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1. Úvodní slovo 

 
 
Dnešní doba nabízí řadu úžasných možností a příležitostí pro všechny. Nicméně ne ke všem je stejně 

vstřícná a spravedlivá. V  napjaté ekonomické situaci v Evropě je více než kdy jindy důležité, aby 

každý z nás převzal spoluodpovědnost za stav a vývoj současného dění. Společnost Telefónica tuto 

odpovědnost cítí a demonstruje ji činností své Nadace O2 již téměř 10 let, od roku 2011 primárně 

prostřednictvím svého nového sociálního programu Think Big.  Často slyším o tom, že dnešní doba 

trpí nedostatkem opravdových moderních hrdinů. Já si to nemyslím. Jsem přesvědčen, že mezi námi 

jsou opravdoví lidé, kteří usilují o pokrok, o odpovědné podnikání, ve svém volném čase pomáhají 

druhým a svým každodenním konáním usilují o lepší svět. Tu největší naději spatřuji v mladých lidech. 

Oni jsou naší naším příslibem, naší nadějí do budoucna. Klademe na ně vysoké nároky, chceme, aby 

byli vzdělaní, aktivní, poctiví a pracovití, aby měnili náš svět k lepšímu. Ale pokud tohle všechno po 

nich požadujeme, musíme jim nejprve dát naši důvěru, naši podporu, investovat do nich to nejlepší 

z nás. Teprve pak můžeme doufat, že tuto investici oni předají dál do komunit, v nichž žijí. Vidím 

kolem sebe spoustu nadšených mladých lidí, kteří jen nečekají s nataženou rukou, ale sami aktivně 

hledají cesty, jak měnit své okolí k lepšímu. Jsem rád, že naším programem Think Big jim v tom 

můžeme pomoci.  

 

Luis Malvido, generální ředitel společnosti Telefónica Czech Republic 

Čestný člen správní rady Nadace O2 
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2. Poslání Nadace O2 

Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje 

dětí a mladých lidí. Nadace O2 se dále zaměřuje na rozvoj a ochranu prostředí a komunit, ve kterých žijeme. 

Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic podporuje také 

projekty ze sociální oblasti, jejichž cílem je vyrovnávat šance znevýhodněných skupin a jednotlivců. 

Nadace O2 je firemní nadací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Byla zapsána dne 29. května 2002 u 

Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 450 dle zákona O nadacích a nadačních fondech, číslo 227/1997Sb.  

3. Lidé v nadaci 
 
Správní rada Nadace O2 měla k 31. prosinci 2011 devět členů  
 
 
Předsedkyně správní rady:  

• Ing. Dana Dvo řáková, MBA , ředitelka korporátní komunikace, Telefónica Czech Republic, 
a.s. 

 
Místopředseda správní rady: 

• Martin Ková ř, Ph.D., konzultant neziskového sektoru, ombudsman banky – ochránce práv 
klienta 
 

Další členové: 
• Mgr. Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů, Telefónica Czech Republic, a.s.  
• JUDr. Jakub Chytil , ředitel pro právní, regulatorní a veřejné záležitosti, tajemník společnosti,  

Telefónica Czech Republic, a.s.  
• Ing. Stanislava Paulsen, ředitelka pro zákaznickou zkušenost, Telefónica Czech Republic, 

a.s. 
• Ing. Martin Bek , ředitel pro podpůrné služby, člen představenstva, Telefónica Czech 

Republic, a.s. 
• Pavel K říž, herec a psychoterapeut 
• PhDr. Jaroslav Šturma , ředitel Dětského centra Paprsek a předseda Českomoravské 

psychologické společnosti 
• Mgr. Jitka Volková, externí konzultant 

 
Čestný člen správní rady  

• Luis Antonio Malvido , předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s. 

 
Revizor Nadace 

• Ing. Martin Klímek, výkonný ředitel pro kontroling residenčního segmentu, Telefónica Czech 
Republic, a.s. 

 
Pracovníci 
 

• Ivana Šatrová , ředitelka Nadace O2, Telefónica Czech Republic, a.s. 

