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Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytit balanc
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SLYŠENÍ HLASŮ JAKO
BĚŽNÝ JEV U ČLOVĚKA

KAMPAŇ UDĚLEJ
KROK

DO V. KOLONY NA
ODPOLEDNÍ KÁVU

Hearing voices
Adi Hasanbasic

Jak to letos dopadlo

Rozhovor s Michaelou
Miřátskou

#NEJSMEVSICHNIZJEDNOHOTESTA

NOVINKY
Z GREEN DOORS
Jsme ve finále soutěže Neziskovka roku 2017.
V roce 2014 jsme se umístili na 4. místě, za tu dobu
jsme udělali velký posun. Držte nám palce! Slavnostní
vyhlášení proběhne v Divadle Archa v Praze v pondělí
27. listopadu 2017.
Zajímá nás, jak Green Doors vnímají naši klienti.
Uspořádali jsme tři skupinové diskuze (vždy odděleně
pro každý tréninkový podnik). Našim klientům jsme
kladli otázky, abychom zjistili, co se nám daří a v čem
naopak máme rezervy. Dostali jsme mnoho podnětů
pro naši další práci.
Získali jsme 2. místo v Beach Help Cup a tím také více
než 18 000 Kč. Naši hráči Eva a Peter jsou boží!
Tým začleňování na trh práce nově nabízí kurzy
angličtiny pro lidi s duševním onemocněním. Úspěšné
byly exkurze na Toulcův dvůr a na chráněná pracovní
místa v Boně. Další exkurze jsou v plánu. Nový kabát
oblékly podpůrné skupiny, které nyní vede Adi
Hasanbasic.
V. kolona má nový prostor pro konzultace a porady.
"Skybox" finančně podpořila Nadace Vinci.
Uspěli jsme ve výběrovém řízení "Reklama pomáhá".
Po Praze budou brzy k vidění billboardy s Green Doors
"perníčkovou" kampaní Nejsme všichni z jednoho
těsta, jejíž autorkou je Martina Drobná (studentka
Prague College).
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NOVÉ TVÁŘE
V GREEN DOORS

Gabriela Šmídová
asistentka provozního
(V. kolona)

Magdaléna Poláková
pracovní terapeutka a síťařka
(V. kolona)

Kateřina Devátá
příjmová terapeutka
(Café Na půl cesty)

Nejvíc na světě miluju thai box
a sport vůbec, všechny svoje zvířata
i všechny cizí zvířata a umění :)
Ráda trávím čas venku, během nebo
chůzí, nebo čtením pod stromem,
nebo lelkováním, ideálně v psí
společnosti.

Ráda cestuju a poznávám nová
místa a lidi, hraju lakros, ráda fotím,
mám ráda Ramus, cibuli a svoje
bráchy. A od teď se můžeme
potkávat v Koloně!

Ráda cestuji a chodím na kulturní
akce. Učím se hulahoop a ráda
poslouchám muziku nebo tvořím
Diy výrobky. Můžete mě potkat
občas v Café nebo v kanceláři.

Ester Kukrálová
vedoucí kanceláře

Martina Blažková
pracovní konzultantka
a pracovnice sociální poradny

Radek Pinkava
asistent provozu
(Café Na půl cesty)

Jsem Martina a najdete mě
v Křižíkově ulici. Miluji vodu, lidi,
procházky, knihy a zvířata všech
tvarů, velikostí a barev. Ráda si
s vámi promluvím nebo poradím
ohledně zaměstnání.

Mám rád dobré knihy, jídlo a pití.
Pracuji v Café Na půl cesty na
pozici asistenta provozu.
Dobrovolničím také v Ramusu.
Vidíme se na Půlce!

