VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
KŘÍDLENÍ nadačního fondu
www.kridleni.cz
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Základní údaje o nadačním fondu
Název:

KŘÍDLENÍ nadační fond

Sídlo:

Sadová 1728/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:

03488462

Právní forma:

Nadační fond

Spisová značka:

N 1170 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Datum vzniku:

21. 10. 2014

Nadační kapitál:

5.000,- Kč

Účel nadačního fondu
→→ Účelem nadačního fondu je podpora neziskového sektoru, zejména:
→→ Vytváření platformy pro systémové hledání zdrojů (dále jen fundraising), zejména
pro organizace s tělesně i duševně postiženými klienty, pro lidi s nejrůznějším
handicapem, seniory, sociálně ohrožené občany, děti, mládež a studenty, také pro
organizace věnující se ochraně a péči o zvířata, ochraně přírody a ochraně životního
prostředí
→→ Podpora projektů a činností těchto organizací
→→ Pořádání akcí na podporu těchto neziskových subjektů a pro charitativní účely
→→ Vytváření konkrétních příležitostí pro uplatňování společenské odpovědnosti firem
a jednotlivců
→→ Podpora vzdělávání, vzdělávání v oblasti fudraisingu a pro charitativní účely
→→ Vydávání tiskovin pro fundraising a charitativní účely
→→ Hledání nových mechanismů podpory neziskového sektoru a vytváření
dlouhodobých foram spolupráce firem i jednotlivců s neziskovým sektorem
→→ Motivování a zvyšování angažovanosti firem i jednotlivců pro rozvoj občanské
společnosti
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Orgány nadačního fondu
Správní rada
Předseda správní rady: Ing. Lucie Houthoofdtová
Člen správní rady: Ing. Zuzana Grimmová
Člen správní rady: Ing. Jiří Bílý
Revizor
Ing. Věra Moravcová
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Způsob jednání jménem
nadačního fondu
Jménem nadačního fondu jedná buď předseda správní rady samostatně nebo dva členové
správní rady společně.
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Dary poskytnuté nadaci
V roce 2015 byl na bankovní účet uložen výnos z veřejné sbírky konané v roce 2014 ve výši
31.844,- Kč. Dále byly nadaci v tomto roce poskytnuty finanční dary v hodnotě 134.428,25
a uspořádána další veřejná sbírka s výtěžkem 45.824,- Kč. Výtěžek sbírky 2015 a darů byl
rozdělen na projekty neziskových organizací v roce 2016.
Nadace také obdržela od společnosti REDA v hodnotě 6.886 Kč věcné dary, které nám na
navštěvovaných akcích výborně posloužily k propagačním účelům (trička, hrníčky, tašky) a byly
využity jako poděkování našim dobrovolníkům (zejména z řad studentů spřátelených škol:
Gymnázium Olgy Havlové, Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. Ostrava).
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Veřejná sbírka
V roce 2016 byl ze sbírky z roku 2015 ve výši 45.824,- Kč podpořen rozhodnutím správní
rady ze dne 29.1.2016 projekt „Haf! Haf! Canisterapie – život s pejsky pomáhá!“
organizace Mikasa, z.s.
V roce 2016 se uskutečnila veřejná sbírka povolena Krajském úřadem
Moravskoslezského kraje dne 2.9.2016 č.j. MSK 109708/2016. Sbírka byla zahájena
dne 23.9.2016 zapečetěním pokladniček na Magistrátu města Ostravy. Celkem bylo
zapečetěno 6 pokladniček.
Během konání sbírky tj. od 23.9. 2016 do 31.3.2017 byly pokladničky umístěny na
těchto akcích:
27.9. 2016

VŠB-TUO / Technika run 2016

20.11. 2016	Kostel sv. Václava Ostrava / Hudba pro rodinu - benefiční koncert
s ministrem Marianem Jurečkou
1.12. 2016

Gong DOV / Advent plný KŘÍDLENÍ 2016

6.12. 2016	VŠB-TUO / Předvánoční setkání zaměstnanců a jejich rodin
23.12. 2016	Gong DOV / Vánoční punč společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
21.3. 2017	Prokešovo náměstí Ostrava / Svět jinýma očima – jarmark neziskových
organizací
Pokladničky byly na Magistrátu města Ostravy kontrolovány, odpečetěny a během trvání
sbírky bylo provedeno několik sčítání. Celkový výtěžek činil 68.024,- Kč. Peníze byly vždy
v nejbližší možný den vloženy na transparentní účet KŘÍDLENÍ nadačního fondu u FIO
banky číslo 2200723739/2010.
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Celkový přehled sbírky 2016/2017
Datum

