
     

 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Štětí
                                      ČSA 515 , 411 08 Štětí,   IČO  750 03694, účet 104509784/0600
                                            kontaktní adresa : Eva Reifová , ČSA 515, 411 08 Štětí . E-mail : svtp@seznam.cz 

Zpráva o činnosti za rok 2017  předsedkyně organizace  - Reifová Eva 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou organizací, která sama o sobě a dále 
prostřednictvím svých organizačních jednotek jako samostatných právnických osob pomáhá zajišťovat a 
uspokojovat potřeby a zájmy svých členů a dalších osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a tyto 
zájmy chránit. Svaz tělesně  postižených  v ČR je zapsaným spolkem dle Občanského zákoníku v platném 
znění.  Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Štětí byla zapsána do spolkového rejstříku  
8.října 2015, IČ: 750 036694 . Poslední změna stanov byla 1.11.2017. Místní organizace /MO/ Svazu těl. post. 
v ČR z.s. Štětí měla k 31.12.2017 registrováno 219 členů, 13 zdravotně postižených dětí, které zastupují 
rodinní příslušníci. 

   Cílem organizace je: hájit specifické potřeby a zájmy výše uvedené skupiny bez rozdílu věku, 
zkvalitňovat jejich život a poskytovat služby – soc. poradenství s půjčovnou pomůcek, odstraňování bariér,
volnočasové aktivity – zdravotní cvičení, ozdravné pobyty jak dětí tak dospělých, Sportovní hry i tematické 
zájezdy, možnost zaměstnávání, integraci mezi zdravou populaci a účast na dění ve městech a obcích. 
Pomoc rodinám zdrav. post. dětí , pečovaným i pečujícím o osobu blízkou nebo jinou v domácím prostředí 
a těm, kteří se ocitnou v krizové situaci / úrazy, operace, nemoc/. Posílit sebevědomí této skupiny lidí, 
pomoci všem klientům, kteří takovou pomoc potřebují. 

Cílová skupina – je tvořena klienty nejen z řad tělesně postižených bez rozdílu věku / rodiče zdrav. 
post. dětí, mentálně, zrakově sluchově a vnitřně postižení/ , seniorů, ale také  těch, kteří se ocitli v krizové 
situaci. Členství v organizaci v tomto případě není podmínkou.                                                                             

Spolupráce   s jinými subjekty a státní správou – Měú Štětí s vedením města a úzce s Odborem soc. 
věcí. Knihovnou Štětí, lékaři praktickými i odbornými,  Kinem Štětí – bezbariérové, Klubem důchodců, 
Domem dětí a mládeže Štětí,  OkO STP v ČR z.s. Chomutov a KV KO Ústí n.L, organizacemi 
handicapovaných mimo Ústecký kraj. Předsedkyně MO nás zastupuje v komisi soc. služeb a bydlení, 
komisi Zdravého města a účastní se jednání skupiny LP – agentury pro sociální začleňování ve skupině 
bydlení. Podílíme se aktivně na akcích  Zdravého města Štětí – Fórum, Strategie rozvoje, kulaté stoly. 
Domníváme se, že naše práce je přínosná nejen pro zdravotně postižené a seniory, ale také pro město a 
širokou veřejnost. Spolupráce s     vedením města Štětí a vedoucí OSV Mgr. P. Lípovou je nadstandartní.         

STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2018 schválený Výroční  členskou schůzí 
27.11.2017, který se bude snažit plnit ve prospěch  zdrav. postižených bez rozdílu věku, seniorů a všech, 
kteří pomoc potřebují. 

 Jsme neziskovou organizací. Všechny akce, které pořádáme, a to nejen pro zdrav. postižené členy, ale
i širokou veřejnost, jsou bez státní dotace. Finanční prostředky, kterými disponujeme, jsou členské 
příspěvky a finanční či věcné dary věnované naší organizaci od sponzorů či sympatizantů.  Předsedkyně 
organizace, výbor i pořadatelé akcí  řad členů vykonávají práci ve prospěch zdrav. post., seniorů  i 
veřejnost bez nároku na odměnu. Totéž platí o Informačním centru s půjčovnou pomůcek. 
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Příjmem  MO jsou pouze členské příspěvky a sponzorské dary / finanční, věcné/ . V r. 2017 také peníze 
z Grantového programu města Štětí. 