Mám ráda muziku, divadlo, kavárny
s duší, dobré originální jídlo. Baví
mě kulturní rozdíly. Miluji své dva
syny "raubíře" a nejraději s nimi
vyrážím na tůry do přírody - vybít
jejich přebytečnou energii a dobít
moje baterky :)
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SLYŠENÍ HLASŮ JAKO
BĚŽNÝ JEV U ČLOVĚKA
AUTOR ADI HASANBASIC

"Slyšet hlasy
není samo
o sobě známkou
onemocnění"
V moderní psychiatrii a psychologii je hlas, který někdo
slyší bez jakýchkoli objektivních podnětů zvenčí,
považován za sluchové halucinace. Slyšení hlasů je
v tomto smyslu důležitým příznakem poruchy zvané
schizofrenie. V posledních třiceti letech je zde ale
alternativní pohled na to, co je podstatou slyšení hlasů
a jak se s ním vypořádat. Tento alternativní názorový
směr se nazývá síť „Slyšení hlasů“ (Hearing voices)
a tvoří jej osoby slyšící hlasy, jejich rodiny a přátelé,
psychiatr, psychologové, psychoterapeuti, novináři
a další lidé, kteří osoby slyšící hlasy podporují.
V současné době je síť rozšířená po celém světě
a pořádají se pravidelné konference o tom, jaké to je
slyšet hlasy, vydávají se knihy a časopisy, knihy
o svépomoci, konají se semináře, přednášky, natáčejí
se dokumentární pořady apod.
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POČÁTKY
Na začátku pochopení nového způsobu pohledu na jev
zvaný slyšení hlasů a u jeho zrození je velmi zajímavý
a také symbolický příběh dvou osob. Patsy Hague byla
pacientkou slyšící hlasy a navštívila svého tehdejšího
psychiatra jménem Marius Romme. Marius jako
obvykle Patsy řekl, že má nemoc zvanou schizofrenie,
že hlasy jsou příznaky této nemoci, a že nejsou reálné.
Patsy s odpovědí spokojena nebyla, protože její hlasy
byly velmi reálné. Našla si tedy několik knih
o podobných zkušenostech jiných lidí. Byla mezi nimi
i kniha amerického psychologa Juliana Jaynese (The
Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral mind neboli O původu vědomí a rozdělení
dvoukomorového myšlení), kde uvedl, že v jednom
období historie člověka slyšeli hlasy všichni lidé jako
součást vývoje vědomí. Potom se Patsy Hague ke
svému psychiatrovi vrátila s jednoduchou otázkou:
„Pane doktore, věřil byste, že jsou moje hlasy
skutečné?“ Lékař řekl: „Samozřejmě ne.“ Potom se
lékaře zeptala, zda věří v Boha a on řekl, že ano. Patsy
odvětila, jak může lékař a muž vědy věřit v něco, co
není, co neexistuje, v něco, pro co nemáme důkaz,
v něco, co nelze vidět, a zároveň nevěří, že její hlasy
jsou skutečné! To byl bod obratu v jejich vztahu, kdy
dal pacient přednášku lékaři.

Byl to i začátek jejich spolupráce a vzniku hnutí, které
dnes známe jako hnutí „Slyšení hlasů“ (Hearing
voices). V roce 1988 byli spolu v živém televizním
pořadu v Holandsku, kde Patsy hovořila o své
zkušenosti se slyšením hlasů a vyzvali lidi slyšící hlasy,
aby do televize zavolali, aby bylo možné zjistit, kolik
jich ještě existuje. Do jediné hodiny se uskutečnilo přes
400 hovorů. Poté se Patsy a Marius rozhodli uspořádat
první konferenci o zkušenostech se slyšením hlasů
a pozvat lidi slyšící hlasy. Konference se konala
v nizozemském Maastrichtu v roce 1988
a účastníků bylo více než 500. Tato zkušenost ukázala
potřebu bezpečného prostředí, kde se lidé slyšící hlasy
mohou scházet a dělit se o své zkušenosti aniž by byli
souzeni, aniž by se jim dávala jakákoli nálepka nebo
diagnóza – někde, kde mohou být prostě lidmi. Jak
hnutí rostlo, byla založena celosvětová organizace
s názvem INTERVOICE na podporu těchto aktivit
(http://www.intervoiceonline.org). Největší
z regionálních sítí je ve Velké Británii
(https://www.hearing-voices.org) a nejnověji tato
skupina existuje na území západního Balkánu
(http://nasglas.org).