Pokladničky

Peníze

Pečetění

Počítání

Počítání

Vklad do banky

Počet ks

Počet ks

Kč

Kč

23.9.2016

6

29.9.2016

2

2

22 415,00 Kč

22 415,00 Kč

21.11.2016

1

1

8 315,00 Kč

8 315,00 Kč

8.12.2016

6

6

30 452,00 Kč

30 452,00 Kč

6

6 842,00 Kč

6 842,00 Kč

15

68 024,00 Kč

68 024,00 Kč

3.4.2017
Celkem

15

Ve sbírce v roce 2016 se podařilo vybrat 61.182,- Kč, finance byly použity na podporu níže
uvedených projektů.
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Dary poskytnuté nadaci
V roce 2016 byl na bankovní účet uložen výnos z veřejné sbírky konané v roce 2015 ve výši
45.824,- Kč, dále byla uspořádána sbírka, jejíž výtěžek ve výši 61.182,- Kč byl vložen na účet
nadačního fondu. V tomto roce byly nadačnímu fondu poskytnuty finanční dary v hodnotě
61.709,81 Kč.
Hospodaření je patrné z příloh této zprávy:
– Výkaz zisku a ztrát 2016
– Rozvaha Aktivity fondu v roce 2016

www.kridleni.cz
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Aktivity fondu v roce 2016
18.-19.2. 2016		DK Akord Ostrava / Konference Erudio Patria a workshop o CSR
/ partneři akce
2.-3.5. 2016		

Otevření Holos centrum Vlaštovičky a Gong DOV / Návštěva a přednáška
Prof. Stanislava Grófa „Návrh zásadní revize psychologie a psychoterapie“
/ partneři akce

4.-5.5. 2016		

TIETO Tower Ostrava / KŘÍDLENÍ Wanted – sbírka běžek a vybavení pro 		
Oříšek z.s. / spoluorganizátoři a partneři akce

5.6. 2016		FEI VŠB-TUO / Návštěva kroužku ADAM – autistické děti a my z.s. a klienty
podpořeného projektu „Jarda je autista, ale taky vědec“
12.9. 2016		

START nových projektů KŘÍDLENÍ 2016/2017 / www.kridleni.cz

			

Žít svůj život / Integrační klub BRÁNA 2016 Centrum pro rodinu a sociální
péči z.s.

			Integrační klub BRÁNA pomáhá mladým lidem se zdravotním postižením
proplout branou do dospělosti. Osamostatnění je jako začátek vlastní
plavby. Provoz klubu a podpora sociálních aktivit pomůže našim
uživatelům ŽÍT SVŮJ ŽIVOT!
			
			

Násobíme šance / S.T.O.P., z.s.

			Násobíme šance na vzdělání dětí z chudých rodin. Naši mladí
dobrovolníci pomáhají dětem nejen zlepšit známky ve škole, ale snaží se
je podpořit a usnadnit složitý start do života. Pomozte nám zajistit vstupní
balíček potřeb pro doučování.
			
			

Běžky pro Oříšek / Oříšek, z.s.

			Sbíráme běžky a běžecké vybavení pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením. Proto přineste nepotřebné a skládejte je na hromadu s námi!
			
			

Jarda vědec autista / ADAM – autistické děti a my, z.s.

			Mezi námi je řada malých „aspergerů“ zakletých ve svém osamocení.
Jsou stejní jako Jarda a další chlapci z ADAMa. Pomozte nám rozvíjet
jejich talenty a proměnit sny ve skutečnost.
			
			

Zážitkový tábor / Sdružení – BES, z.s.

			III. ročník zážitkového táboru pro děti s autismem podporuje nejen
prázdninové dobrodružství dětí za doprovodu asistentů, ale umožňuje
odpočinek rodičům. Bez asistence a systému „one to one” to nejde, s Vaší
podporou zvládneme.

www.kridleni.cz
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Babička a dědeček do školky / Celé Česko čte dětem o.p.s.