• Ing. Jitka Kálmánová, vedoucí projektů Nadace O2 

• Ing. Adéla Čiháková, projektový specialista Nadace O2 

• Mgr. Kate řina Hladíková,  vedoucí dobrovolnickém programu  

• Martina Stropková, externí spolupracovník, administrativa 
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4. Programy Nadace O2 
 

a) 

• Podpora d ětí a mladých lidí 

 

Think Big  

b) 

• Podpora prost řednictvím technologií a služeb 

 

   Linka bezpečí 

     

   Linka seniorů 

c) 

• Dobrovolnický program – firemní dobrovolnictví 

d) 

• Ostatní projekty 
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4A. Podpora d ětí a mladých lidí  
 
Think  Big 
 

V roce 2011 se Nadace O2 připojila k dlouhodobému celoevropskému sociálnímu programu 

společnosti Telefónica s názvem Think Big, který pomáhá mladým lidem realizovat veřejně prospěšné 

projekty na podporu komunit, v nichž žijí. Program Think Big poskytuje mladým lidem finanční 

příspěvky, vzdělání, mentoring a telekomunikační balíček služeb O2, na úspěšnou realizaci jejich 

projektů. Think Big realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti 

(NROS). Partnerem pro vzdělávání je Prázdninová škola Lipnice. 

 

V roce 2011 poskytla Nadace peněžité nadační příspěvky v rámci programu Think Big ve výši  

5252 tis. Kč a nepeněžité nadační příspěvky ve výši 1 500 tis. Kč. Program Think Big se stal hlavním 

programem Nadace O2. V prvním roce bylo v programu podpořeno 101 veřejně prospěšných projektů 

mladých lidí.  

 

Přihlášené projekty mladých lidí vyhodnocují regionální nezávislé komise. Vyhodnocení má regionální 

princip pro docílení rovnoměrné podpory projektů napříč regiony. V každé komisi zasedají dva 

zaměstnanci Telefónica, jeden nezávislý odborník, jeden zástupce mladých lidí, který v minulosti 

realizovat projekt a jeden zástupce médií. Všichni žijí či působí v daném regionu a zasedají v komisi 

dobrovolně bez nároku na honorář.  

 

Podpořené týmy mladých lidí absolvovali třídenní vzdělávání lektorů Prázdninové školy Lipnice a 

odborníků z řad zaměstnanců společnosti Telefónica. S realizací projektů pomáhalo mladým lidem 77 

mentorů – dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Telefónica spolu s odborníky NROS. 

 

Více informací na www.o2thinkbig.cz 
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Zaměření podpo řených projekt ů je různorodé: 
 

 
 
Podpo řené projekty v první vln ě programu Think Big: 
Všechny podpo řené projekty mají sv ůj webový profil na  www.o2thinkbig.cz  

Zde uvádíme pouze vybrané z podpořených projektů. 

 
 

Festival Černá v ěž 

Milovníci filmu mají po celé republice řadu amatérských spolků. V Českých Budějovicích, odkud 

pochází tým mladých, je nejméně deset takových sdružení. Nemají však kde své filmové kousky 

prezentovat. Tvůrci projektu zorganizovali třídenní festival filmových projekcí. Výtěžek ze vstupného 

věnovali tvůrci centru Světluška v Českých Budějovicích, které se stará o děti a mládež s mentálním 

postižením.  

 

Geopark Chot ěbo ř 

Na pozemku gymnázia ve městě Chotěboř na Vysočině vznikl ojedinělý geopark. Deset 

několikatunových bloků reprezentuje typický charakter hornin v regionu. Unikátnost parku spočívá v 

tom, že na jednom místě soustředí širokou paletu různých hornin v dostatečně velkých exemplářích, 

které se za normálních podmínek nevyskytují na jednom místě. Součástí geoparku jsou informační 

tabule s celkovým geologickým vývojem českého masivu či podrobnou geologií v kraji Vysočina.  
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Boccia mí ří na Jih 

Boccia vznikla jako hra speciálně určená pro lidi s těžkým zdravotním postižením, kteří kvůli svému 

zdravotnímu stavu nemají možnost účastnit se jakýchkoli organizovaných sportovních aktivit. Pravidla 

boccia vycházejí z her typu petanque a jsou upravená pro  sálový terén. V průběhu projektu mohli 

zdravotně znevýhodnění v Českých Budějovicích využít kvalitního vybavení a trenérů tohoto 

tradičního sportu. 