• V západní kultuře se v psychiatrii osobám slyšícím
hlasy dává velmi často nálepka schizofreniků. Šance,
že nás psychiatr při návštěvě v jeho ordinaci označí za
schizofrenika, je asi osmdesátiprocentní.
• Standardní přístup psychiatrů a psychologů ke
slyšení hlasů zcela ignoruje osobní zkušenost dotyčné
osoby.
• Emočním zážitkům ze slyšení hlasů, jejich zpracování
a úplné nápravě zabraňují antipsychotika.
• Tradiční praxe behaviorální psychologie se zaměřuje
na ignorování hlasů, aby se daná osoba zaměřila na
věci „reálnější“.
• Některé studie prokázaly, že asi u 77 % osob
s diagnózou schizofrenie je slyšení hlasů spojeno
s některými traumatickými zkušenostmi
z vlastního života.
• Slyšení hlasů samo o sobě není spojeno se
schizofrenií – jsou i jiné zkušenosti spojené
se slyšením hlasů, například trauma z války.
• Prognóza uzdravení ze slyšení hlasů je
v rámci studií provedených v síti Slyšení
hlasů mnohem příznivější než v rámci psychiatrické
léčby.

"Hlasy slyší zhruba
2 až 4 % světové
populace..."

NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ ARGUMENTY SÍTĚ
SLYŠENÍ HLASŮ:

ZAJÍMAVÉ SKUTEČNOSTI O SLYŠENÍ HLASŮ:
• Jev zvaný slyšení hlasů se obvykle považuje za hlavní
příznak schizofrenie.
• Slyšet hlasy však samo o sobě není známkou
onemocnění. Hlasy slyší zhruba 2 až 4 % světové
populace a dvě třetiny z nich psychický zdravotní
problém nikdy neměly.
• Vyšetřením mozku se potvrdilo, že osoba slyšící hlasy
zažívá, že s ní skutečně někdo mluví.
• Studie prokázaly, že rozdíl mezi lidmi slyšícími hlasy
a patřícími mezi duševně nemocné pacienty, a lidmi,
kteří těmito pacienty nejsou, není ve formě hlasu, nýbrž
v tom, co hlas říká.

• Slyšet hlasy není samo o sobě známkou onemocnění.
• Zkušenosti se slyšením hlasů jsou běžné i mezi lidmi,
kteří s duševním zdravím žádné problémy nemají.
• Slyšení hlasů je spojeno hlavně s životní historií
jedince a jeho osobními zkušenostmi.
• V zájmu nápravy je potřeba, aby se daná osoba
naučila, jak s hlasy zacházet, a jaký je původní problém
a příčina těchto hlasů.
ZNÁMÍ LIDÉ, KTEŘÍ SLYŠELI HLASY:
John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), Anthony
Hopkins, Gandhi, Carl Jung (Swiss psychiatrist),
Sigmund Freud (The founder of psychoanalysis), Lady
Gaga, Zinedine Zidan, Beethoven, Charles Dickens,
Martin Luther, Phillip K. Dick, Jean Paul Sartre…
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NENECHTE SI UJÍT
Café Na půl cesty
16. 12. v 16:00 Tvořivá dramatická dílna "Na
půl cesty k dětem"
Děti si budou hrát, fantazírovat, hýbat se,
vyprávět si příběhy a vstupovat do rolí.
V. kolona
23. 11. v 18:30 PODZIMNÍ SNĚNÍ VOL. 8
Osmý ročník nekomerčního podzimního DIY
festivalu Podzimní snění.

KAVÁRNY
ANEB
CO JE NOVÉHO
V. KOLONA
Konec nejistot, kde v areálu PNB najít V. kolonu.
Už to mají hezky velkým písmem napsáno přímo
na oknech. V. kolona oslavila Babí léto, pro děti
připravila Babí hru a večer uspořádala skvělou
Afterparty. Tým V. kolony se nově potkává
v „oblacích“ , protože má nový pracovní prostor
ke konzultacím a poradám v patře.

CAFÉ NA PŮL CESTY
Café nědělá jen punk, loučení s létem se neslo
v salsa rytmu. Na Světový den duševního zdraví
představila kavárna výstavu Igora Kupce.
Tým Café právě pracuje na tom, aby měl hezkou
konzultační místnost.