			Spojit tři generace, sdílet moudrost a zažít díky čtení dobrodružství zní
pohádkově. S Vaší podporou a naším projektem to pro deset seniorů,
devadesát dětí i jejich rodičů může být skutečnost. Senioři mohou
smysluplně trávit čas a stát se pravým pokladem.

			

Krize jako příležitost / Holos, z.ú.

			Psychospirituální krize a obtížné životní situace vyžadují celostní
přístup, profesionalitu a individuální péči. Pomozte vytvořit bezpečné
prostředí pro lidi ve stavech s bouřlivým průběhem, současně s velkým
transformačním a léčivým potenciálem.
			

Hvězda stále srdcem zářící / ABAK-počítadlo o.s.

			Pro další úspěchy a fungování florbalového týmu vozíčkářů potřebujeme
nejen kapitána, hráče, sportovní vybavení, servis, ale také možnost
regenerace sil a podpůrný zdravotní materiál pro sportovce se
specifickými potřebami.
20.9. 2016		

Dům umění Opava / Vernisáž výstavy Holos „Cesta k sobě“ / partneři akce

27.9. 2016		

VŠB-TUO / Technika run 2016 / partneři akce

2.10.-31.10. 2016	Dobročinná aukce uskutečněné na našem portále / V rámci oslav
X. výročí založení neziskové organizace Celé Česko čte dětem
/ výtěžek 142.957,- Kč / partneři akce
20.11. 2016		Kostel sv. Václava Ostrava / Hudba pro rodinu – benefiční koncert
s ministrem Marianem Jurečkou ve spolupráci s organizací Centrum pro
rodinu a sociální péči / partneři akce
26.- 27.11. 2016		Sareza Ostrava Přívoz / IV. Ligové kolo a benefiční utkání výběru
florbalistů vozíčkářů FB ABAK a týmu Chlapi sobě ADAM – autistické děti
a my z.s. / partneři akce
30.11. 2016		

Česká rozhlas Ostrava / Návštěva pořadu Koktejl, mediální partnerství 		

	Český rozhlas Ostrava v rámci akce APK 2016
/ http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3754142
1.12. 2016		Gong DOV / Advent plný KŘÍDLENÍ 2016 / spoluorganizátor projektu a XI.
ročníku akce / www.adventplnykridleni.cz
2.12. 2016		Dům knihy Ostrava / Křídlení a čtení se spisovatelem Michalem
Vieweghem ve spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem
/ partneři akce
6.12. 2016		VŠB–TUO / Předvánoční setkání zaměstnanců a jejich rodin
/ partneři akce
23.12. 2016		Gong DOV / Vánoční punč společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
a hostů / spoluorganizátoři a partneři akce
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Přehled poskytnutých příspěvků
Nadační fond v roce 2016 podpořil z darů roku 2015 a 2016, veřejné sbírky 2015 a 2016/2017
projekty neziskových společností dle rozhodnutí vůle dárců nebo schválením následujících
zasedání správní rady.
Z posledního zasedání správní rady konaném 19.12.2015 a dle ukončeného hlasování na
stránkách projektu Advent plný andělů 2015, kterého se KŘÍDLENÍ nadační fond účastnil jako
spoluorganizátor akce, byly schváleny částky a podpora pro tyto tři organizace:

Občanské sdružení Dítě s diabetem
IČ 26673371
Železárenská 636/4, 709 00 Ostrava
Hulváky s projektem „I dítě s diabetem chce na letní tábor“ 1. místo s příspěvkem 15.000,- Kč
Počet hlasů: 4940
Příspěvek byl použit v rámci letního tábora pro děti s diabetem na nákup materiálu, odměn, dárků,
vstupného a sportovních aktivit pro klienty.
Finance odeslány 23.2.2016
S.T.O.P., z.s.
IČ 26516594
Trocnovská 6, 702 00 Ostrava
S projektem „Klubovna pro kmotra“ 2. místo s příspěvkem 10.000,- Kč
Počet hlasů: 4386
Klubovna určená pro doučování a setkávání dobrovolníků s klienty - dětmi ze sociálně ohrožených
slabých rodin byla za příspěvek dovybavena potřebnými věcmi jako jsou věšáky, přehozy, sklenice,
vysavač a jiný drobný majetek.
Finance odeslány 10.3.2016