 

S Olivami p ětkrát jinak a p ětkrát jinde 

Pět večerů netradičních forem improvizace v Olomouci a pěti okolních městech. Vždy dva týmy 

soupeří v improvizaci ve zpěvu, divadelním představení či dabingu. Výtěžky z těchto ojedinělých akcí 

věnoval projektový tým na podporu místních charitativních organizací, které se zaměřují na pomoc 

znevýhodněným skupinám. Akce uspořádala olomoucká skupina improvizačního divadla O.Li.V.Y., 

která funguje již šestým rokem. 

 

Filmový žvanec 

Festival skutečně amatérského filmu dal mladým začínajícím tvůrcům možnost poprvé veřejně 

prezentovat svou tvorbu. Projekt pomohl neznámým autorům, kteří mají originální nápady, ovšem 

postrádají dostatečné technické zázemí. Kvůli tomu jejich díla nenaplňují parametry, aby se mohla 

představit veřejnosti. V rámci festivalu promítli tvůrci cca 15 krátkometrážních filmů doplněných o 

hudební produkci. 

 

Kasičky pro Linku Bezpe čí 

Studenti sklářské školy v Novém Boru navrhli a vyrobili 40 kusů reprezentativních skleněných boxů, 

které umístili na veřejných místech. Prostřednictvím těchto originálních skleněných kasiček mohou lidé 

přispívat svými finančními dary na provoz Linky bezpečí. Tato organizace každý den pomáhá zhruba 

třem stovkám dětí v nouzi a mladí skláři se rozhodli pomoci získat prostředky na její provoz. 

 

Zahrada sn ů 

Tým přispěl svým dílem k opravě zahrady Domu na půl cesty v Bruntále. V tomto domě je umístěn 

mužský azylový dům Bethel a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Chana, funguje tu také sociální 

rehabilitace. Zahrada byla ve špatném stavu, v rámci projektu v zahradě vzniklo dětské hřiště, zázemí 

pro rekreační sporty či posezení s grilem. Obyvatelé Domu tu pro vlastní potřebu pěstují zeleninu. 

Zahrada snů nyní funguje jako místo, které mohou využívat i lidé ze širokého okolí. 

 

Kronika života obce Hodov 

Díky finanční podpoře vznikla elektronická kronika obce Hodov prezentovaná na oficiálních stránkách 

obce, ve které žije zhruba 300 obyvatel. Díky podpoře Nadace O2 vznikl jedinečný materiál pro 

všechny současné i budoucí obyvatele vesničky s bohatou historií. Na počátku projektu byl záměr 

sestavit rodokmen vlastní rodině, díky čemuž jeden člen projektového týmu zjistil, že existuje řada 

historických pramenů týkajících se jejich obce jako takové. Společně s přáteli se rozhodl je zpracovat. 
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Zatočme s ošklivou zdí! 

Parta mladých studentů Biskupského gymnázia v Krupce vylepšila životní prostředí nejenom ve své 

škole, ale i ve své obci. Díky jejich aktivitě dostala oprýskaná zeď u místní základní školy novou tvář: 

plochu dlouhou 60 metrů pokreslili zástupci žáků ze všech tamních škol a spolků. Kromě estetického 

přínosu se děti během projektu zdokonalily v komunikaci, v základech time managementu i finanční 

gramotnosti, naučily se pracovat a prosadit se ve vícegeneračních týmech.  

 

Revitalizace Novodvorské aleje 

Novodvorská lipová alej je ojedinělé stromořadí 54 památných stromů, patří mezi nejkrásnější 

nejenom v rámci CHKO Moravský kras. Skupina mladých lidí pracovala na její obnově, doplnila 

chybějící stromy o klony památných lip z dendrologické zahrady v Průhonicích. Alej by se měla také 

stát součástí připravovaného průvodce po památných stromech Moravského krasu, doplněná byla o 

vyhlídkové místo a opatřena informační cedulí.  

