
  

  

 
Jak jste již pravděpodobně slyšeli z médií, 

je to tak, Sächsische Dampfschifffahrts 
GmbH & Co. KG je skutečně v nouzi. 

Může dojít k tomu, že Drážd´any navždy 
ztratí flotilu parníků. 

 
 
 
 

Chceme tomu zabránit! 
Chceme zachránit kolesový parník! 

 
Bíla flotila patří k Drážđanům – stejně 

jako Frauenkirche, Zwinger, 
Semperoper a další! 

 
V tom nás můžete podpořit! 

Naše bankovní spojení: 
 

Weiße Flotte Dresden e.V. 
 

IBAN: DE35 8505 0300 0221 1816 87 
BIC: OSDDDE81XXX 

Ostsächsische Sparkasse Dresden  

 

• V září 2019 založili fanoušci 
parníků klub „Weiße Flotte Dresden 
– Freunde der Sächsischen 
Dampfschiffahrt e. V.“  

 

• Organizujeme akce a pracujeme na 
projektech na podporu lodí. 
 

• Vytváříme povědomí veřejnosti o 
kulturní hodnotě lodí, a to jak 
regionálně, tak celonárodně. 
 

 
Jste zvědaví? A chcete se dozvědět 

více o naší práci? 
Pak nás kontaktujte! 

Kontakt na nás: 
 

Terrassenufer 2, 
01067 Dresden 

 
info@weisseflotte-dresden.de 
www.weisseflotte-dresden.de 

Zachraňte kolesový parník saské flotily! Zachovejte tradici!  Pomozte svojí angažovaností udržet saskou flotilu nad vodou! 

Kdo jsme? 
 

Quelle: www.falk.de 

Weiße Flotte Dresden – Freunde der Sächsischen Dampfschiffahrt e. V.  Terrassenufer 2, 01067 Dresden www.weisseflotte-dresden.de 



 

 
d) poskytnutí daru 

 
Chcete nám zaslat jednorázový 
příspěvek? Pak darujte, každé euro 
se počitá*! 
 
Bezhotovostní dary můžete provést 
přímo na náš bankovní účet 
bankovním předovem. 
*Jsme oprávněni Vám vydat potvrzení  o daru. 
 

Bankovní spojení: 
 
IBAN: DE35 8505 0300 0221 1816 87 
BIC: OSDDDE81XXX 
Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 

Máme také účet pro právnické 
osoby pro vysoké dary od 1000 €*. 
 

IBAN: DE33 1203 0000 1008 4472 35 
BIC: BYLADEM1001 
Deutsche Kreditbank AG 
 
* Velké dary jsou dárcům vděčně vráceny, pokud nejsou 
splněny naše cíle. 

 

Chtěli byste přispět na záchranu Bílé flotily 
Drážđany a zeptat se sami sebe: 

Co pro to mohu udělat? 

Můžete se podílet na našem projektu, 
pomozte zachránit Bílou flotilu podle 
následujících možností: 
 

a) stát se členem 
b) stát se sponzorujícím členem 
c) získat jeden (nebo více) 

„Engel-Ticket“ 
d) darovat finančni částku 

a) Straňte se členem 
 

Máte kreativní nápady a rádi byste 
nás aktivně podporovali Vaší prací? 
Pak se staňte členem našeho 
sdružení! 

 
b) Staňte se sponzorujícím členem 

 
Chtěli byste nám poskytnout 
pravidelnou finanční podpuru a 
zároveň nahlédnout do naší 
asociační práce? Pak se staňte 
sponzorujícím členem! 
 

c) Engel-Ticket 
 
Chtěli byste být andělem parníků? 
Pak nás podpořte lístkem Engel. 
Velmi speciální lístek – 
darovací lístek. 
 
Každa vstupenka je k dispozici za 
dar ve výši 10,00 € (250 Kč) 
 
Poznámka: Protože se jedná o dar, nejedná se o lístek, 
který lze použít jako lístek nebo vstupenku. 
 

 
 

Jak to funguje? 

Zachraňte kolesový parník saské flotily! Zachovejte tradici!  Pomozte svojí angažovaností udržet saskou flotilu nad vodou! 

Weiße Flotte Dresden – Freunde der Sächsischen Dampfschifffahrt e. V. Terrassenufer 2, 01067 Dresden www.weisseflotte-dresden.de 

Pokračujeme 