www.kridleni.cz
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ADAM – autistické děti a my z.s.
IČ 22867368
Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov
S projektem „Jarda je autista ale taky vědec“
3. místo s příspěvkem 5.000,- Kč
Počet hlasů: 323 + dar dárce KŘÍDLENÍ nadačního fondu společnosti Profi Tape, který projevil
přání, aby jeho příspěvek ve výši 10.000,- Kč byl předán této organizaci na výše uvedený projekt.
Finance byly použity na lektory vědeckých kroužků, materiální zabezpečení těchto kroužků
a vědeckého dne na příměstském táboře pro autistické děti.
Finance odeslány 23.2.2016
Rozhodnutím jednání správní rady, které se konalo 29.1.2016 byly schváleny příspěvky z KŘÍDLENÍ
nadačního fondu pro organizace a dva předložené projekty:
MIKASA z.s.
IČ 22832386
Lumírova 523/28 Ostrava Výškovice
47.000,- Kč
Projekt „Haf! Haf! Canisterapie – život s pejsky pomáhá!“, na úhradu kterého byl použit výtěžek
veřejné sbírky z roku 2015 ve výši 45.824,- Kč.
Příspěvek byl použit na úhradu nákladů víkendového pobytu v Beskydech pro klienty, jejich
doprovod, odborné asistenty, canisterapeuty jako je ubytování, doprava, pojištění a nákup
pomůcek nutných pro canisterapii.
Finance odeslány 29.3.2016
ABAK-počítadlo,o.s.
IČ 26551098
17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava Poruba
50.000,- Kč
Projekt „Hvězda, která září srdcem“.
Podpora byla použita pro florbalový tým vozíčkářů FC ABAK, konkrétně na dopravu a ubytování
při soutěžních zápasech extraligy, nákup speciálního vozíčku pro hráče, materiál - míčky, hokejky,
bandáže a další spotřební materiál k údržbě speciálního sportovního vybavení v sezóně.
Finance odeslány 4.3.2016

www.kridleni.cz
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Zasedáním správní rady ze dne 30.6.2016 byla schválena účetní uzávěrka, správa revizora
a výroční zpráva KŘÍDLENÍ nadačního fondu za rok 2015.
Na jednání správná rady dne 1.11.2016 bylo rozhodnuto o podpoře projektu:
ADAM – autistické děti a my, z.s.
IČ 22867368
Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov
22.500 Kč na projekt „Jarda vědec a autista“ (z toho 22.415,- Kč z veřejné sbírky 2016).
Příspěvek bude použit na financování nákladů speciálních vědeckých kroužků pro 10 dětí s
autismem konaných ve spolupráci s VŠB TUO, kde hravou formou mohou pronikat do tajů fyziky,
chemie, elektronik, informatiky a moderní techniky, a také na úhradu práce psychologa při PC
kroužku pro děti s autismem v Havířově. Aktivity jsou přizpůsobeny zájmům a nadání dětí a jsou
vedeny s citlivým ohledem na jejich sociální hendikep.
Finance odeslány 20.12.2016
Dne 14.12.2016 proběhlo poslední zasedání správní rady v roce 2016, které schválilo
podporu projektu:
S.T.O.P, z.s.
IČ 26516594
Trocnovská 6, 702 00 Ostrava Přívoz
20.000,- Kč na projekt „Násobíme šance na vzdělání“ - startovací balíčky pro dobrovolnický
program Doučování.
V rámci dobrovolnického programu Doučování určeného dětem ze sociálně slabých a ohrožených
rodin byly nakoupeny základní školní pomůcky. Z nich pak byly vytvořeny tzv. startovací balíčky,
které dovybavují děti potřebným materiálem pro práci a výuku. Dále byly pořízeny kancelářské
pomůcky pro dobrovolníky především z řad studentů středních a vysokých škol, kteří doučování
dětí zajišťují.
Finance odeslány 27.12.2016

www.kridleni.cz
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Další projekty byly podpořeny bez rozhodnutí správní rady přímo dárci přes fundraisingový portál
www.kridleni.cz:
MENS SANA, o. p. s.
IČ 65469003
Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava Poruba,
500,- Kč na projekt „Symfonie hemisfér“ pro Centrum trénování paměti a programy pro zlepšování
paměti dětí a mládeže s poškozením mozku.
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
IČ 48804517
Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
578,- Kč na projekt „Žít svůj život – integrační klub BRÁNA“
Bílá holubice o.s.
IČ 27045617
Černá louka 3188, 702 00 Ostrava
101,- Kč na projekt „Hvězdy z kalendáře aneb Tančíme (ne)jen na kolečkách“.

