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1) Úvodní slovo předsedkyně

Milé členky a členové, vážení přátelé a příznivci UKŽ!
Další rok skončil a před Vámi leží zpráva o tom, co se v něm odehrálo. Unie
katolických žen pracuje už 18. rokem. Rok 2010 je rokem přelomovým, rokem naší
„plnoletosti“, rokem, který přinesl velké změny.
Největší a bohužel smutná změna, kterou jsme musely v roce 2010 provést, bylo
ukončení vydávání našeho časopisu Babyka. Je to z důvodu nedostatku financí. Pozitivní
zprávou je připojení k čtenářské obci nového časopisu Strom. V něm budeme oznamovat naši
činnost, přešly do něj texty, rubriky, plakátky. Navíc se teď informace o Unii dostanou
k mnohem většímu množství čtenářek a čtenářů.
Další činnost Unie se podobně jako v minulých letech dělí na činnost vnitřní a vnější.
Vnitřní činností jsou míněny akce pro naše členky, pro jejich rozvoj duchovní i lidský. Vnější
činnost organizujeme pro veřejnost, ať už věřící, nebo nevěřící, muže i ženy. Také pobočky
ve svých sídlech organizují svoji činnost v obou těchto sférách. O tom všem, i o dalších
tématech - například o mezinárodní spolupráci UKŽ - se dočtete podrobně na následujících
stránkách.
Na závěr mi dovolte, abych svým i vaším jménem poděkovala všem členkám výboru
UKŽ i všem ostatním, kdo se na naší práci v minulém roce podíleli: pracovnicím sekretariátu
UKŽ, členkám výborů poboček, redakční radě Babyky, všem členkám a členům UKŽ, všem
našim milým příznivcům, přátelům a podporovatelům.

Ludmila Mikulová
předsedkyně UKŽ
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2) Informace o UKŽ
Unie katolických žen (UKŽ)
je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-5878/91-R,
jako platné je registrováno znění stanov z r. 1999.

Vznik UKŽ
Pod vedením JUDr. Marie Boháčové bylo v březnu 1991 v souladu s tehdy nově
přijatým Zákonem o sdružování občanů založeno občanské sdružení „Pražská skupina
katolických žen“. Byla to iniciativní skupina 24 žen z různých pražských farností, které si
uvědomovaly potřebu sdružování žen na křesťanské platformě. Svou angažovaností chtěly
přispět k obnovení společenství uprostřed atomizované a stále více sekularizující se
společnosti.
K existujícímu sdružení se přidávaly další katolické ženy z různých míst v Čechách a
na Moravě a na ustavujícím sněmu v Praze 17. února 1992 byly přijaty nové stanovy a
vytvořeno celostátní sdružení pod názvem „Unie katolických žen“. Tím organizace současně
navazuje na předválečnou a těsně poválečnou činnost Unie katolických žen a dívek, která
zaujímala v tehdejší československé společnosti nezanedbatelné místo.

Zastřešení UKŽ
Od r. 1998 vyvíjí UKŽ se schválením České biskupské konference svou činnost jako
soukromé sdružení křesťanů ve smyslu kodexu Kanonického práva. Duchovním rádcem UKŽ
je v současné době otec biskup Mons. Karel Herbst.
V letech 1996- 2009 byla UKŽ plnoprávným členem WUCWO ( World Union of
Women Catholic Organisations – Světové unie ženských katolických organizací), nyní je
pouze členem přidruženým.
V květnu roku 2006 byla za spoluúčasti UKŽ založena evropská aliance katolických
ženských organizací ANDANTE. UKŽ je doposud její členskou organizací, v letech 2006 –
2010 měla také zastoupení ve výboru Andante, který je voleným orgánem této organizace.
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Cíle a poslání UKŽ
Poslání UKŽ, náplň činnosti, práva a povinnosti členů a organizace a hospodaření
sdružení jsou zakotveny v upravených stanovách UKŽ ze dne 7.7.1999, schválených
Ministerstvem vnitra ČR.