 Ze sponzorských finančních prostředků bylo hrazeno –  doprava autobusem na akce a tematické 
zájezdy, poplatek za pronájem tělocvičny, materiál na ergoterapie, arteterapii a akce pořádané MO, 
Sportovní hry, částečná úhrada ozdravného pobytu pro zdrav. post. a oslabené  děti s doprovodem. Opravy
kopírky a potřebné tonery do kopírky a tiskárny. Úhrada provozu Informačního centra s půjčovnou 
pomůcek.  Dárky od sponzorů pro zdrav. post. děti i dospělé  jsme předávali průběžně na akcích jako ceny.

   
Revize hospodaření 2017 – 2x ročně , hospodaření je v souladu s platnými předpisy a RK neshledala 

žádné nesrovnalosti ve vedení účetnictví. Daňové přiznání za r. 2017 bude předáno na FÚ Litoměřice v 
řádném termínu . 

Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2017 :

P ř í j m y  :  213 590,54 Kč. V příjmech za rok 2017 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za 
ozdravné pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortop. pomůcek, sponzorské finanční dary: Grant MěÚ Štětí, 
firem a jednotlivců. Úroky z BÚ.

V ý d a j e    :  207 953, 44 Kč. Ve výdajích za rok 2017 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra a půjčovny pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích, poštovné. Oprava PC, tonery, papír, bankovní 
poplatky.   

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 5 637,10 Kč. Účetnictví je kdykoliv k dispozici a je uloženo v archivu 
MO Štětí-  U tržnice 701, přízemí vpravo, Štětí.

Přehled o příjmech a výdajích, přehled MaZ za 2017 byl odeslán dle nových směrnic na Městský soud 
Praha 2 včetně CD s účetní uzávěrkou za 2017. 

Sponzoři STP v     ČR z.s. MO  Štětí v roce 2017:   
Finanční dar  :  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., Česká zbrojovka a.s. Uherský 
Brod, PANFLEX s.r.o. Statenice, LUNA Zlatnictví  – Čermákovi Štětí,  Hybská Marie z Vědomic, Český 
zahrádkářský svaz ZO Štětí,  T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice pomůcky pro sluchově postižené, pí 
Fricová Štětí,  členové MO Štětí - Hrnčířová M. , Vysoudilová A., Zwettlerová, Mullerová I.,  J.  Halaš a Urban
M. z Hoštky.                                                                                        
Věcný dar  : manželé Krejčovi – Zahrad. potřeby Štětí, Papírnictví Linhart Štětí , sponzoři, kteří nechtějí být 
jmenovaní a členové MO. Poděkování jistě patří i všem, kteří nám bezplatně pomáhají, také vedoucím 
středisek  RS Ludmila Roztoky u Křivoklátu, RS AERO Holany u České Lípy, RS Zdravotník Horní Vysoká a 
autodopravci p. Gerlickému.  
Také přebíráme od dárců použité i nové  ošacení/  dětské i pro  dospělé/  a předáváme jej potřebným. 

Práce se dá dělat s nadšením, bezplatně a pro dobro věci, ale finanční prostředky jsou potřebné. Pro 
potřeby klientů Půjčovny pomůcek bychom rádi rozšířili nabídku pomůcek, provoz „poradenství“  není také
možný bez financí. Pořádání akcí i jejich náplň, doprava, vše stojí peníze, ale akce jsou pro klienty přínosné
a tak finance sháníme a snažíme se širokou veřejnost informovat o práci organizace a jejím poslání na 
vývěskách, ve Zpravodaji města, také v Knihovně Štětí – 6x ročně Paměťová terapie pro veřejnost a  
prezentace organizace. Pořádáme nejen Specifické akce pro členy zrakově a sluchově postižené, ale také 
pro širokou veřejnost.  Pokusíme se získat sponzorské dary jak finanční tak věcné i v r. 2018.