www.kridleni.cz
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Partnerství KŘÍDLENÍ on-line dražba
Nadační fond KŘÍDLENÍ se jako partner v roce 2016 zajišťoval a nabízel dražbu předmětů
neziskových organizací přes portál www.kridleni.cz .
Dobročinná on-line dražba uměleckých předmětů předních českých umělců, výtvarníků a
designérů ve prospěch neziskové organizace Celé Česko čte dětem probíhala v říjnu a skončila
s výsledkem 142.957 Kč. Bořek Šípek, Olbram Zoubek, Dita Pepe a další věnovali svá díla do
dobročinné dražby u příležitosti oslav 10. výročí Celé Česko čte dětem. Výtěžek z dražby byl určen
přímo na podporu projektů této organizace.
V listopadu a prosinci probíhala dražba předmětů neziskových organizací, které se účastnily XI.
ročníku akce Advent plný KŘÍDLENÍ, jejíž je nadační fond klíčovým partnerem. V rámci této dražby
se podařilo před portál pro neziskové organizace získat 20.500 Kč.
Díky našemu partnerství a zapojení našich dobrovolníků po on-line aukce tak neziskové
organizace získaly další finance na svou činnost a projekty ve výši 163.457 Kč.

www.kridleni.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za podporu všem dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, příznivcům,
návštěvníkům akcí a našim partnerům.
V roce 2016 nás finančně podpořili:
U&SLUNO / Profitape
Silvan Špicar / Roman Hájek / David Grendysa
Gymnázium Olgy Havlové / Sdružení za starou Ostravu
Hana Velkoborská / Lenka Kniezková / Petra Göbelová / Hana Kožuchová

Přílohy výroční zprávy:
Výkaz zisku a ztrát 2016
Rozvaha 2016
Zpráva revizora
Prezenční listina

www.kridleni.cz
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Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou Nadačního fondu KŘÍDLENÍ
V Ostravě dne 30.6.2017

…………………………………………
Ing. Lucie Houthoofdtová
Předseda správní rady

…………………………………………… 		

……………………………………………

Ing. Jiří Bílý 			

Ing. Zuzana Grimmová

Člen správní rady		

Člen správní rady

PREZENČNÍ LISTINA
Zasedání správní rady KŘÍDLENÍ nadačního fondu dne 16.6.2016.
Ing. Lucie Houthoofdtová ……………………………………………
Ing. Zuzana Grimmová ……………………………………………
Ing. Jiří Bílý ……………………………………………

www.kridleni.cz

18

„Skládáme se na křídla místních neziskovek.
Díky, že jim pomáháte úctyhodně létat s námi!“
Za celý tým a správní radu
Ing. Lucie Houthoofdtová
zakladatelka KŘÍDLENÍ nadačního fondu
V Ostravě, dne 20.června 2016

info@kridleni.cz
www.kridleni.cz

www.kridleni.cz
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

KŘÍDLENÍ nadační fond
Sadová 1728/17
Ostrava 2
702 00

ke dni 31.12.2016
( v haléřích )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03488462

a
A.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

b
Dlouhodobý majetek celkem

c
Součet A.I. až A.IV.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

6

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

1

144 056,45

83 241,26

144 056,45

83 241,26

144 056,45

83 241,26

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

11

c
Součet A.I. až A.II.

2

1

A. I.

Součet B.I. až B.IV.

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

12

143 770,45

A. I.

Jmění celkem

13

143 770,45

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

30.06.2017

Právní forma účetní jednotky

83 051,26
5 065,45
77 985,81

15

286,00

190,00

286,00

190,00

144 056,45

83 241,26

19

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Stav k posled. dni
účetního období

20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2016
( v haléřích )

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

KŘÍDLENÍ nadační fond
Sadová 1728/17
Ostrava 2
702 00

IČO
03488462

Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem

8

Součet A.I. až A.VIII.

10

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

8 212,00

8 212,00

4 015,24

4 015,24

42 500,00

42 500,00

54 727,24

54 727,24

132 713,05

132 713,05

Součet B.I. až B.V.

17

132 713,05

132 713,05

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

77 985,81

77 985,81

ř. 18 - ř. 9

19

77 985,81

77 985,81

30.06.2017

Právní forma účetní jednotky

Činnosti

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