UKŽ si klade za cíl zejména:
•
•
•

•
•

vytvářet hmotný i duchovní prostor pro vzájemné setkávání žen stejné názorové
orientace, jejich vyšší informovanost, vzájemnou podporu, pomoc a sebevzdělávání
formou přednášek, seminářů a publikací
pomáhat ženám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za celou
současnou společnost v duchu křesťanských tradic
dosáhnout legálními prostředky (zejména osobním příkladem, výchovou a dalšími
prostředky) změny smýšlení veřejnosti a postoje společnosti k duchovním hodnotám a
potřebám lidského života, jakož i postoje k rodině, manželství a zodpovědnému
rodičovství
reprezentovat názory křesťansky orientovaných žen na všech úrovních veřejného a
politického života a podílet se na prosazování těchto hodnot a principu rovných
příležitostí ve sféře komunálního, regionálního i národního rozhodovacího procesu
spolupracovat se všemi národními i mezinárodními organizacemi obdobných cílů a
názorové orientace.

V souladu s těmito cíli jsou základními okruhy činnosti UKŽ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přednášky a semináře pořádané UKŽ
aktivní účast na dalších konferencích a seminářích
duchovní setkávání
neformální setkávání žen
publikace
ekumenická spolupráce
spolupráce s ženskými organizacemi v České Republice
mezinárodní aktivity a spolupráce
prezentace a prosazování křesťanských postojů k otázkám
postavení ženy a rodiny ve společnosti
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Struktura a členství v UKŽ
Sněm UKŽ
Nejvyšším orgánem UKŽ je sněm, který je svoláván jednou ročně. Sněm volí členky
výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a
zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.

Výbor UKŽ v roce 2010:
Předsedkyně:

Mgr. Ludmila Mikulová

Místopředsedkyně: JUDr. Marie Boháčová
PhDr .Markéta Koronthályová
Jednatelka:

Bc. Tereza Kostrounová

Členky výboru: Ing. Bohuslava Boučková, Csc.
Jarmila Hrazděrová
Marie Kosatíková
JUDr. Yvona Malířová
Věrka Andrýsková
Marie Sedláčková
Bc. Veronika Pavlů, Dis.
JUDr. Marie Kolářová

(předsedkyně pobočky Praha)
(předsedkyně pobočky Ostrava)
(předsedkyně pobočky Boskovice)
(předsedkyně pobočky Brno)
(předsedkyně pobočky České Budějovice)

Členství v UKŽ

Stanovy UKŽ rozlišují dva typy členství. Plnoprávné členství je určeno ženám
katolického vyznání, tzv. podporující členství může získat každý, kdo se ztotožňuje s cíli
sdružení a chce je jakýmkoliv způsobem podporovat, a to bez ohledu na vyznání, pohlaví,
národnost atd.
V roce 2010 evidovala UKŽ cca 500 členek a členů z celé ČR, a to zejména
z následujících měst a obcí: Praha, České Budějovice, Boskovice, Přeštice, Ústí nad Labem,
Tábor, Turnov, Brno, Mladá Boleslav, Postřelmov, Svitavy, Ostrava, Liberec, Pardubice,
Benešov, Ústí nad Orlicí, Písek, Semily, Uherské Hradiště, Česká Skalice, Letovice,
Rousínov, Rtyně v Podkrkonoší, Chýnov a další. Tímto počtem členů se UKŽ řadí mezi
největší ženské organizace v ČR.

