VÝROČNÍ ZPRÁVA
2021

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, z. s. (POV)
byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů
a jejich blízkých v roce 1991.
Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření
sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude
moci každý člověk s postižením svobodně
rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění
svých základních životních potřeb. V závěru roku
2021 čítala členská základna POV 175 členů,
z toho více než 95 % byli lidé s velmi těžkým
tělesným postižením. Členství v organizaci nebylo
podmínkou pro využívání většiny nabízených
služeb.

Pražská organizace vozíčkářů, z. s. je jako zapsaný spolek registrována
ve spolkovém rejstříku – oddíl L, vložka 2130.

Statutární zástupce spolku a Revizní komise POV
Dle stanov spolku, které přijala Členská schůze POV v roce 2015,
je nejvyšším orgánem spolku Členská schůze a statutárním orgánem
Předseda spolku. Hospodaření organizace kontroluje Revizní komise POV.
Volební období 2021 – 2026:
Předsedkyně POV: Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
Revizní komise POV: Ludmila KOTALÍKOVÁ
Alena MALOTÍNSKÁ, PhDr. Hana MÜLLEROVÁ
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–

předsedkyně

komise,

Centrum samostatného života POV
Činnost organizace a realizace všech projektů v roce 2021 byly řízeny z
kancelářských prostor Centra samostatného života POV. Jeho provoz byl
však v důsledku vládních nařízení souvisejících s pandemií onemocněni
covid-19 v prvním čtvrtletí omezen.
Sídlo organizace se nachází na adrese Benediktská 688/6, Praha 1, nedaleko
zastávky speciální autobusové linky H1. Je bezbariérově přístupné a nabízí
také upravené hygienické zařízení.
Prostory byly zázemím nejen pro pracovní tým POV, ale pro řadu
pořádaných akcí, zejména z programu VOLNOČASOVKY 2021.
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Pracovní tým POV 2021
Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
předsedkyně
organizace,
koordinátorka
projektů,
celoorganizačních akcí, editorka webových stránek

koordinátorka

Jiří BÁRTL
IT specialista, poradce
JUDr. Pavel JUNGR
právník organizace
Mgr. Tomáš LANC
peer-counselor, koordinátor praxí studentů škol se sociálním zaměřením
Mgr. Věra MALÁ
administrativní
pracovnice,
volnočasových aktivit

správkyně

kanceláře,

koordinátorka

Ing. Petr MUSIL
ekonom
Mgr. Kateřina NOVOTNÁ
specialistka programu Přes bariéry, editorka webových stránek
Bc. Tereza NOVOTNÁ
sociální pracovnice
Ing. arch. Jan TOMANDL
poradce v oblasti bariér, odborný pracovník v oblasti mapování
přístupnosti prostředí a odstraňování bariér
Pražská organizace vozíčkářů dále zaměstnávala pracovníky na DPP na
různé nárazové činnosti.
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Činnost Pražské organizace vozíčkářů se v roce 2021 opírala o tři
základní pilíře tvořené informačním servisem a souvisejícími službami,
programem Přes bariéry a vzdělávacími a volnočasovými aktivitami.

Obsah nabízených služeb odrážel poptávku našich členů a klientů
evidovanou v předchozích letech. V nabídce služeb i v řešení
konkrétních potřeb klientů jsme preferovali individuální přístup. Klienti
měli vždy možnost rozhodovat o způsobech řešení situace či potíží, se
kterými se na pracovníky POV obrátili.
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Informační servis a související služby
Důraz jsme kladli na ověřování a doplňování informačních databází,
jejichž rozsah je unikátní. Dvě databáze, Adresář a Poradna, jsou
dostupné na webu www.pov.cz, třetí, nejobsáhlejší databáze přístupnosti
objektů, je umístěna na specializovaných stránkách www.presbariery.cz.
Klienti si mohli v udržovaných databázích hledat potřebné informace
sami, nebo mohli o pomoc požádat pracovníky POV. Míru a způsob
dopomoci s řešením problémů si klienti určovali sami.