MLSNÁ KAVKA
Kavka má novou kuchařku, výstavu od Natalie
A. Rollko a uspořádala společnou snídani pro
všechny své zaměstnance a klienty
v rehabilitaci. Navíc láme rekordy v počtech
zákazníků, ale i zájemců o rehabilitaci.
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KAMPAŇ
UDĚLEJ KROK
A JAK TO LETOS DOPADLO

Letošní kampaň „Udělej krok“ byla úspěšná. Trvala od
června do září a vybíralo se na životní KROKY Petra, Honzy,
Karolíny a Jiřího. Díky, že jste pomohli získat potřebných
52.000 Kč na realizaci jejich životních KROKŮ.
Petr půjde na rekvalifikační kurz na trenéra fitness a připraví
svůj sportovní projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“.
Honza nechá vytisknout svůj komiks. Karolína už
dochází na roční kurz angličtiny, aby mohla individuálně učit
děti i dospělé. Jiří napsal scénář k dětské pohádce PYŠNÁ
PRINCEZNA a našel divadelní spolek, který se právě
připravuje na premiérové představení 25. listopadu
od 14 hodin v V. koloně.
Zájemci, kteří mají vysněný „krok“ realizovatelný
do 20.000 Kč a chtěli by se zapojit do kampaně příští rok,
nechť vyplní přihlášku ZDE.

28.320 Kč
se vybralo prodejem Smyslů
ve spřátelených kavárnách, prodej
smysluplných preclíků
v Antonínovo pekařství a Café Na
půl cesty vynesl 9.352 Kč
a benefiční akce k tomuto účelu
pořádaná v kavárně Do Větru
6.479 Kč. Zbylých 7.850 Kč
přispěla firma ALBI Česká
republika!

SMYSLUPLNÁ
KÁVA
Projekt Smysluplná káva běží po celý rok
a koupí Smyslu podporujete trénink pracovních
dovednostní pro lidi s duševním onemocněním.
Kupte si Smysluplnou kávu ve vaší oblíbené
kavárně či pekárně.
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NA ODPOLEDNÍ KÁVU
DO V. KOLONY
ROZHOVOR S MICHAELOU MIŘÁTSKOU, VEDOUCÍ V. KOLONY

Míšo, jak dlouho už kavárna funguje?
Brzy nás čeká 20. výročí! Kavárna se otevírala v roce 1999 jako druhá
z tréninkových kaváren organizace Green Doors. Bez doktora Bašného,
tehdejšího ředitele, by kavárna nevznikla, patří mu velké díky za to, že měl
odvahu do toho jít. Jsme vděční za to, že současný ředitel, doktor Hollý,
v tom pokračuje a je tomu, co děláme nakloněný. Kavárnou prošla za těch
20 let spousta lidí, kteří pomohli V. koloně „růst“ až do dnešní podoby.
Když kavárnu zasáhl oheň v roce 2011, byla její budoucnost nejistá,
ale podařilo se ji zrekonstruovat a dnes je místem s velmi netradiční
atmosférou – kamenitá kašna uprostřed, veliká okna, okolní park…
Je to místo, které rozhodně stojí za návštěvu.
Vzpomínáš si na první dojem, když jsi do kavárny přišla poprvé?
Bylo to v rámci výběrového řízení. Přišla jsem s časovým předstihem,
vybrala si místo v rohu, dala si kávu a tiše se rozhlížela kolem. Chtěla jsem
si místo nejdřív vychutnat, a to se mi povedlo. Hrála příjemná hudba, uvnitř
teplo a příjemný ruch, personál byl milý. Líbila se mi světla, vládla tam
taková „oranžová“ nálada.
Chodí do kavárny pouze pacienti PNB? Je kavárna určena pouze pro ně?
Ne, je to velmi různorodé a pestré. Přichází k nám nahodilí návštěvníci
parku, lidé z nedalekého okolí, zaměstnanci i pacienti nemocnice. Kavárna
je pro každého, kdo má chuť chvíli posedět a občerstvit se. Je to místo
setkávání, personál nemocnice si u nás může dát pracovní schůzku,
pacienti se tu mohou potkávat se svými blízkými, místní chodit do kina
nebo na koncerty. Každý si něco najde.
Jste tréninková kavárna, co se u vás lidé s duševním onemocněním učí?
Lidé si u nás trénují například organizaci času, práci se zátěží,
samostatnost, komunikační dovednosti, posilují sebevědomí. Snažíme se
přistupovat ke každému jednotlivě a zaměřovat se na jeho potřeby.
Samotný trénink probíhá v prostředí kavárny za podpory terapeutů.
Jaké jsou vaše výsledky? Zůstáváte s lidmi, kteří projdou tréninkem dále
v kontaktu?
Každý rok nás osloví přibližně 100 lidí s duševním onemocněním, z toho
například minulý rok nastoupilo do tréninku v kavárně 25 lidí. 8 z nich bylo
tou dobu zároveň v hospitalizaci. Naše klienty kontaktujeme po 3 a 12
měsících po ukončení tréninku.

