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Číslo 9/ročník 12                          1.9.2014 

 

 
ČASOPIS NEJEN PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

VYDÁVÁ: TYFLO VYSOČINA JIHLAVA o. p. s. 

Havlíčkova 4725/38, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567 155 083, Mob.: 776 805 838, 

E-mail: tyflo@seznam.cz, www.tyflovysocina.cz 
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Vážení čtenáři!  

Do rukou se Vám dostává 8. číslo 12. ročníku měsíčníku PANORAMA, 

který vydáváme ve zvětšeném černotisku.  

Na stránkách tohoto bulletinu vás seznamujeme s 

činností naší organizace, do které patří organizování 

nejrůznějších vzdělávacích programů, poskytování 

sociálně právního poradenství, asistenční, 

průvodcovská a předčitatelská služba, 

Centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny, 

sport, pořádání rekondičních a rekreačních pobytů a 

další. Více se o těchto aktivitách dočtete v 

jednotlivých rubrikách, které jsou jim vyhrazeny. 

Časopis si můžete nechat zasílat prostřednictvím 

e-pošty. Naše adresa je: tyflo@seznam.cz  

Lze si jej také stáhnout z našich webových stránek:  

www.tyflovysocina.cz  

Sdělte nám, zda máte o tento bulletin zájem a v 

jaké formě jej chcete odebírat. 

Napište nám, co Vás zajímá, co byste si v časopise 

rádi přečetli. 

Pište, telefonujte, mailujte. Těšíme se na vaše příspěvky! 
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Pravidelné akce v roce 2014 
 
Každých 14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba v klubovně od 14:00 
Vedou: Lubomír Nechvátal, Erika Gaňová, telefon  
567 155 083, 608 805 838 

Každých 14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně  
Od 9:00 hodin. 

Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 
Každou středu 9:00-10:00 cvičení „Aby záda nebolela“ -  

klubovna Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.  
Vede: Ivana Rytychová, telefon 567 155 083, 
Mob. 728 460 886, 608 805 838, 776 805 838 

Každých 14 dnů - sudé týdny, středa od 15:00 Bowling -  
         Snack bar, Havlíčkova 58, Jihlava. 
         Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
 Kontakt: Pavel Hegner, telefon 567 155 083,  

567 303 795, 608 805 838, 776 805 838 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
 Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 608 805 838 
Každý čtvrtek od 14:00 Klub - klubovna Tyflo Vysočina  

Jihlava o.p.s. 
Vede: Erika Gaňová,  
telefon 567 155 083, 608 805 838, 776 805 838 

Upozorňujeme na možnost pravidelných klasických masáží 
(záda +šíje) vždy v úterý 7:00-14:00 a ve středu 7:00-9:00 a 
10:00-14:00 hodin. Masáže provádí zkušená masérka paní 
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Ivana Rytychová, objednávat se můžete na shora uvedených 
telefonních číslech. Členové ON mají výrazné slevy!!! 

 
Plánované akce na září 
 

4.9.  Promítání fotek s Janem Strnadem v klubovně 

Tyfla od 14 h. Deštné v Orlických horách 

14.9.   Sádek Vinobraní, odjezd vlakem v 10:39 

z Hlavního nádraží ČD. Vede Fanynka Čermáková 

16.9.  Jihlavský den zdraví spojený s akcí Mezi světy 

19.-21.9. Olympiáda na Svratce - víkendová akce 

24.9.  Polná – návštěva synagogy a kostela, odjezd 

autobusem v 10:10 z nástupiště 21. Vede Fanynka 

Čermáková 

25.9. Chrlická žába 

26.9.  Tyflosam 2014 - soutěž v prostorové orientaci 

s bílou holí nebo vodícími psi 

29.9.  Týden otevřených dveří Tyflo Vysočina Jihlava 

30.9.  Veřejná sbírka „Bílá hůl“ 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘIPRAVUJEME 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

5.9.-14.9.2014 Chorvatsko - Baško Polje Depandance 
hotelu Alem 

 
12.10.-13.10.2014            Znojmo-Sedlešovice návštěva vinného 

sklípku 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Dotaz: „Potřebuji ověřit podpis, ale mám velké potíže 
s pohyblivostí; existuje nějaké řešení tohoto problému?“ 