Adresář a Poradna na webu POV
Poradna se souborem témat a informací nejen ze sociální, ale i dalších
oblastí dotýkajících se problematiky tělesného postižení. V roce 2021
jsme pokračovali v rozšiřování témat.
Poradna obsahovala 46 článků. Každý z nich zpracovával jedno z témat
a uváděl odkazy na instituce nebo související legislativu. V roce 2021
jsme přidali články s tímto zaměřením: Změna zdravotní pojišťovny,
Bonusy zdravotních pojišťoven, Žádost o lázně, Turistické weby pro
vozíčkáře, Asistenční služba na vlakových nádražích, Mimořádná
okamžitá pomoc MOP COVID 19, Sexualita a vztahy, Ošetřovné a
dlouhodobé ošetřovné a Dobrovolnické organizace.
Poradna byla pravidelně aktualizována podle změn v daných
tématech.
Na domovských webových stránkách www.pov.cz mohli klienti využívat
také ADRESÁŘ - Informační systém služeb čítající na 900 kontaktních
údajů na služby související s problematikou tělesného postižení. V roce
2021 jsme průběžně doplňovali nové kontakty a aktualizovali stávající.
Zaměřili jsme se zejména na doplnění kontaktů na služby osobní
asistence, domácí paliativní péče, krizové péče a domovy pro ozp.
Informační služby byly podpořeny dotací Úřadu vlády ČR.
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PROGRAM PŘES BARIÉRY
Projekt Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s omezenou
schopností pohybu a jeho metodická podpora a profesionalizace 2021
navázal na projekty téhož charakteru realizované a podpořené
v předchozích letech. Jeho hlavním cílem byla podpora a rozvoj
profesionálního mapování, koncepční i terénní práce, spolupráce mezi
resorty a organizacemi v aktivitách podporujících odstraňování
architektonických bariér. Z větší části byl projekt financován z dotačního
titulu Ministerstva pro místní rozvoj.
CÍLOVÉ SKUPINY AKTIVIT PROJEKTU

Cílová skupina projektu byla velmi široká. V souvislosti s finálními výstupy
projektu, respektive jeho koncepční práce po zavedení do praxe, byli
cílovými uživateli všichni, kdo pro svůj každodenní život a pohyb využívají
informace o přístupnosti prostředí – objektů i komunikací, tedy lidé
s tělesným postižením, další skupiny osob s dlouhodobě či krátkodobě
omezenou schopností pohybu – lidé po úrazu, senioři, rodiče s dětmi
v kočárku a s malými dětmi.
V souvislosti s odbornou částí projektu byli cílovými skupinami organizace a
instituce zapojující se do procesu mapování a zpřístupňování životního
prostoru, odborníci z různých oblastí, lidé zprostředkovávající informace o
přístupnosti (v kontextu projektu například průvodci, pracovníci
informačních center, ale i sociální pracovníci, organizátoři rekreačních a
turistických akcí a další), odborníci z jednotlivých oblastí – projektanti,
prováděcí firmy, správci budov atp. V neposlední řadě tvořili cílovou
skupinu studenti souvisejících oborů.
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SPECIALIZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.PRESBARIERY.CZ
Základní informační platformou celého projektu a souvisejících činností
jsou specializované stránky www.presbariery.cz, které slouží široké
veřejnosti jako zdroj kvalitních informací o přístupnosti jednotlivých
objektů, zeleně a dopravní infrastruktury.
V průběhu roku 2021 se na webu pravidelně zveřejňovaly aktuality
z oblasti přístupnosti veřejného prostoru, zprávy o jednotlivých činnostech
a akcích realizovaných v rámci projektu, informace o dopravních
omezeních pro cestující s pohybovým omezením a další noviny nebo
s tématem související zajímavosti.
Na stránkách byly také uvedeny výstupy koncepční prací a další
administrativně-legislativní informace určené spíše odborné veřejnosti.
Během roku 2021 probíhala další aktualizace kontaktních údajů, která
začala v roce 2020.
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Odborné poradenství bylo zajištěno po celý rok 2021, bez ohledu na
epidemiologickou situaci. Poradenství zajišťoval Ing. arch. Jan Tomandl
(více viz níže).
-