Výroční zprávu předsedkyně předáváme organizacím, sponzorům, sympatizantům a 
spolupracovníkům  STP v ČR z.s. MO Štětí. 



Jsou samozřejmě věci a plány které se nedaří. Převažuje však to pozitivní. Budeme i nadále pomáhat 
těm, kteří to potřebují. K předním úkolům patří:  Předcházení sociálního vyloučení,  odstraňování 
architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/, působení na veřejnost při odstraňování bariér v 
lidech, sebevzdělávání,  získávat a hledat informace, prosazovat zájmy zdravotně postižených. Posílit 
sebevědomí handicapovaných. Zdravou veřejnost se snažíme přesvědčit o možnostech plnohodnotného 
života lidí s postižením, ale také jejich potřebách a problémech.  

S každým postižením či vážnou nemocí se člověk musí vyrovnat a najít sílu se vzepřít. K tomu slouží 
také všechny akce, které pořádáme. 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2017: 
Leden 2017 - Tříkrálová sbírka 2017 - po vzájemné dohodě s pořadateli jsme vybrali  dvě rodiny dětí s 

postižením, na které se letos koledovalo.  Malá nefinanční výpomoc bula poskytnuta další rodině s  
postiženým dítětem. Začalo zdravotní cvičení pro handicapované, seniory  v prostorách III. ZŠ Ostrovní ul.
Únor 2017 – již podevatenácté jsme uspořádali integrační Ozdravný pobyt pro děti a dospělé v RS 
Zdravotník, Horní Vysoká. Akce, na kterou není státní dotace byla podpořena sponzory bez kterých se 
neobejdeme. Letos se zúčastnilo 12 dětí a 14 dospělých klientů.  Děti vyrazily na stezku odvahy, hledání 
ukrytých slov a lov na lišku. Protože bylo hodně sněhu , tak si ho řádně užily. Vyráběli jsme dekorace –
věnečky, čarodějnici a velikonoční zápichy, přání ke svátkům jara i pro maminky, sovy z papíru, látkového 
slona , ovečky z uchošťourů a ptáčky z vlny.  Opět v průběhu celého pobytu zněla písnička Kamarád. Děti 
dostaly za soutěže a výkony drobné dárky.  Ani dospělé jsme neošidili. Akce je prospěšná svým zaměřením
i místem pobytu – bývalé lázně Jeleč. Nenásilná forma rehabilitace rozvíjí komunikaci, zručnost, 
dovednosti, sebedůvěru, zlepšují se motorické schopnosti jak dětí tak dospělých. Rozvíjení 
mezigeneračních vztahů a pomoc slabším je na akci samozřejmostí. První letošní Paměťová terapie pro 
veřejnost, kterou připravuje v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí pí Reifová proběhla 20.2.2017. 
Zúčastnilo se  27 klientů. 
Březen 2017 – S  pecifická akce „ Beseda pro zrakově postižené“ , kterou pořádáme 1x ročně byla 22. března
2017.Akce je pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci. Přednášejícími 
byly pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska sociální rehabilitace. Zúčastnilo se 35 osob. 
Kromě názorného předvedení pomůcek to byly také vychytávky nejen pro zrak. postižené. Objednali jsme  
31 ks kalendářů ve zvětšeném černotisku, kombinované i v Braillově písmu na rok 2018. Další Paměťová 
terapie byla připravena na 20.3. 2017, zúčastnilo se 29 osob.
Duben 2017- dne  5. dubna 2017 proběhla další Specifická akce „Beseda pro sluchově postižené „. Akci 
pořádáme každoročně nejen pro členy organizace, ale také pro širokou veřejnost. Přednášejícím byl p. J. 
Paur- prezident Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Zúčastnilo se 22 osob, 4 hosté. Upozornil na 
problémy, které přináší ztráta sluchu. Informoval o výběru sluchadel, upozornil na vyšetření a rehabilitaci 
při které by se skluchadla mohla poškodit. Lektorné  jsme uhradili ze sponzorských prostředků. Prezentace
organizace s výrobky dětí i dospělých v Knihovně Štětí. Zdravotně postiženým dětem z MO jsme předali k 
velikonočním svátkům přání s dárkem, který si mohly domalovat. Spolupráce  Knihovnou Štětí -  celoroční 
foto soutěž pro handicapované a seniory s tématem „ZÁPAD SLUNCE“ Paměťová terapie pro veřejnost 
24.4. 2017 – 24 osob. Hrnčířské slavnosti 29.4. 2017 na zámku Nelahozeves, 1. tematický zájezd naší MO. 
Zúčastnilo se 36 dospělých a 6 dětí.  Kromě prohlídky zámku byla k vidění ukázka řemesel, prodej 
rozmanitých výrobků, divádelka pro děti, šašek, koncerty, sokolníci a dobové hry pro děti, cimbálovka, 
lobkowiczké víno a pivo, dobroty ve sklepení, ukázky kování koní, výběh se zvířaty.
Květen 2017 – 2. tematický zájezd - 20. května 2017-  z  ámek Nový hrad v Jimlíně u Loun a Novohradská 
pouť. Výstava oblečení z pohádek Z. Trošky se zastávkou v Panenském Týnci. Účastníků  42. Viděli jsme 
zámecké interiéry, barokní sály, rytířský sál, zámeckou kapli, oratoř, soukromé pokoje i premonstrátskou 
celu. Pouť nabídla dobroty na dobovém tržišti i výrobky z keramiky, dřeva, skla, proutí i další rukodělné 
výrobky. .Zastávka v Panenském Týnci byla pro účastníky zajímavá. Vedle kláštera se tyčí impozantní torzo
nikdy nedostavěného gotického kostela. Podle vyjádření odborníků patří nedokončený chrám k umělecky 
nejhodnotnějším památkám Čech. Další Paměťová terapie proběhla 22.5.2017, účastníků 26.
Červen 2017 – Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Ozdravný   
pobyt  v     Roztokách u Křivoklátu  12. – 22. června 2017, RS Ludmila , 33 účastníků. Absolvovali cvičení 