5

Z organizačního hlediska má UKŽ pět poboček:

pobočka Praha
vznik: 1998
počet členek: 400

pobočka Ostrava
vznik: březen 2004
počet členek: 19

pobočka Boskovice
vznik: srpen 2003
počet členek: 33
pobočka České
Budějovice
vznik: 1999
počet členek: 35

pobočka Brno
vznik: prosinec 2004
počet členek: 12
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2) Činnost v roce 2010
Výroční sněm UKŽ
18. Sněm Unie katolických žen se konal v sobotu
24. dubna 2010 v Praze ve Farním klubu u kostela Panny
Marie Sněžné. Nosným tématem sněmu bylo:
„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez“
(Etika v podnikání). Přednášku na toto téma měla Ing.
Bohuslava Boučková, CSc.
Sněmu se zúčastnilo cca 30 žen z celé ČR. Sněm se
rovněž zabýval přehledem a hodnocením činností UKŽ
v uplynulém roce včetně zprávy o hospodaření, činností
jednotlivých poboček UKŽ a náměty na budoucí činnost a
další aktivity UKŽ.

Časopis Babyka
Unie katolických žen pro své členky vydávala časopis Babyka, který pravidelně
přinášel informace o činnosti UKŽ v různých regionech ČR, ženské problematice v domácím
i světovém kontextu, články související s úlohou ženy a rodiny ve společnosti. Zároveň
časopis Babyka sloužil jako prostředek sdílení zkušeností jednotlivých členek i skupin UKŽ.
Na konci roku 2010 bohužel UKŽ byla nucena přestat z finančních důvodů časopis
Babyka vydávat.

4) Činnost poboček

Pobočka Brno
Brněnská pobočka je nejmladší pobočkou Unie katolických žen. Předsedkyní brněnské
pobočky je JUDr. Yvona Malířová.

Aktivity v průběhu roku 2010:
• Duchovní obnovy
Brněnská pobočka pořádala v roce 2010 dvě duchovní obnovy, jednu v době postní a
druhou v době adventní.
• Poutě
Brněnská pobočka se zúčastnila poutě na poutní místo Křtiny, které oslavilo v roce 2010 800
let od založení.
• Ostatní aktivity
V květnu 2010 se ženy z pobočky zúčastnily Noci kostelů.
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Pobočka Boskovice
Boskovická pobočka je jednou z nejstarších poboček. Předsedkyní pobočky je Marie
Kosatíková.
Aktivity v průběhu roku 2010:
• Charitativní činnost
Pobočka v roce 2010 udržovala kontakt a hradila adopci 3 dětem v Indii. Dále přispěla
paní Molnar na Ukrajině na léky a další potřeby. Peněžní příspěvky posílala také nadacím
Hnutí pro život, Na počátku, likvidace lepry, Sdružení pěstounských rodin. Pobočka také
finančně pomáhala Domovu pro matku a dítě. V dubnu 2010 pobočka uspořádala sbírku
šatstva, které bylo spolu s vybranou částkou Diakonii Broumov. Jako každý rok, před Vánoci
pod vánočním stromem na náměstí v Boskovicích zřídila pokladničku. Vybraná částka z této
pokladničky byla věnována Domovu pro matku a dítě. Jednotlivě členky pobočky také
předávají Domovu hračky, zbytky látek a vlny a v prosinci také cukroví pro děti.
• Poutě
Pobočka v roce 2010 zajistila poutní zájezd do kostela na Kalvárii v Jaroměřicích a
další poutní zájezd na Vranov, do Žarošic, Křtin a Sloupu. Členky pobočky se také zúčastnily
pěší pouti na Velehrad.
• Spolupráce s Domovem pro seniory
Dobrou spolupráci pobočka udržuje s Domovem pro seniory, tradiční jsou její setkání
každý měsíc, kdy členky přejí jubilantům k jejich narozeninám s malou kytičkou. V květnu
přejí k Svátku matek a v prosinci k vánočním svátkům s balíčky cukroví. Pět členek
doprovází obyvatele Domova do kapličky na mši svatou.
• Pomoc pro farnost
Členky pobočky se podílejí na činnosti Farního klubu seniorů a na zajišťování
duchovních setkání s knězi P.Konzbulem, P. Hanákem, P. Dobešem.