Řešíme (nejen) efektivitu rehabilitace, ale nabízíme
další podporu. Po roce od ukončení rehabilitace
v kavárnách Green Doors pracovalo na otevřeném trhu
práce 56 % dotazovaných, dalších 25 % na chráněných
pracovních místech.
Spolupracujete s PN Bohnice?
Ano, spolupracujeme a každé nové příležitosti vítáme!
Na pavilony dodáváme naše pravidelné kulturní
programy, zveme k nám jak pacienty, tak zaměstnance
nemocnice. Těší nás, když se k nám pak pravidelně
vrací. S Divadlem Za plotem společně pořádáme
filmový klub. Podílíme se i na větších akcích
nemocnice: Babí léto, Mezi ploty, Legendy a nebo DOD.
Často zajišťujeme na těchto akcích občerstvení,
pořádáme koncerty nebo besedy. Zapojujeme se taky
do Babí hry. Tento rok jsme v rámci festivalu Kolonní
hrátky oslovili dětský pavilon nemocnice a část
programu připravili přímo danému oddělení na míru.
V případě, že do tréninku nastupují lidé, kteří jsou ještě
v hospitalizaci, snažíme se být v užším kontaktu
s daným oddělením nebo lékařem.

"Je to místo, které
rozhodně stojí za
návštěvu."
Když jdeš ráno do práce, na co se těšíš?
Každý den je jiný. Těším se, co nového mě čeká. Kdo
další může tvrdit, že jeho kanceláří je kavárna? Baví mě
parta lidí, se kterými se mi v Koloně moc hezky
pracuje. Užívám si, když vidím pokroky klientů v
rehabilitaci. Když se nám společně podaří něčeho
nového v kavárně dosáhnout. A samozřejmě mě těší
spokojení zákazníci.
A na co bys nás pozvala do V. kolony?
Především na výbornou kávu. Horká, studená, se
zmrzlinou… Každou si vychutnáte, ať už v létě při
příjemném posezení na zahrádce anebo v zimních
měsících pro zahřátí. A jestli pospícháte, dáme vám
kávu s sebou. A máme tady i piano, tak jestli rádi
hrajete, přijďte. My si vás rádi poslechneme.
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RECEPT
Z MLSNÉ KAVKY
CHILLI SIN CARNE
Mexická specialita SIN CARNE – tedy bez masa, která
skvěle zahřeje v sychravých dnech.

8–10 porcí
400 g červená cibule
700 g červená paprika
200 g mrkev
400 g černé fazole suché
300 g seitan
200 g tempeh
145 g čokoláda
90 g protlak
95 g polpa
1 l voda
1,5 pol. lžíce chilli
1 pol. lžíce skořice
75 ml sluneč. olej (na zeleninu)
65 ml sluneč. olej (na seitan)
Dýňový dip – vše rozmixujte:
350 g zakysaná smetana
250 g pečená dýně
0,5 svazek koriandr čerstvý
20 g sirup
50 ml citronová šťáva
0,5 pol. lžíce sušené chilli vločky
12 | GREENDOORS.CZ

Tempeh a seitan nakrájejte nahrubo, orestujte na oleji dozlatova,
přidejte skořici a chilli. Vedle si připravte cibuli nakrájenou na
půlkolečka, mrkev na kolečka a papriku na nudličky. Orestujte
zeleninu na oleji dozlatova, zarestujte protlak a přidejte směs ze
seitanu a tempehu, rajčatovou polpu a poté podlejte vodou a nechte
chvíli dusit. Nakonec dochuťte čokoládou a solí.
Podávejte s čerstvým chlebem, dýňovým dipem a čerstvým
koriandrem.
Dobrou chuť!

TIPY NA ČTENÍ OD PORTÁLU
KLUB PŘÁTEL
GREEN DOORS
PROTOŽE NA PŘÁTELE
JE SPOLEHNUTÍ
Věděli jste, že můžete být členem Klubu
přátel Green Doors?