Kromě řešení, že si tazatel dokáže zajistit, aby mu jiná osoba 
pomohla s přepravou na vhodné místo, kde se podpisy běžně 
ověřují, tedy matriční úřady, místa Czech POINT – na obecním 
či městském úřadu, na vybraných provozovatelnách České 
pošty, zde existuje další alternativa. Jak jsme na základě 
namátkových dotazů na některých úřadech zajišťujících 
ověření podpisu (legalizaci) zjistili, nabízejí pro osoby, které ze 
závažných důvodů nejsou schopny se k ověření podpisu nebo 
shody opisu či kopie s listinou (vidimaci) dostavit, možnost 
legalizace i vidimace v domácnosti či místě pobytu takovéhoto 
žadatele. Děje se tak na základě ustanovení § 15 odst. 1 
zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.): 
„(1) Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech 
úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a 
legalizaci jen ze závažných důvodů.“ 
Takto provedené ověření by mělo proběhnout bezplatně.  
 

Smlouva o úvěru 

Kdo z čtenářů by očekával, že se nyní budeme věnovat 
ustanovením nového občanského zákoníku upravujícím 
smlouvu o úvěru, v tomto článku se nedočká. Následující 
řádky jsou zamýšleny jako varování těm, kdo uvažují o 
podpisu úvěrové smlouvy tak říkajíc na své jméno a přitom 
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prostředky úvěrem získané by věnoval jiné osobě. Říkáte si, 
„kdo by mohl tak pošetile jednat“?  
Věřte, že v naší poradně jsme se s tímto jevem setkali 
opakovaně; a v tomto případě nemám na mysli pouze dva 
případy, které z právního hlediska pojem „opakovaně“ již 
naplňují. 
Obvykle pak takový klient přijde žádat o radu tehdy, kdy 
osoba, které z velmi rozličných důvodů sám klient z vlastního 
úvěru prostředky poskytl, také z rozličných důvodů přestala 
plnit, co - tu písemně, tu jen ústně - slíbila. 
Jenže tehdy už bývá pozdě na rozumné řešení. Tam, kde došlo 
k odevzdání peněz třetí osobě bez písemné dohody, se nedá 
dělat téměř nic, pokud ona třetí osoba existenci takovéto 
dohody popírá. Ale i tam, kde existuje písemná smlouva mezi 
klientem a takovouto osobou, nebo lze dohodu např. 
svědectvím nebo jinými nepřímými důkazy velmi věrohodně 
doložit, není řešení jednoduché. Instituci, která poskytla úvěr 
klientovi, existence žádné další smlouvy rozhodně nezajímá a 
splácení úvěru dle podmínek daných úvěrovou smlouvou 
tvrdě po klientovi vyžaduje bez ohledu na to, jak klient 
s prostředky naložil. Klient se pak sice může pokusit na třetí 
osobě vyžadovat splnění této (často velmi nedokonalé 
smlouvy), ale úspěch při vymáhání takového plnění je velmi 
Nejistý. Naopak instituce, která úvěr poskytla, bývá v oblasti 
vymáhání pohledávek profesionálem, a náš často naivní klient 
se dostává do velmi nezáviděníhodné situace. Noční (i denní) 
můrou se pak stává exekutor, původně vymáhaná částka se 
výrazně zvýší atd. 
„Pouze“ tyto problémy nastanou tam, kde původní úvěr nebyl 
účelově vázán, ale existují úvěrové smlouvy, kde se klient 
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zavazuje k použití získaných prostředků na konkrétní, ve 
smlouvě určený účel, a tím obvykle poskytnutí prostředků jiné 
fyzické osobě nebývá. Navíc v rámci procedury ověřování 
klientovy kredibility před uzavřením úvěrové smlouvy bývá 
klient nucen poskytnout instituci rozličné informace. A pokud 
klient v úvěrové smlouvě uvede zkreslené údaje, některé 
podstatné informace zatají, popř. použije prostředky 
v rozporu se smlouvou o úvěru, velmi pravděpodobně se 
dopouští trestného činu. Jde o trestný čin úvěrového 
podvodu, který je upraven v ustanovení § 211 trestního 
zákoníku (z. č. 40/2009 Sb., v platném znění), jehož první dva 
odstavce si pro odstrašení odcitujme: 
„(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání 
úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 
podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli 
malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem 
na jiný než určený účel. 
 
