte slony před pytláky" byla pro velký úspěch několikrát prodloužena a vyústila v 

jednání o trvalém sběrném místě pro Moment. 

Oběma partnerům ze srdce děkujeme. 

 

 

V průběhu října jsme měli možnost sbírat věcné dary a informovat o naši činnosti cestující na vlakových nádražích 

v Ostravě v Opavě. Své stánky jsme měli otevřené po dobu 5 dní a vysbírali tak přes tunu oblečení pro naše 

obchody. 

Za partnerství moc děkujeme společnosti České dráhy a.s. 

 

 

Světový svátek dárcovství jsme oslavili velkolepě. V rámci Giving Tuesday se nám podařilo zaktivizovat 18 firem a 

desítky individuálních dárců, kteří se ten den stavili se svými dary do některého z našich obchodů. 

Velice děkujeme všem zapojeným. 

 

 

Zachraňte slony před pytláky

Naplňte vagón pro Moment

Giving Tuesday



ROK 2017

DALŠÍ SBÍRKOVÉ AKCE

 

Čas darovat si našli také návštěvníci Megakoncertu Radia Čas. 

Radiu Čas děkujeme za krásný nápad a úžasné promo pro Moment. 

Čas darovat

Prodejní a sbírkové akce 

Již tradičně nás pod svá křídla vzali naši ostravští ale už i pražští partneři, při svých  akcích či poskytli prostory  pro 

naše vlastní. 

Uspořádali jsme Knižní bazar Momentu v Trojhalí, účastnili se  Cooltourního výprodeje šatníku, Dámské jízdy 

v Cooltouru, sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak, VŠB PRIDE v rámci kampaně Týden bez odpadu, Malé 

Hrabárny v Trojhalí, Kompotu, Vetešárny Divadla improvizace ODVAZ, podzimní Bazárny a benefičního vánočního 

trhu Advent plný křídlení. 

Svůj stánek jsme letos otevřeli také na Colours of Ostrava. 

 



ROK 2017

NOVÉ OBCHODY - OSTRAVA

V bezprostřední blízkosti našeho obchodu na podporu Mobilního hospice Ondrášek se nám nabídly nové 

prodejní prostory a my se rozhodli pro stěhování. 

Velkou prodejní plochu jsme vyměnili za menší, zato v přízemí a s výlohou. Design obchodu jsme svěřili  

Ing.Arch. Jiřímu Stejskalíkovi, kterého rádi a často zveme ke spolupráci. Povedlo se, krásný nový Ondráškův 

obchod  jsme pro naše zákazníky slavnostně otevřeli  4. prosince. 



ROK 2017

NOVÉ OBCHODY - PRAHA

Dlouho plánované a připravované se na konci roku naplnilo. 

V Praze na Vinohradech jsme otevřeli svůj první obchod mimo moravskoslezský region. 

Díky činorodosti a pořádnému kusu práce našich pražských kolegů, partnerů ze CCBC a řady dobrovolníků. 

Krásný prostor z dílny Jakuba Miervy poprvé otevřel dveře svým návštěvníkům 18. prosince. 

 



ROK 2017

AKADEMIE MODRÉHO ŽIVOTA

Díky grantu ČSOB Akademie Modrého života zaměřeného na podporu interního rozvoje a profesionalizace 

neziskových organizací jsme získali 50 000,-Kč na vzdělávání v oblasti prezentačních a komunikačních dovedností 

a konzultace v oblasti PR. Školením prošly všechny vedoucí našich obchodů, fundraisingový tým i ředitelka 

Momentu. Kurz vedla Radka Podaná ze společnosti VARD, která nám věnovala několik hodin kurzu prodejních 

dovedností zdarma. Konzultacemi v oblasti se nám věnovala Zuzka Vinklárková. 

Za finanční a odbornou podporu všem moc děkujeme.



ROK 2017

GLOBUS LEPŠÍ SVĚT

S naším projektem se nám podařilo dostat do hlasování o grant společnosti Globus. Vaše hlasy nám v soutěži 

vynesly 1. místo a krásných 130 000,-Kč. 

Grant bude použit na intenzivní kampaň cílenou na individuální dárce z Ostravy a blízkého okolí. Do projektu 

jednoduché a efektivní pomoci potřebným prostřednictvím dárcovství nepotřebných věcí z domácnosti bychom 

rádi zapojili co nejširší veřejnost. 

Část financí jsme využili na propagaci sbírkové akce Naplňte vagón pro Moment, pořádně to na vás ale vybalíme 

až na jaře příštího roku. Už teď se moc těšíme a společnosti Globus za tuto možnost ze srdce děkujeme. 

  



ROK 2017

Je to tak, rozvíjíme se, rozšiřujeme, chystáme nové projekty a chceme být také více vidět. 

To vše nás přivedlo k potřebě sjednotit všechny naše myšlenky do jednoho loga, od nového roku společného pro 

všechny Momenty. 

 

Symboly typické pro podporované neziskové organizace nahradí symbol pampelišky, odkvétající a přitom stále 

krásné, zasévající život dalšímu, houževnaté a užitečné. Zachycena je v jedinečném momentu, kdy fouknete a ona 

se rozletí ve spoustu unášených přání. 

 

Doufáme, že se nám bude dařit plnit ta vaše a budeme mít jen spokojené zákazníky, dárce i obdarovávané.

DO NOVÉHO ROKU V NOVÉM DESIGNU



PODĚKOVÁNÍ

SBÍRKOVÝM PARTNERŮM 
 

DOBROVOLNÍKŮM  
 

 
Soně Adamcové, Andree Jaňákové, Jiřímu Stejskalíkovi, Jiřímu Halfarovi, Martě Bártkové, Evě Adamovičové, 

Naďě Leherové, Aleně Davidové, Elišce Mackové, Danielu Grimmovi, Pavlu Tacinovi, Martinu Šrámkovi, Luďku 
Polochovi, Janu Bazalovi , Jaroslavu Kozelskému, Janu Macečkovi, Nikole Čempelové, Editě Jankovičové, Haně 

Gavendové, Zuzaně Gavlovské, Jarmile Gažikové, Hermíně Poghosyan, Johaně Piechaczkové,  Květuši 
Hlawiczkové, Haně Švecové, Monice Gažikové, Monice Recmanové, Michaele Rybkové, Lucii Skořupové, Šárce 

Peňazové, Silvii Vrbkové, Anně Kazické, Lence Bulavové, Ludmile Gazdové, Josefu Gazdovi, Lukáši 
Albertovičovi, Lence Mašterové,  Michaele Böhmové, Petru Honsovi, Lence Švidmochové, Filipu Klupmarovi, 
Lucii Friedrichové, Miroslavu Fialovi, Evě Ščiglové, Zdeňce Dvořákové, Tereze Gavendové, Kamile Mlčákové, 

Ildice Putnocké, Ivetě Suché, Michaele Blanařové, Silvii Světlíkové, Monice Fenárové, Nikole Janků,  Janě 
Dudové, Gabriele Hoškové, Libuši Hvížďové, Martinu Bitalovi, Martinu Mikešovi,  



PODĚKOVÁNÍ

PARTNERŮM A DÁRCŮM 
 

 

Děkujeme také všem našim zákazníkům a jednotlivým dárcům.  

Bez vás by to nešlo!



FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA



moment-ops.cz 

Moment charity shops

MOMENT ČR,  o.p.s .  
Českobrartská 1788/20 
702 00 Ostrava 
IČO 29444659 
 