Pobočka České Budějovice
Budějovická pobočka je druhou nejstarší pobočkou Unie katolických žen. Její
předsedkyní je Věra Andrýsková.
Aktivity v průběhu roku 2010:
• Spolupráce s německou organizací KFD
Spolupráce s německou ženskou organizací KFD je nejdůležitější aktivitou
budějovické pobočky. Jako každý rok, i v roce 2010 se členky pobočky zúčastnily důležitých
akcí této organizace v Pasově a členky KFD přijely na návštěvu do Českých Budějovic.
Budějovicka pobočka zajistila autobus pro zájemce, kteří se chtějí zúčastnit adventních
koncertů v Pasově.
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• Ostatní aktivity
Členky pobočky také navštěvovaly staré lidi v Domovech důchodců a nemocné a
pomáhaly při úklidu kostela. Členky aktivně spolupracují s Orlem.

Pobočka Ostrava
Ostravská pobočka působí při farnosti v Ostravě – Krásném Poli. Předsedkyní
ostravské pobočky je Jarmila Hrazděrová.
Aktivity v průběhu roku 2010:
• Tříkrálová sbírka
Tříkrálové sbírky se ostravská pobočka zúčastňuje pravidelně. V roce 2010 pomohla
při organizování kolednických skupinek, koledování po vesnici a doprovodu dětí na děkovnou
akci charity Ostrava.
• Poutě
V roce 2010 pobočka uskutečnila 2 poutní zájezdy, a to na Hostýn a do Czenstochové
v Polsku.
• Duchovní obnovy
Ostravská pobočka pořádala v roce 2010 dvě duchovní obnovy, jednu v době postní a
druhou v době adventní.
• Misijní činnost
Ženy z ostravské pobočky se v roce zapojily do charitativní akce „Misijní koláč“, jejíž
výtěžek se posílá na misie. Dále se zapojily do projektu „Adopce na dálku“, čímž finančně
podpořily Domov pokojného stáří a Domov pro sirotky na Ukrajině.
• Pomoc pro farnost
Ostravská pobočka se pravidelně v roce 2010 zapojovala do úklidu kostela v Ostravě –
Krásném poli. Místní farnost ale podporovala ještě dalšími aktivitami, např. přípravou
křížových cest v postní době, přípravou tradiční svatodušní smaženice pro věřící z farnosti,
výrobou adventních věnců pro staré lidi z farnosti. V roce 2010 ostravská pobočka pořádala
Mariánské farní odpoledne s P. Pavlem Dokládalem, prezidentem Českomoravské Fatimy Koclířov.
• Ostatní aktivity
Mezi další aktivity ostravské pobočky patří modlitba růžence na cyklostezce Mariánské Zastavení a v neposlední řadě také návštěva nemocných a osamělých starších
spoluobčanů.
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Pobočka Praha
Pražská pobočka plní funkci centrály Unie katolických žen. Pod pražskou pobočku
také spadají všechny členky unie, které nejsou součástí jiných poboček. Předsedkyní pražské
pobočky je Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
Aktivity v průběhu roku 2010:
• Společenská odpoledne
Společenská odpoledne jsou cestopisné přednášky s promítáním fotografií, které se
konají každou třetí středu v měsíci v odpoledních hodinách ve Farním klubu u Panny Marie
Sněžné. Jsou určena především pro seniory a vede je pan RNDr. Ondřej Bartušek, který má
bohaté zážitky (a fotografie) z vlastních cest po světě. V roce 2010 se konalo sedm těchto
přednášek a jedno křeslo pro hosta, na které byla pozvána PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Společenská odpoledne se realizují za finanční podpory Městské části Praha 1.
• Duchovní obnovy
Pražská pobočka pořádala v roce 2010 dvě duchovní obnovy, jednu v době postní a
druhou v době adventní. Duchovní obnovy byly jednodenní a konaly se pod vedením kněze
(P.Vladimírem Málkem a P.Michalem Pometlem, OFM). Byly zakončeny mší svatou.
• Ekumenická bohoslužba
V říjnu 2010 pražská pobočka ve spolupráci s Československou církví husitskou
tradičně pořádala Ekumenickou bohoslužbu pro ženy. Bohoslužba se konala ve Farním klubu
u Panny Marie Sněžné.
• Kreativní dílny
Nově v roce 2010 pražská pobočka začala organizovat tzv. Kreativní dílny. Ty mají za
cíl setkání žen, které chtějí strávit svůj volný čas rukodělnou tvorbou a vzájemnou výměnou
zkušeností i nápadů. Kreativní dílny se konají v kanceláři Unie katolických žen pod vedením
Veroniky Pavlů. V roce 2010 proběhly dvě tyto dílny, v listopadu byla dílna věnována tvorbě
z papíru a v prosinci výrobě vánočních ozdob z korálků a drátků.
• Přednášky
V první polovině roku 2010 probíhaly každý měsíc na Katolické teologické fakultě
přednášky cyklu Ženská spiritualita, které UKŽ pořádala ve spolupráci s Českou křesťanskou
akademií. Zazněly zde přednášky např. od PhDr. Mirei Ryškové, ThD., PhDr. Kateřiny
Lachmanové, Th.D., prof. Ctirada V. Pospíšila, Th.D. atd.
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5) Projekty