 
            Za Sociálně právní poradnu SONS  
       Luboš Zajíc  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ZAJÍMAVOSTI 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Dobrý den, 
rádi bychom se vám znovu připomněli s automatickým 
hlasovým pomocníkem pro vyhledávání v jízdních řádech, jenž 
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je dostupný zdarma na čísle 800 899 998, a pomůže vám v 
kteroukoliv denní dobu s nalezením správného spojení jak po 
městě (např. Praha, Brno), tak mezi městy v ČR. Asistentku 
provozujeme ve výzkumné skupině dialogových systémů na 
MFF UK v Praze, a přivítáme jakékoli komentáře a náměty na 
vylepšení. 
 
Popis služby 
Po zavolání stačí říct, odkud a kam si přejete jet, a aplikace 
vám najde nejbližší spojení. V případě potřeby můžete ale 
specifikovat čas odjezdu podle svého přání. Můžete také: 
- požádat o nápovědu 
- požádat o zopakování poslední věty 
- potvrdit nebo odmítnout dotazy systému 
- zeptat se na výchozí nebo cílovou stanici, nebo ji potvrdit 
- zeptat se na počet přestupů doporučeného spojení 
- zeptat se na čas odjezdu a příjezdu, za jak dlouho to odjíždí, 
za jak dlouho to přijede do cílové stanice, jak dlouho trvá 
cesta 
- požádat o jiné spojení požádat o zopakování předchozího 
spojení, prvního spojení, druhého spojení, atd. 
- zeptat se na aktuální čas 
- požádat o aktuální počasí ve zvoleném městě, nebo 
předpověď počasí na konkrétní hodinu nebo den 
- požádat o "restart" dialogu a začít konverzaci, znovu jako 
byste zrovna vytočili číslo 
 
Asistentka funguje nejlépe, pokud se s ní komunikuje pomocí 
přirozeného jazyka a v celých větách. Pokud možno se 
vyhýbejte krátkým frázím a heslovitému vyjadřování. Buďte 
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trpěliví a nespěchejte v konverzaci, pokud možno nechte 
systém domluvit. Aplikaci ale můžete přerušit, tzv. skočit ji 
do řeči. Spolehlivějších výsledků dosáhnete, pokud voláte 
z tichého prostředí. 
 
S pozdravem a přáním, aby se vám aplikace líbila a dobře vám 
fungovala 
 
Ondřej Plátek 
oplatek@ufal.mff.cuni.cz 
 
Stránky projektu: 
https://ufal.mff.cuni.cz/alex/cs 
 

Ohře 2014 
 V sobotu 2. 8. 2014 jsme se přesunuli z Jihlavy přes 
Prahu do Kynšperku nad Ohří, kde jsme se utábořili a postavili 
stany. Zde jsme se seznámili s místním pivovarem. Druhý den 
ráno jsme se vykutáleli ze stanů, připravili vodácké potřeby a 
přesunuli se do Tršnice, odkud začala naše první plavba na 
raftech. Náš první úsek se táhnul 18 říčních kilometrů až do 
našeho tábořiště v Kynšperku. Cesta byla náročná a přes 
mírný deštík jsme cestu absolvovali bez problémů. Následující 
den jsme se posunuli z Kynšperku nad Ohří po vodě trasou 12. 
kilometrů do kempu Černý mlýn, kde jsme zanechali rafty, a 
odkud nás řidič odvezl zpět do tábořiště v Kynšperku. Po 
sbalení stanů jsme se přepravili do Černého mlýna, odkud 
jsme pluli cca. 15 km přes Královské poříčí do Lokte, kde jsme 
v tábořišti Dronte postavili svoje stany na zbytek pobytu.  
První pohled na prázdný kemp některé z osazenstva odradil, 
ale po příjezdu mezinárodní civilizace složené z Holanďanů, 

mailto:oplatek@ufal.mff.cuni.cz
https://ufal.mff.cuni.cz/alex/cs
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Němců či Ostraváků tábořiště ožilo. Z Lokte nás říční proud 
odnesl až do Tuhnic u Karlových Varů. Navštívili jsme též hrad 
Loket a krajské město Karlovy Vary s jejich Kolonádou, 
ochutnávkou pramenů a nákupem karlovarských oplatků a 
suvenýrů. Večer jsme se navrátili a rozloučili u táboráku 
s kempem, kamarády i s vodou. Další den jsme se sbalili a 
vydali se na cestu do svých domovů.  
       P.B., E.G., P.H. 
 