-
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konzultace k řešení výstavních prostor z hlediska bezbariérového
užívání staveb, Mgr. Jana Klímová/Národní galerie Praha
vyjádření POV k upravenému řešení Skateparku Úvaly pro potřeby
dalšího jednání se stavebním odborem, Ing. arch. David Kraus
konzultace k řešení výstavních prostor v Galerii hl. m. Prahy, Mgr.
Martin Krsek
konzultace k bezbariérovému řešení v novostavbě MŠ Jakobiho, Ing.
Vratislav Jílek/ Starý a partner s.r.o.
konzultace k řešení bezbariérových toalet ve stanici metra Nádraží
Krč, metro D, Ing. arch. Jiří Pešata/METROPROJEKT Praha a. s.

-

poradenství v oblasti mapování přístupnosti tras a komunikací pro
českoněmecký projekt Cestování lidí s hendikepem/ Reisen von
Menschen mit Handicap
další konzultace, týkající se zejména úpravy domácího prostředí
klientů s pohybovým postižením (vstupy do domů, úpravy koupelen,
kuchyní,…)

CYKLUS ODBORNÝCH INDIVIDUÁLNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ZÁSTUPCE OBCÍ
Online semináře koncipované individuálně pro jednotlivé obce se
zaměřením na lokální problémy i možnosti probíhaly v průběhu celého
roku.
Obsah semináře se zaměřoval na tato témata:
-

-

srozumitelné prezentování kvalitních informací o přístupnosti budov a
veřejného prostoru osobám s pohybovým omezením,
seznámení s profesionálním mapováním a kategorizací přístupnosti
objektů podle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů (MKPO),
možnosti prezentování dat – tvorbu kvalitní databáze, mapové
aplikace, tiskovin,
koncepční postup pro řešení přístupnosti v obci s příkladovou studií,
seznámení s legislativou upravující bezbariérové užívání staveb,
definice prvků bezbariérového prostředí - doprava (zastávky
hromadné dopravy, vyhrazená parkovací stání), objekty občanské
vybavenosti, trasy a komunikace,
technologické, informační a ostatní měkké bariéry,
odpovědnost jednotlivých účastníků v procesu výstavby,
dotační tituly v oblasti bezbariérového řešení staveb.

Obsazeno bylo všech deset vypsaných termínů individuálního semináře,
a to pro obce Cheb (8. 6. 2021), Žamberk (15. 6. 2021), Český Brod (24. 6.
2021), Olomouc (27. 7. 2021), Slaný (24. 8. 2021), Klatovy (14. 9. 2021),
Ostrov (16. 9. 2021), Třinec (21. 9. 2021), Kolín (23. 9. 2021) a Nový Bor (30.
9. 2021).
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ODBORNÝ ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PŘEKONEJME BARIÉRY 2021
18. ročník akce s názvem Překonejme bariéry, určený zejména studentům
technických a uměleckoprůmyslových škol, proběhl ve dnech 3. a 4.
listopadu 2021. Společný projekt FA ČVUT – Ústavu nauky o budovách,
Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých se konal v atriu nové budově Fakulty architektury ČVUT
v pražských Dejvicích.
Smyslem akce bylo budoucím architektům, designérům a technikům ukázat
specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového
postižení a zároveň přiblížit na modelovém prostředí legislativní požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Během konání výstavy si
studenti mohli vyzkoušet v simulovaném prostředí různé kompenzační
pomůcky.