• Projekt Fair Trade
UKŽ dlouhodobě spolupracuje na podpoře akcí Fair Trade s Ekumenickou akademií, a
to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na činnosti
Asociace pro Fair Trade, založené v srpnu 2004 Ekumenickou akademií Praha.

• Projekt „Umisťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh“ v programu
Grundtvig
Do tohoto projektu je Unie katolických žen zapojena spolu s dalšími organizacemi
z Litvy, Maďarska, Švédska a Kypru. Cílem tohoto projektu je připravit metodologii na
základě mezinárodní spolupráce, která by mohla poskytnout evropským státům návod pro
začleňování bývalých vězňů na pracovní trh.
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6) Spolupráce s českými organizacemi
Ekumenická spolupráce
• Česká křesťanská akademie (ČKA)
S ČKA spolupracuje UKŽ již od roku 1994, především při organizaci cyklu přednášek
na téma Ženská spiritualita.
• Ekumenická rada církví
Členky UKŽ byly od počátku zapojeny do činnosti Komise žen při Ekumenické radě
církví v ČR. UKŽ zde zastupuje PhDr. Markéta Koronthályová.
Z této Komise nově vzniklo Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR (EFKŽ), kde
je PhDr. M. Koronthályová místopředsedkyní a několik členek UKŽ je členkami za
římskokatolickou církev. V rámci tohoto fóra spolupracuje UKŽ na různých ekumenických
aktivitách, jako je např. Světový den modliteb, ekumenické bohoslužby na poděkování za
úrodu a dary země, modlitby za jednotu křesťanů a další.
• Ekumenická akademie
UKŽ je dlouhodobě členskou organizací Ekumenické akademie Praha, kde ji zastupuje
Ing. B. Boučková, jež je členkou kuratoria EA. Tato spolupráce se týká jak projektů Fair
Trade, tak i dalších vzdělávacích a sociálních projektů (Česko proti Chudobě, Fair Flowers,
Procure IT Fair a další).
• ESBU (Ekumenická setkávání s Biblí a uměním)
Občanské sdružení ESBU již od r. 1992 pořádá pravidelná diskusní, vzdělávací a
společenská Ekumenická setkání s Biblí a uměním. V roce 2010 se toto setkání uskutečnilo
v Třebíči a účastnilo se jej i několik členek UKŽ. Ing. B. Boučková je od r. 2009 členkou
výboru ESBU a aktivně se na přípravě a organizaci těchto setkání podílí.

Další organizace, se kterými UKŽ spolupracuje v rámci ČR:
• Národní centrum pro rodinu
• Sdružení na podporu seniorů
• YMCA – Živá rodina
• Český svaz žen
• Sdružení žen KDU-ČSL
• Fórum 50 %
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7) Spolupráce na mezinárodní úrovni
UKŽ aktivně spolupracuje s národními ženskými katolickými organizacemi v
Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.