 

Kruh mladých 

Projektový tým vytvořil neformální skupinu mladých lidí, kteří vyrůstali nebo vyrůstají v pěstounských 

rodinách nebo dětských domovech. Díky tomu mohou mluvit s dalšími lidmi se zkušeností s náhradní 

rodinnou péčí s jejich problémy, pomoci jim postavit se na vlastní nohy, rozhodovat se sami za sebe. 

Mluvit s nimi jazykem, kterému rozumějí. Obdobné pomocné skupiny fungují mnoho let v zahraničí, u 

nás doposud podobná nabídka chybí.  

 

Masarykovy debaty 

Projekt přispěl k rozvoji občanské společnosti a kritické veřejné diskusi na společenské a politická 

témata. Masarykovy debaty představují formát oxfordských debat, který umožňuje střet názorových 

proudů. V pevně dané struktuře debat musejí být vždy zastoupeny obě názorové strany, díky tomu 

dochází k demokratické výměně názorů. Debaty probíhají především na půdě Masarykovy univerzity v 

Brně, tým je ale pořádá i na jiných místech ČR. 

 

Speed team 2020 

Tým podpořil neobvyklou sportovní disciplínu speed climbing, neboli rychlostní lezení. Tento sprint má 

velké šance stát se jako jediná lezecká disciplína olympijským sportem. Zástupci lezců by mohli 

startovat na letních hrách v roce 2020, proto projekt informuje mladé lidi o této disciplíně se snahou 

rozšířit členskou základnu a především zabezpečit tréninkové místo. To doposud v Česku chybí. 

 

Výzkum a popularizace sv ětelného zne čišt ění 

Světelné znečištění (light pollution) je způsobeno umělým osvětlením měst a průmyslových objektů. 

Stejně jako další znečištění má dlouhodobě nepříznivý vliv na lidské zdraví. Pokud není nikdy 

dostatečná tma, není spánek kvalitní, což s sebou nese mnohá zdravotní rizika. Měřit úroveň tohoto 
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znečištění, dokumentovat jej a zároveň upozorňovat na jeho dopady si klade za cíl tým mladých lidí 

z Karviné a Liberce. 

 

The Wall – 537 Faces 

Dva zdánlivě neslučitelné světy propojil projekt studentů výtvarné školy v Praze. Svět street artu a svět 

seniorů. Studenti vytvořili, spolu s klienty Centra Elpida, unikátní streetartovou galerii 537 portrétů 

seniorů. Do Elpidy dojíždějí senioři z celé Prahy, a proto se studenti rozhodli, že právě tam bude dobré 

představit, co vlastně street art je. Po úvodních přednáškách se pustili společně do obří sprejerské 

galerie, která vznikla na zdi Centra Elpidy na Praze 4.  

 

Jinej sv ět 

Ztráta blízkého člověka může potkat nejen dospělého, ale i děti nebo teenagery. Nikdy není snadné se 

s ní vyrovnat. Mladí lidé se často setkávají s nepochopením okolí, jejich pocity jsou zlehčovány. Tým 

projektu Jinej svět tvoří  pětice mladých lidí, kteří mají osobní zkušenost s podobnou situací. Společně 

vytvořili webovou stránku, kde mají jejich vrstevníci možnost sdílet své pocity. Navzájem si tak mohou 

poradit a podpořit se v nelehké době.  

 

Vznik Čajky 

Mít čajovnu a získat tak prostor pro kulturní a vzdělávací akce -to byl sen mladých lidí z Horažďovic. 

Podařilo se jim založit volnočasový klub Dokořán, který je určen hlavně teenagerům. V rámci projektu 

vybudovali prostor pro dospělé, kde  se mohou setkávat, zajít na koncert či přednášku. Organizátoři 

chtějí také nabízet chráněné dílny, kde by mohli pracovat lidé s mentálním či zdravotním handicapem. 

 

Salin dar 

Příběh šestnáctileté židovské dívky Saly zaujal tým mladých ze Žacléře. Netušili, že právě v jejich 

rodném městě prožila několik krušných válečných let dívka Sala, která pocházela z Polska. Uchvátil je 

tento pozapomenutý příběh a rozhodli se, že přeloží a vydají knihu o jejím dobrodružném osudu 

v Čechách. Salina životní cesta je inspirací pro současnou mladou generaci, je o statečnosti a pomoci 

kamarádům.  