10

SPOLUPRÁCE S FAKULTOU ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
Spolupráce na řešení projektu TAČR TIRBMMR823 Hledání nových
metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v
investiční podpoře bydlení (průzkum potřeb mezi osobami s
pohybovým a zrakovým postižením, konzultace k aktualizaci vyhlášky
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb).
KONCEPČNÍ PRÁCE
Pracovní skupina pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace
přístupnosti prostředí
V roce 2021 jsme pokračovali v koordinaci aktivit platformy, která se
zabývá jednotnými pracovními postupy pro sběr dat a vyhodnocování
přístupnosti objektů v celé ČR. Členy skupiny v roce 2021 byli jako
členové nebo dlouhodobí hosté zástupci těchto organizací a institucí:

Pražská organizace vozíčkářů, z. s. – koordinátor
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta architektury ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Národní rada osob se zdravotním postižením
Klub českých turistů
Labská stezka, o. p. s.
ELSA (ČVUT)
Česká abilympijská asociace
Magistrát města Brna
Statutární město Olomouc
Pestrý život, o.p.s.
Spolek pro podporu cestování handicapovaných, z.s.
Česká asociace paraplegiků
Trend vozíčkářů Olomouc
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Neposedíme, z.s.
Ing. Milena Antonovičová
Opavskem bez bariér
Ostravská organizace vozíčkářů
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
orientace (NIPI)
S ohledem na epidemickou situaci proběhla v loňském roce dvě
pracovní jednání PS online. Konání druhého jednání bylo ze zdravotních
důvodů přesunuto z plánovaného data v září na říjnový termín. Kvůli
nepříznivým epidemiologickým podmínkám se jednání nemohla konat
v budově FA ČVUT, říjnové setkání proběhlo v sídle Pražské organizace
vozíčkářů. Program, prezenční listina a zápis z jednání jsou zveřejněny na
specializovaných webových stránkách www.presbariery.cz.
Práce PS se v roce 2021 zaměřila zejména problematiku sdílení a
konverze dat, vytvoření specializované metodiky pro mapování
školských zařízení a seznámení s chystanou novelou stavebního zákona.