Konceptu odolnosti je v současné
psychologii věnována velká
pozornost. Jednou z prvních
otázek, kterou si výzkumníci kladli,
byla: „Proč někteří lidé překonají
těžkou minulost, aniž by je
významněji poznamenala,
a u jiných tomu tak není?“ I autorka
předkládané knihy se přiznává
k tomu, že prožila těžké dětství,
což ji inspirovalo k tomu, aby se
věnovala právě odolnosti
a napsala tuto knihu, obsahující 50
cvičení. Ta jsou velmi rozmanitá,
ale nejčastěji při nich čtenáři mají
něco napsat, namalovat nebo si
představit. Kniha je vhodná pro
osoby, které chtějí překonat
traumatické zážitky z minulosti,
i pro ty, kdo si přejí zvládat krize,
stres či prostě zvýšit vlastní vnitřní
sílu. Lidé s ní mohou pracovat
samostatně, ale právě tak ji využije
psychologický a zdravotnický
personál pro práci s individuálními
klienty i skupinami. Více ZDE

Kniha volně navazuje na již vydaný
titul Na Freuda já nemám čas,
doktore. Ve stejném duchu
seznamuje s dalšími duševními
poruchami a stavy. Každá duševní
nemoc je vždy uvedena
ilustrativním příběhem, který
názorně demonstruje, jak daná
porucha může vypadat, jaké může
mít projevy a znaky. Poté následuje
čtenářsky přístupný komentář
shrnující hlavní znaky dané duševní
nemoci, stavu nebo
psychologického jevu (např.
hypnózy) a doporučený postup
k řešení. V další části je ukázáno,
jak se příběh vyvíjel dál. Knihou opět
provází postava doktora Portsteina.
Autor v knize usiluje o co
nejzajímavější a nejilustrativnější
podání tématu se zachováním
odbornosti. Cílem je opět zpřístupnit
zajímavou a složitou oblast
duševních nemocí a přispět tím
k rozšíření poznání duševní nemoci
a stavů. Více ZDE

Členem klubu se stává každý, kdo nám
pravidelně přispívá na naší činnost. A klub
je to prestižní. Ačkoliv jsou naši přátelé lidé
různých povah, názorů i poměrů, jedno mají
všichni společné – smysl pro solidaritu.
Svými příspěvky nám pomáhají zajistit
lidem s duševním onemocněním balanc
v životě.
Pomoci můžete i vy. A nemusíte být
milionáři. I stokoruna měsíčně nám pomůže
– zaplatí část tréninku jednomu z našich
klientů, kteří mají zkušenost s duševním
onemocněním.
Co dostanete na oplátku?
• pozvánky na naše akce
• pravidelný přísun informací o dění
v Green Doors
• měsíční kulturní přehled na e-mail
• dobrý skutek bez práce
Jak se můžete stát členem?
Napište nám nebo zavolejte:
Monika Šťastná Kohoutová
+420 777 347 667
fr@greendoors.cz
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Kde nás najdete:

Green Doors, z. ú.
Křižíkova 76/61,186 00 Praha 8
+420 220 951 468
Café Na půl cesty
park Na Pankráci, 140 00 Praha 4
+420 777 913 053
V. kolona
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
+420 777 913 058
Restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 327/29, 186 00 Praha 8
+420 777 913 054

Vážíme si podpory našich
partnerů v tomto období:
Albi Česká republika a. s., BigMedia s. r. o., Böllhoff s. r.
o., Czech Outdoor s. r. o., Česká spořitelna a. s., ČSOB,
innogy Česká republika a. s., Jan Becher - Karlovarská
Becherovka a. s., Janssen-Cilag s. r. o., LMC s. r. o.,
Nadace Charty 77, Nadace Vinci v ČR, Peal a. s.,
Prodimo s. r. o., Stonehouse s. r. o., Trask solutions,
členové Klubu přátel Green Doors, individuální dárci
a volejbalisti Evka a Peter - Beach Help Cup

Dává vám smysl to, co děláme? Chcete nás podpořit? Staňte se členy Klubu přátel nebo zašlete
jednorázový finanční dar na bankovní účet. Číslo účtu: 4540389/0800, Česká spořitelna a. s.