Všechny podpo řené projekty mají sv ůj webový profil na  www.o2thinkbig.cz  

 
4B. Podpora prost řednictvím technologií a služeb 

 
 
Linka bezpe čí  

Cílem nadace je pomáhat službami a technologiemi, které poskytuje její zřizovatel. Proto nadace 

pokračuje v generálním partnerství se Sdružením Linka bezpečí. Linka bezpečí je bezplatná 

telefonická linka krizové intervence pro děti a mladistvé a je v provozu 24 hodin denně po celý rok.  

Číslo Linky bezpečí 116 111 slouží především dětem, které si neví rady se svými problémy, cítí se 

ohrožené, osamělé, zrazené, zmatené a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit 

svému okolí. Linka bezpečí denně přijímá a řeší 300 až 400 dětských nouzových volání. Kromě toho 
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provozuje Internetovou linku bezpečí a také Rodičovskou linku určenou dospělým, kteří se chtějí 

poradit ve věci výchovy svých dětí.  

V roce 2011 obdržela společnost Telefónica prestižní cenu Via Bona za dlouholeté partnerství a 

podporu Sdružení Linka bezpečí. 

www.linkabezpeci.cz 

 
 
Linka senior ů 800 200 007 

I v roce 2011 nadace podpořila Linku seniorů provozovanou společností Elpida Plus, o.p.s. V rámci 

spolupráce nadace hradí veškeré telekomunikační služby spojené s provozem linky. Linka 

seniorů  800 200 007 je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující 

a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými 

životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce a tím je podporuje v 

aktivním, nezávislém a důstojném životě. 

www.linkasenioru.cz 

 

4C. Dobrovolnický program 
 
Dobrovolnická činnost zaměstnanců Telefónica paří k základním pilířům činnosti Nadace O2 již od 

roku 2002. Zájem o dobrovolnictví se každým rokem zvyšuje a zejména kvalitativně prohlubuje. V roce 

2011 se zapojilo již 30 % zaměstnanců. Každý zaměstnanec má k dispozici jeden až pět dnů v roce 

aktivně pomáhat v programech Nadace O2, která tak využívá jejich znalosti například v hodnotících 

komisích a jako mentorů mladých lidí v programu Think Big. Více než 5 % rozdělených nadačních 

příspěvků poskytli v rámci sbírek právě zaměstnanci Telefónica, kteří ročně přispějí více než 1 mil Kč. 

 
V roce 2011 se do dobrovolnických program ů Nadace O2 aktivn ě zapojilo 2 374 zam ěstnanc ů, 

kteří věnovali komunitní pomoci celkem 12 830 hodin.  

 

Mentoring v programu Think Big 
 
V roce 2011 se stalo 77 zaměstnanců mentory Think Big a 18 zaměstnanců zasedlo v hodnotících 

komisích programu. Nadace si váží jejich zapojení, protože tato činnost zavazuje zaměstnance k 

největšímu časovému závazku a vyžaduje nároky na předávání znalostí a zkušeností.  

 
Mezinárodní dobrovolnický den Telefónica 
 
Mezinárodní dobrovolnický den skupiny Telefónica se koná každoročně v říjnu ve všech zemích, kde 

Telefónica působí. V tento den mají všichni zaměstnanci možnost jít pomáhat do místních 

neziskových organizací a Think Big projektů. Nadace O2 zprostředkovala 522 zaměstnancům 

dobrovolnickou zkušenost v 18 veřejně prospěšných organizacích. 
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Teambuildingy pro dobrou v ěc 
 

Teambuildingy pro dobrou věc využívají manažeři pro motivaci svých týmů. Cílem je nejen stmelit tým, 

ale i pomoci partnerské neziskové organizaci. Do teambuildingů pro dobrou věc se v roce 2011 

zapojilo 933 zaměstnanců (16 týmů) a věnovalo téměř 7 500 hodin práce neziskovým organizacím.  