PRAHA 
Dne 18. 7. 2014 se uskutečnil týdenní rekondiční pobyt 

do našeho hlavního města „stověžaté“ Prahy. Čekalo na nás 
zde ubytování v Pobytovém, rehabilitačním a rekvalifikačním 
středisku pro nevidomé Dědina, které se nachází na 
stejnojmenném sídlišti, v blízkosti letiště Václava Havla. Po 
ubytování a seznámení se s areálem pro nás byla připravená 
vydatná večeře, po níž následovala informační schůzka týkající 
se celotýdenního programu. Druhý den po rozcvičce a snídani 
jsme se odebrali do Muzea hlavního města Prahy, kde byl ke 
zhlédnutí např.: Langwailův model Prahy a období dějin od 
starověku do současné doby. V odpoledních hodinách jsme se 
přemístili do Šárky, což je velká zalesněná plocha na části 
Prahy 6. Zde se rozkládá Šárecké údolí, kde jsme absolvovali 
přibližně osmi kilometrový okruh. V dalších dnech jsme 
navštívili kostel sv. Mikuláše a kostel u Pražského Jezulátka 
v Hellychově ulici, kde nás slavnostně přivítaly nádherně 
znějící varhany při vstupu do kostela. Zde právě probíhala mše 
v Češtině. Oba kostely se nachází na Malé Straně. Poté jsme 
navštívili Vrtbovskou zahradu, Muzeum voskových figurín 
v Celetné ulici, Botanickou zahradu a Fatu Morganu v Tróji, 
Zoologickou zahradu v Tróji, Mořský svět a Křižíkovu fontánu 
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na Výstavišti. Na Křižíkově Fontáně jsme shlédli a vyslechli 
Čajkovského představení Louskáček.    

K dalším zařízením, která jsme navštívili, patřil Help pes, 
což je středisko výcviku pro asistenční i vodící psy, kde nás 
srdečně uvítala paní ředitelka Zuzana Daušová se svými 
spolupracovníky. Odpoledne nás čekal Petřín, kam jsme se 
dopravili lanovkou. Zde je k vidění rozhledna, s krásným 
výhledem na celou Prahu, Zrcadlové bludiště a Hvězdárna. 
V Praze - Modřanech jsme navštívili výrobní družstvo 
nevidomých Spektra, kde nás pan Rezler seznámil 
s kompenzačními pomůckami pro slabozraké a nevidomé 
občany. Krom prohlídky pomůcek a přednášky jsme měli 
prostor na konkrétní dotazy účastníků. Nezapomněli jsme na 
pověstné komunistické monstrum Žižkovské věže, která 
znázorňuje raketu s lezoucími postavičkami. Pod věží jsme 
ochutnali drahou kávu, poté navštívili židovský hřbitov a 
Mahlerovy sady. 

Děkujeme Tyflu Vysočina Jihlava a Organizaci 
nevidomých Jihlava za vytouženou možnost podívat se do 
našeho hlavního města a za kvalitní přípravu náročného 
týdenního programu. 

      Účastníci zájezdu 
    

 
Zájezd 28. 6. – 5. 7. 2014 
 
Po roce nás nalákali Jihlaváci,  
nevidomí z Tyfla Jihlava. 
Prý existuje v Deštné hotýlek 
plný super lidiček. 
Vše tu plyne v pohodě, 
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jako rybka ve vodě. 
Personál je úžasný 
Pod taktovkou šéfa. 
Kynem všichni o sto šest, 
ale vůbec nám to nevadí! 
Snažíme se turistova, cvičit a užívat si krásy okolí. 
Počasí nám k tomu přeje,  
sluníčko nás hezky hřeje 
Bazénu jsme si užili, 
Jako děti jsme řádili. 
Při tancování šlo jak o život, 
Hanička s kolegyňkou nás skvěle bavily, 
Jako sestry první pomoc poskytly. 
K tanci mladý Tomáš z ÚSP Chrlice zapěl, 
až celý sál velice úžasem zkoprněl. 
Domů jedem odpočatí, plní dojmů i nových přátel. 
Ještě jednou velký dík! 
 