Odborná pracovní komise NRZP pro oblast bariér
Činnost pracovní komise je zaměřená především na poradenství
v oblasti bezbariérovosti pozemních a dopravních staveb a
připomínkování související legislativy. S ohledem na epidemiologickou
situaci se většina setkání uskutečnila v online nebo v kombinovaném
režimu. Nosným tématem jednání bylo v roce 2021 především
připomínkování nového stavebního zákona a nového jednotného
prováděcího předpisu, který řeší také bezbariérové užívání staveb. Mezi
další témata, převážně lokálního významu, patřilo např. zpracování
auditu k nově rekonstruované podobě Sofijského náměstí ve spolupráci
s NRZP a SONS.
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Hodnotitelská komise Národního rozvojového programu mobilita pro
všechny (NRPM)
Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je
podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.
V roce 2021 proběhla dvě kola programu, při kterých bylo předloženo
celkem 19 záměrů. Hodnotitelská komise doporučila k financování 9 záměrů.
Před vlastním podáním proběhly konzultace záměrů celkem v 6
konzultačních dnech.
Komise Rady Hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost
Pražská organizace vozíčkářů působí v komisi jako stálý host. Mezi hlavní
úkoly komise patří připomínkování plánovaných akcí a investic probíhajících
na území Prahy z pohledu bezbariérového užívání staveb a veřejného
prostoru. S ohledem na epidemiologickou situaci se část jednání v roce 2021
uskutečnila v online režimu. Mezi hlavní témata jednání patřilo: návrh zadání
tvorby Koncepce rozvoje bezmotorové dopravy v Praze, Metodický materiál
pro zajištění plnění podmínek bezbariérového užívání veřejného prostoru při
záboru veřejného prostranství, lávka přes Bělehradskou (U Zvonařky –
Wenzigova), revitalizace Smetanova nábřeží, zjednodušení pěší vazby mezi
novou žel. zastávkou Rajská zahrada a stanicí metra, lávka Holešovice –
Karlín, tramvajová trať Václavské náměstí, nové řešení dopravy na
objednání.
Den Bez bariér, MHMP - prezentace „Jak identifikovat bariéry“ a „Jak
správně projektovat“ (Karolína Klímová, MHMP v rámci akce Týden mobility)
Komise Rady Hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti přístupnosti a
odstraňování bariér na území Hl. m. Prahy
Cílem komise je hodnocení podaných záměrů souvisejícího dotačního
programu a jejich doporučení k financování Radě Hl. m. Prahy. V roce 2021
bylo podáno 7 žádostí. Všechny žádosti komise doporučila k financování.
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MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V ROCE 2021
V loňském roce se v rámci projektu MMR zmapovaly všechny stanice
pražského metra, včetně přístupových cest a dopravních souvislostí. Další
oblastí mapování byly veřejné toalety na celém území Prahy, pobočky a
bankomaty České spořitelny, vybrané budovy Univerzity Karlovy a nové i
zásadně rekonstruované objekty v městské části Praha 1 (např. Národní
knihovna, Španělská synagoga, Městská poliklinika Praha atd.)
Přemapováno a následně aktualizováno bylo také osm doporučených tras
v turisticky atraktivních lokalitách hlavního města pro revidovaná vydání
publikací Čtyři procházky bez bariér 1 a Čtyři procházky bez bariér 2.
Publikace v elektronické podobě i veškeré výstupy mapování byly
zpracovány a zveřejněny na specializovaném webu presbariery.cz.
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Studentské praxe
Individuální praxe v Pražské organizaci vozíčkářů byly zaměřeny na
problematiku dotýkající se klientů s těžkým tělesným postižením, na
specifika organizace volnočasových aktivit pro cílovou skupinu a na
administrativu spojenou s fungováním neziskové organizace.
Studenti měli možnost vyzkoušet si pohyb na mechanickém vozíku
v terénu a v MHD. Při praxích v terénu pomáhali zkušení asistenti a
zaměstnanci organizace, aby byla zajištěna bezpečnost praktikantů.
Studenti byli zapojeni do běžného chodu organizace, pomáhali
zejména na akcích organizovaných pro klienty.
V roce 2021 jsme vzhledem k okolnostem daným epidemiologickou
situací nabídli možnost absolvovat z části praxi online. Podepsali smlouvy
o spolupráci v oblasti poskytování praxí se následujícími školami:
- JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
- JAHODOVKA Vyšší odborná škola sociálně právní
- Husitská teologická fakulta UK
- Fakulta sociálních věd UK
- Katedra sociální práce FF UK
- Fakulta sociálně ekonomická UJEP
- Střední škola JÚŠ
Celkem individuální souvislou praxi v POV v roce 2021 absolvovalo 15
studentů.
Exkurze v roce 2021
Uskutečnily se 4 exkurze pro celkem 77 studentů z Vyšší odborné školy
sociálně právní Jahodovka. Studenti se seznámili s praxí organizace a v
terénu si vyzkoušeli pohyb na mechanickém vozíku a překonávání
bariér.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Program VOLNOČASOVKY 2021 nabídl klientům Pražské organizace
vozíčkářů 35 akcí v rámci bloků: Jóga pro sedící a Jóga pro sedící online,
besedy U kafíčka, ŠIP-KÁRY – trénink šipek, Tvořivá setkání, Vycházky bez
bariér, Psí život – přednášky a konzultace s kynologem o výchově nejen
asistenčních psů a online setkání Pavlač. Program VOLNOČASOVEK 2021
částečně poznamenala pandemie onemocnění covid-19. Přesto se celkem
35 akcí zúčastnilo 268 lidé, z toho 185 klientů POV.
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Pochod Praha – Prčice 2021
Pražská organizace vozíčkářů jako každý rok připravovala speciální
vozíčkářskou trasu Pochodu Praha Prčice. Jeho 55. ročník byl však kvůli
nepříznivým okolnostem a nařízením Vlády ČR již podruhé zrušen.