 

Globální dobrovolnický program Proni ňo 
Dobrovolné aktivity zaměstnanců společnosti přesahují také hranice České republiky. Zaměstnanci 

mají možnost se zapojit do mezinárodního dobrovolnického programu Proniño, který mateřská 

společnost Telefónica realizuje v rozvojových zemích Latinské Ameriky prostřednictvím Nadace 

Telefónica.  

V roce 2011 se účastnilo 6 zaměstnanců Telefónica CR, kteří dva týdny pomáhali dětem v 

partnerských neziskových organizacích Nadace Telefónica. 

 

Pomozte své komunit ě 
Nadace O2 také ocenila zaměstnance společnosti, kteří byli ve svém volném čase aktivními 

dobrovolníky - 18 zaměstnanců získalo částku 400 000 Kč pro veřejně prospěšné organizace, kterým 

pravidelně a dlouhodobě pomáhají. 

 

Pomoc lidem v nouzi a finan ční sbírky zam ěstnanc ů 
Do finančních sbírek v roce 2011 přispělo 1 530 zaměstnanců. Zaměstnanci podpořili lidi zasažené 

zemětřesením v Japonsku prostřednictvím občanského sdružení Adra a lidi zasažené suchem v 

Somálsku prostřednictvím společnosti Člověk v tísni. 

Díky své solidaritě zaměstnanci také usnadnili život 16 lidem s postižením, pro které zorganizovali 

finanční sbírky na nákup nezbytných zdravotnických pomůcek.  

Celkem zaměstnanci Telefónica darovali 1 367 288 korun. 

 

Daruj krev s Nadací O2 
Do projektu Daruj krev s Nadací O2 se v průběhu roku 2011 zapojilo 156 zaměstnanců a odebráno 

bylo více než 70 litrů krve.  

 
4D. Ostatní projekty 
 
Minimalizace šikany na školách 
 
Také v roce 2011 byla Nadace O2 partnerem programu Minimalizace šikany. Ve spolupráci s hlavním  

realizátorem programu sdružením Aisis proběhla celostátní soutěž „MIŠí děti říkají STOP 

kyberšikaně“. Do soutěže se zapojilo 14 škol. Hodnotící komise ocenila bezprostřednost a přirozenost 

a neotřelé myšlenky, které děti dokázaly ztvárnit. Týmy žáků musely téma představit v rádiovém 

spotu, televizním spotu a plakátu. V roce 2011 vyhráli hlavní cenu zástupci 28. základní školy Plzeň. 

 

Více o projektu na www.minimalizacesikany.cz 
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5. Poděkování partner ům a dárc ům 
 
ZŘIZOVATEL A ŠTĚDRÝ DÁRCE  
 

• Telefónica Czech Republic, a.s.,  
 
 
PARTNEŘI A DÁRCI 

• Nadace rozvoje ob čanské spole čnosti za partnerství a spolupráci na programu Think Big 
• Prázdninová škola Lipnice  za partnerství v programu Think Big 
• Aisis o.s., řediteli Milanovi Kotíkovi a projektové manažerce Janě Udatné  
• Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o.,  oficiální auditor Nadace O2 
• Vydavatelství Economia  za realizaci speciální přílohy Lidových novin k programu Think Big, 

speciální poděkování redaktorkám paní Juditě Matyášové a Aleně Červenkové 
• Agenturám VCCP a Wunderman za kreativní zpracování mediální kampaně programu Think 

Big 
• Agentu ře ZenithOptiMedia za vyjednání slev mediálního prostoru v rámci kampaně Think 

Big 
 
 

Děkujeme všem příjemcům nadačních příspěvků za realizaci jejich projektů. 

 

Děkujeme všem zaměstnancům společnosti Telefónica ČR, a.s., kteří přispěli na činnost nadace 

v roce 2011 a podíleli se na dobrovolnických projektech.  

 
6. Kontakt 

 
Nadace O2 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22  Praha  4 
e-mail: info@nadaceo2.cz 
IČ: 26700000 
Bankovní spojení: UniCredit Bank, Praha 1 
Číslo účtu: 4091215004/2700 
www.nadaceo2.cz 

 
























