Účastníci z Tyfla Jihlava a Organizace nevidomých 
vidomí i nevidomí + USP BRNO Chrlice 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ZÁŘIJOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno 
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otrava. 

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 

Babí léto - léto na odchodě. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní 

zimu. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

Září jezdí na strakaté kobyle. 

Podzim na stakaté kobyle jezdí. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Září, na léto jde stáří. 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP MĚSÍCE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

,Mami,' ptá se velbloudě, proč my máme takový hrb na 

zádech a koníci mají taková pěkná zádíčka?' 

,No protože si tam ukládáme zásoby, ty se v poušti hodí…' 

,A mami, proč máme taková obrovská talířovitá rozšklebená 
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kopyta a koníci mají taková pěkná kopýtka?' 

,No aby se nám v poušti lépe chodilo po písku…' 

,A mami proč máme takový ošklivý malý kulatý zarostly uši 

a koníci mají tak pěkná ouška…' 

,Protože v poušti fouká vítr, tak aby se nám tam nenaval 

písek.' 

,Mami a k čemu nám to vlastně je když bydlíme v ZOO?' 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

BÁJE A POVĚSTI Z JIHLAVY A OKOLÍ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Tak už je to tady. Když jsem před lety končil povídání o historii 
města a přemýšlel jsem, o čem budu psát do Panoramy dál, 
což po mě chtěli autoři tohoto bulletinu, někdo mně poradil, 
abych začal psát pověsti, což je vlastně podobné. Tak jsem ho 
poslechl, a myslím si, že to tak špatný nápad nebyl. Anebo 
ano? No to je na vás, milí čtenáři. 
 Ale teď o co mně nyní jde. Jelikož jsem už vyčerpal všechny 
moje skrovné znalosti a podklady  uveřejněné většinou na 
internetu, ale i jinde, rozhodl jsem se s bájemi skončit. Po 
poradě s p. Hegnerem chtěl bych pokračovat o historii 
českého sportu ve městě Jihlavě. Co tom soudíte vy?  
 
Váš dopisovatel Luboš Nechvátal.   
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

V měsíci září oslaví členové ON své narozeniny: 
Opršalová Milena Brno 
Lžičař Daniel Český Krumlov 
Bendová Monika Praha 3 - Vinohrady 
Vlasáková Kamila Praha západ 
Kořínková Marie Praha 9 - Prosek 
Váňová Marie Jihlava 
Miksová Drahomíra Vyskytná nad Jihlavou 
Šlapalová Ludmila Jihlava 
Doležal Václav Jihlava 
Prchalová Silva Jihlava 
Čermák  Rudolf Jihlava 
Káňová Ivanka Jihlava 
Vyhlidal Václav Jindřichov u Krnova 
Šimáčková Jana Měřín 
Hegnerová Zlatuše Velký Beranov 
Pauperová Anna Jindřichov u Krnova 
Radová Jana Jihlava 
Bošnjak Petr Jihlava 
Rokosová Milada Jihlava  
Kišiday Jakub Jihlava 
 

18.8. oslavila narozeniny Mgr. Iveta Ďuricová z Brna. 
24.8. oslavil narozeniny pan Pavel Volák z Brna. 
 
Dodatečně oběma srdečně blahopřejeme a hluboce se 
omlouváme za pozdní blahopřání! 
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Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 4725/38 

586 01 Jihlava 

Ředitel: Pavel Hegner  

Odborné sociální poradenství: Mgr. Iveta Ďuricová,  
Bc. Petra Brabcová DiS. 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny:  

Osobní asistence: Lucie Fialová, Jiří Kučera  

Průvodcovská a předčitatelská služba: Zlatuše Hegnerová, 
Jaroslav Rokos, Milada Rokosová 
 
Sociální rehabilitace: Marie Holzbauerová  
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: Jiří Kučera 

Masérské služby a cvičení - Organizace nevidomých: Ivana 
Rytychová 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky můžete zasílat na č. účtu 

1467777379/0800 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 