venku, sociální poradenství, paměťovou terapii a Bingo, někteří i ergoterapii. Využili přítomnost nevidomé 
masérky, která prováděla průběžně masáže za úplatu.  Chodili jsme na procházky po okolí, do Údolí hříchu 
a na Yukon i po naučných stezkách, využili jsme Kneipovu medicínu. S mobilnějšími jsme se vydali na 
Křivoklát pěšky, méně mobilní klienti mohli využít dopravu auty.  Na výlet jsme jeli do Berouna a Nižboru. 
Táborák, společenský večer s bohatou tombolou a harmonikářem neměl chybu. Přítomná parta lidí i když  
různého věku i zdrav. postižení byla vynikající. 
Červenec 2017 – dovolená, zajistili jsme akutně pomoc 12 klientům.
Srpen 2017-Ozdravný pobyt pro členy MO dospělé a děti, integrační Holany u Č. Lípy v     termínu 26.8. - 2.9. 
2017. Účastníci: 28 dospělých, 13 dětí. Náplň pobytu– mezigenerační vztahy, soc. právní poradenství - 
legislativa, ergoterapie, arteterapii, cvičení venku,  vycházky,  plavání v bazénu, paměťová terapie, bingo, 
diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze taženým koňmi,
retro letní kino pro dětí i dospělé. Každodenní posezení prostě jen tak, zpříjemnilo pobyt.  Pro děti jsme 
připravili večerní stezku odvahy i naučnou stezku s Morzeovkou. Mezigenerační vztahy fungují, pomoc dětí
mezi sebou, ale i dospělým byla samozřejmostí.    
Září 2017 - Výbor STP v ČR z.s. MO Štětí připravil již  16. Sportovní  hry pro zdrav. post. bez rozdílu věku - 
integrační. Je to naše největší akce. Z řad členů MO byl i realizační tým. Akce byla pořádána v rámci 
spolupráce s DDM Štětí. Celkem  31 dětí a 52 dospělých, prožilo za příjemného počasí aktivní odpoledne. 
Všichni  účastníci ,děti  i dospělí  absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně zcela nevážných. Byly to: 
hod na plechovky z papíru, hod holínkou, průhoz, šipky, zahození mobilního telefonu do koše, petangue, 
kroket, kroužky a nervy drásající chytání ryb. Nechyběla legrace a dobrá nálada. Všichni si odnesli za své 
výkony malé dárky, které nám dali sponzoři nebo jsme je uhradili z darovaných financí. Po vší té námaze 
jsme si na ohništi opékali postupně uzeninu.  Akce byla hodnocena účastníky jako velmi dobrá. Měli čas, si
neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně.  V polovině září 2017 proběhlo Školení 
funkcionářů STP v ČR kraje Ústeckého, kterého jsme se zúčastnili. Lektoři:  STP v ČR z.s. Praha : Ing. 
Alena Říhová, Ing. Vlastmil Birčák  Mvdr Tichý J. a  Reifová E. Pro účastníky byl připraven test, který ověřil 
znalost Stanov STP a všeobecný přehled. Od 1.11.2017 došlo ke změně Stanov STP. 3. Tematický zájezd na