• WUCWO
World Union of Catholic Women´s Organization (WUCWO), tedy Světová
unie katolických ženských organizací byla založena v r. 1910, v současné době ve všech
kontinentech světa sdružuje celkem 89 katolických ženských organizací působících na
národní úrovni a několik mezinárodních organizací. WUCWO má své zástupkyně u OSN v
New Yorku a Ženevě, při UNESCO v Paříži, FAO v Římě a Radě Evropy ve Štrasburku.
Unie katolických žen je členkou WUCWO od r. 1993, od r. 2009 je pouze členem
přidruženým.
.

• ANDANTE
Evropská aliance katolických ženských organizací s názvem "Andante" byla založena
v r. 2006 s cílem hledat společné hodnoty v multikulturním evropském prostoru a přispívat
angažovanou činností žen v církevním i společenském životě ke společnému dobru. UKŽ je
jednou ze 17 zakládajících organizací Andante.
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8) Finanční zpráva za rok 2010
PŘÍJMY
Přijaté úroky
Úroky (České Budějovice)
Úroky (projekt Grundtvig)
Příspěvky účastnic na duchovních obnovách, dary
Příspěvky ze zahraničí (České Budějovice)
Příspěvky od jiných organizací
Příspěvky na Babyku
Příspěvek na duchovní obnovu
Příspěvek na adopci na dálku a na misie (Boskovice)
Členské příspěvky Praha
Členské příspěvky Ostrava
Členské příspěvky Boskovice
Členské příspěvky České Budějovice
Grant od MČ Praha 1
Čerpání grantu Grundtvig
Příjmy celkem

25,93 Kč
7,84 Kč
42,63 Kč
1 025,00 Kč
25 500,00 Kč
200,00 Kč
26 222,00 Kč
300,00 Kč
32 125,00 Kč
15 270,00 Kč
2 000,00 Kč
6 600,00 Kč
1 500,00 Kč
60 000,00 Kč
61 398,00 Kč
232 216,40 Kč

VÝDAJE
Drobný materiál - správa
Drobný materiál (projekt Grundtvig)
Drobný materiál (Boskovice)
Drobný materiál (České Budějovice)
Cestovné (projekt Grundtvig)
Náklady na reprezentaci (Praha)
Náklady na reprezentaci (České Budějovice)
Náklady na reprezentaci (Boskovice)
Ostatní služby - správa
Náklady na telefon a nájemné - kancelář
Náklady na webové stránky
Administrativní služby
Služby - Grundtvig
Ostatní služby - Babyka
Nájem – Klub Panny Marie Sněžné
Ostatní služby – České Budějovice
Mzdové náklady
Dary na humanitární účely (Boskovice)
Faktura z roku 2009 – nedaňový základ
Bankovní poplatky
Bankovní poplatky (ČS.spoř.)
Bankovní poplatky (České Budějovice)
Bankovní poplatky (Grundtvig)
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku
Výdaje celkem

288,00 Kč
1 382,00 Kč
84,00 Kč
28,00 Kč
35 040,00 Kč
622,00 Kč
3 525,00 Kč
2 737,00 Kč
893,00 Kč
34 744,84 Kč
8 000,00 Kč
7 000,00 Kč
23 203,00 Kč
37 712,52 Kč
24 000,00 Kč
764,00 Kč
10 000,00 Kč
32 737,00 Kč
5 479,00 Kč
2 752,00 Kč
652,00 Kč
1 455,00 Kč
1 773,00 Kč
7 709,00 Kč
242 580,36 Kč

Hospodářský výsledek:

-10 363,96 Kč
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9) Kontaktní údaje

Adresa:
Unie katolických žen o.s.
Thákurova 3
160 00 Praha 6
Web: http://katolickezeny.cz/
Telefon/Fax: 220 181 329
E-mail: ukz@volny.cz
Bankovní spojení: ČSOB účet č. 162584248/0300
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