Klub TÚRA POV
Členům POV nabídl Klub TÚRA v roce 2021 19 jednodenních výletů. Nabídku
celkem využilo 171 osob. Akce Klubu TÚRA na místě zajišťoval Ondřej Franko.
Fotografie z jednotlivých akcí naleznete ve Fotogalerii stránek www.pov.cz.
Akce Klubu TÚRA byly podpořeny grantem Nadace ČEZ.
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Hvězda 2021
V sobotu 4. září pořádala POV za podpory ÚMČ Praha 6 39. ročník
Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2021.
Celorepubliková akce se sportovním programem uzpůsobeným
pro amatérské sportovce všech věkových kategorií nabídla tentokrát v
nezvyklém prostředí parku Ladronka na Praze 6 závody v běhu a jízdě na
vozíku, slalomy a řadu doplňkových disciplín, například ruské kuželky,
minigolf, lukostřelbu, kroket, laserovou střelnici a další. Závodů se mohli
účastnit všichni bez rozdílu. Akci, které se i přes nepříznivé okolnosti
zúčastnilo více jak 130 lidí, moderovala Jana Rychterová. Hvězdu 2021
finančně podpořila MČ Praha 6 a Česká spořitelna.
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Finanční zpráva
V roce 2021 jsme zajistili finanční prostředky v rámci vyhlášených
dotačních řízení na následující projekty:

- Podpora klientů s tělesným postižením (Úřad vlády ČR),
- Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s TP – metodická
podpora a profesionalizace mapování (Ministerstvo pro místní rozvoj),
- 39. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2021 (ÚMČ Praha 6),
- Jednodenní výlety pro vozíčkáře (Nadace ČEZ).
Finanční zpráva byla schválena Členskou schůzí na náhradní členské
schůzi konané

PŘÍJMY

2021

Úřad vlády ČR

603 000,00

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

670 000,00

Nadace ČEZ

80 000,00

ÚMČ Praha 6

111 000,00

Vlastní hospodářská činnost
Členské příspěvky a ostatní příjmy
Sponzorské dary, nadace
Účastnické příspěvky z akcí
CELKEM
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1 005 689,26
22 541,77
218 535,00
51 700,00
2 762 466,03

NÁKLADY
Mzdové náklady

2020
2 448 320,60

Provozní a ostatní náklady

184 897,52

Opravy

106 183,13

Nájemné

99 090,00

Spoje, energie, služby

273 368,58

Dopravné, cestovné

199 625,86

Odpisy

60 401,00

Daně a poplatky

32 855,00

CELKEM
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3 404 741,69

DĚKUJEME
PROGRAM PŘES BARIÉRY

Činnosti programu byly zpracovány v projektu Mapování přístupnosti
prostředí z pohledu osob s omezenou schopností pohybu a jeho
metodická podpora a profesionalizace. Projekt byl podpořen za
přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
PROVOZ CENTRA SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA, ZÁZEMÍ PRO REALIZACI
PROJEKTŮ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
Činnosti související s fungováním organizace, zajištěním zázemí pro
práci a realizaci projektů, včetně volnočasových aktivit a studentských
praxí pomohl zajistit projekt Podpora klientů s tělesným postižením, který
byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
39. SPORTOVNÍ SETKÁNÍ (NEJEN) VOZÍČKÁŘŮ – HVĚZDA 2021
Konání sportovního setkání podpořila grantem Městská část Praha 6. S
realizací dále pomohli Česká spořitelna, Rotary Club Praha City, SAN
konferenční servis, Crocodille, TitBit a Meyra. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří pomohli s realizací.
KLUB TÚRA
Jednodenní výlety pro vozíčkáře podpořila Nadace ČEZ. Za organizaci
akcí děkujeme Ondřeji Frankovi.

VOLNOČASOVKY 2021
Volnočasové aktivity byly financovány z darů individuálních dárců.
Děkujeme lektorům Jitce Dytrychové, Ivanu Bendovi, Martě Hynkové,
Heleně Ganické, Haně Müllerové Dewi Jayanti a Petrovi Šlégrovi.
Děkujeme za grafiku materiálů a vizuál Hvězdy Janu Lamrovi.
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KONTAKTY
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

telefonické spojení: 224 826 078, 224 827 210, 736 485 859
e-mail: info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