Zámek Děčín byl 23. září  2017 –  31 dospělých a 7 dětí . Před objednanou prohlídkou jsme navštívili 
Kavárnu  – Palačinkárnu„ Na cestě“ , kde nás v příjemném prostředí obsluhovali zdravotně postižení z 
občanského sdružení Slunečnice  Děčín. Zámek je chráněnou kulturní památkou. Prošli jsme s milou a 
šikovnou průvodkyní prohlídkovou trasu „ Zlaté časy „ která je zřízena v reprezentativním křídle a zavedla 
nás do soukromých apartmá zámku i do společenských místností v prvním patře. Pro méně mobilní je zde 
instalován výtah. Podívali jsme se  do Růžové zahrady se salou terrenou ze 17. století s freskami. Aktivní 
sobota s příjemným počasím se všem líbila. 
Říjen 2017 - Naši členové se zúčastnili 7.10.2017 celorepublikové akce „Výstava na stromech“  s   Férovým 
piknikem na Husově náměstí. Paměťová terapie proběhla 9.10.2017 v Knihovně Štětí. Zúčastnilo se 19 
osob. Dne 12.10.217 probíhal na sále KS Den Zdraví. Pro zájemce bylo připraveno zdarma měření glykémie,
cholesterolu, tlaku a celkového stavu fyzické kondice. Proběhla prezentace naší MO i s „poradenstvím“.  
Dne 28.10.2017 jsme uspořádali již podeváté zájezd na Kouzelný zámek Libochovice s pohádkou – 
ukončení sezóny. Počet účastníků: 35. Jeli jsme za utajovanou pohádkou do Libochovic. Tentokrát nás 
čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Prosmáli jsme se všemi pohádkami. Samozřejmě jsme navštívili na  
nádvoří jarmark a prohlédli si krásnou zahradu s pávy. Našim „zájezdovým“ dětem jsme předali reflexní 
medvídky a dospělákům žetony – Zdravé město Štětí.
Listopad  2017- poslední letošní Paměťová terapie proběhla 6.11. 17, zúčastnilo se 28 osob.Všichni si 
odnesli za celoroční snažení knížku. V roce 2018 budeme ve spolupráci s Knihovnou opět pokračovat . 
Předsedkyně MO se zúčastnila 7.11.2017 jednání pracovní skupiny „bydlení a zaměstnanost" - revize 
Strategického plánu sociálního začleňování - priorizace cílů a analýza rizik. Dne 9.11.2017 Kulatého stolu 
na téma „Dobrovolnictví“. Dobrovolnické programy, dobrovolnictví v praxi. Výroční členská schůze se 
konala 27.11.2017 - přítomno 126 členů, hlasování volby - per rolllam , korespondenční e-mailem využilo 
12 členů. Proběhly volby předsedy MO,  členů výboru a revizní komise na další pětileté volební období od 
2018. Předsedkyní MO se stala Reifová E. Zajistili jsme 29. listopadu  2017 interaktivní výstavu pro 
veřejnost „ PROSTŘENO „ v přízemí Knihovny Štětí od 10 do 16 hodin s ukázkami ze sbírky Gastro 
sběratele Vladimíra Švece z Prahy, člena naší MO a Klubu sběratelů kuriozit. Byly k vidění různé formičky, 



vykrajovátka, mlýnky, nože, louskáčky a všelijaká udělátka do kuchyně, reklamní plakáty, krabičky i 
účtenky. Pan Dr. Šmíd, penzionovaný pedagog z Hotelové školy v Klánovicích ukázal sbírku příborů a 
jídelních lístků. Návštěvnici se mohli  dozvědět  něco o stolování.
Prosinec - Dne 4.12. bylo odesláno na STP Praha a OkO Chomutov usnesení z VČS, zápis ze schůze s 
volbou výboru a RK. Okresní shromáždění bude v dubnu 2018, zvoleni 2 zástupci z  naší MO a předsedkyně
MO s předs. revizní komise.  Proběhl již 14. ročník Křížovkářské olympiády a sudoku  7.12. 2017 . Akci 
pořádáme k Světovému  dni zdravotně postižených / 3.12./. Účastnici si lámali hlavu nad velkými i malými 
křížovkami, bojovali  se sudoku. Zúčastnilo se 14 osob. Poslední letošní zdravotní cvičení bylo 13.12. 2017. 

Průběžně po celý rok 2017 – probíhalo v Informačním centru poradenství pro zdrav. post., seniory a 
veřejnost, neakreditovaná služba, každý čtvrtek 10 – 12 hod. v DPS Štětí, Školní 700. Pokud někdo 
potřebuje okamžitou pomoc, je možné kontaktovat předsedkyni MO.  Klienti mohou získat informace o 
změnách v legislativě, specifické informace vzhledem ke svému postižení – zrakově, sluchově, tělesně, 
vnitřně a mentálně postižení, pečující i pečovaní klienti, tištěné informace, nahlédnout do katalogů se 
zdravotními pomůckami, které předepisují lékaři. Máme také v těchto prostorách Půjčovnu kompenzačních 
a ortopedických pomůcek, pro sluchově postižené máme baterie a příslušenství k sluchadlům, pro zrakově 
postižené podpisovky, katalogy a lze objednat kalendáře ve zvětšeném černotisku, Braillu i časopisy a 
pomoc Tyfloservisu Ústí n.L.  V roce 2017 nás navštívilo celkem 688 klientů, /někteří opakovaně/. 
Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 92 členů. Na částečné krytí 
provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali z  Grantu města Štětí finanční dotaci a pomohl i finanční dar 
od MONDI Štětí a.s. Od 1.1.2018 bude Informační centrum s půjčovnou pomůcek přestěhováno do nových 
bezbariérových prostor Štětí, U tržnice 701 – přízemí vpravo. V DPS je nutné vybudovat nákladní výtah pro 
klienty.
Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 2017 k  35 projektům firem i jednotlivců.

   Solidarita, pomoc společnosti pro všechny, úcta k handicapovaným, chronicky nemocným  a starým 
lidem je jednou z elementárních věcí a péče o ně, zas jedním z důvodů, proč vůbec vznikla lidská 
společenství. Bez této úcty  a vědomí si toho, že jednou  budeme pomoc také potřebovat /všichni budeme 
staří a třeba i nemohoucí/ se stáváme jenom ubožáky bez minulosti a budoucnosti. /P. Bříza/ 

Zdraví není samozřejmost. 
 

11.ledna 2018  Reifová Eva – předsedkyně 
STP v ČR z.s. místní organizace Štětí

http://www.hotelova-skola.cz/
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