
Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel 142
červenec ― srpen ― září 2020

Milí přátelé,

tento Oznamovatel dostáváte do rukou začátkem léta, v čase, kdy v přírodě všechno 
bují a zraje, kdy pozemský svět poutá lidské smysly a připomíná člověku jeho úkol 
pracovat se zemí. Uplynula první polovina křesťanského roku, naplněná svátky 
připomínajícími, co všechno Bůh udělal pro svět. Letnicemi jsme oslavili seslání 
svatého Ducha učedníkům — událost, která člověku otevřela cestu k tomu, aby vyrostl 
v plnohodnotného občana pozemského i nebeského světa. V dějinách spásy je nyní  
řada na člověku.

Svatojánská doba je časem, kdy si připomínáme Jana Křtitele, a tím oslavujeme 
člověka a jeho činy pro Krista a pro svět. Evangelium popisuje Jana jako nejmenšího 
z andělů, ale největšího z lidí. Byl to Boží prostředník, který zvěstoval příchod Spasitele. 
Jako prorok a učitel mu připravoval cestu, a kvůli tomu se vzdal pozemských úspěchů, 
ba i svých učedníků. Jeho největším činem bylo, že sám ustoupil do pozadí, aby 
Kristus mohl růst.
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Janova oběť byla první obětí v křesťanském smyslu. Ti, kdo Krista ještě neměli, obětovali 
— a dodnes obětují — pro svůj vlastní prospěch, ze strachu před mocnějšími silami, 
v jejichž přízeň doufají. Obětují z pouhé pozemské síly, a prospěch, jehož mohou dosíci, 
je pomíjivý. Zcela protichůdná byla oběť Kristova — ten obětoval sebe sama svobodně, 
z lásky k lidem a jejich světu, a tím otevřel člověku cestu do věčnosti. A Jan, který Kristu 
připravoval cestu, jako první z pozemských lidí obětoval tak, že svobodně a z lásky 
poskytl sebe sama jako prostor, v němž může působit Kristus.

Jakožto křesťané jdeme v jeho stopách — obětujeme tak, že sebe samy poskytujeme 
Kristu jako prostor pro jeho působení. Daří se nám to zas a znova během obřadu, když 
aspoň na chvíli ustoupí naše marné myšlenky, nálady a tužby do pozadí a naše mysl 
je naplněna Kristem. Ale dařívá se nám to i jinde v životě. Při svých všedních úkolech 
často myslíme, cítíme a chceme pro svůj vlastní prospěch, anebo ze strachu před někým 
silnějším, jehož přízeň bychom si rádi koupili. Jenže z toho můžeme získat jen pomíjivý 
prospěch. Jsou však chvíle, kdy dokážeme odsunout všechno tohle pomíjivé do pozadí 
a poskytnout v sobě prostor Kristu. I kdyby to pak v pomíjivém světě bylo v náš 
neprospěch, pro věčnost se to už nikdy neztratí.

Každý čin, i ten nejmenší, který činíme svobodně a z lásky, činí Kristus v nás, Kristus 
v prostoru, který jsme mu v sobě poskytli. Takový čin nepodléhá pomíjivosti, ale má 
smysl pro věčnost. A každý takový čin je menším či větším kouskem naší práce se zemí, 
našeho skutečného úkolu, aby v pozemském světě rostl svět nebeský.

Mnoho věčnosti ve všech všedních činech Vám přeje Vaše 
Virve Eigo

Letní odpovědnosti farářů
1 – 18. července
19. července – 7. srpna
8. – 31. srpna

Stanislava Veselková
Virve Eigo a Milan Horák
Tomáš Boněk

Zářijové nepřítomnosti
Tomáš Boněk

Virve Eigo
Milan Horák
Stanislava Veselková

7. – 11. 9. (všeobecná synoda), 15. – 21. 9. (výroční konference 
lékařské sekce, Goetheanum, Dornach)
7. – 11. 9. (všeobecná synoda)
7. – 11. 9. (všeobecná synoda)
7. – 11. 9. (všeobecná synoda)
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Aktuální stav hospodaření
              Vývoj za posledních 12 měsíců

Obec křesťanů v ČR nedostává žádné příspěvky od státu ani nedostala nic v rámci 
tzv. církevních restitucí. Její činnost a působení je možné jen díky příspěvkům a pomoci 
jejích členů a příznivců. Již delší dobu se Obec křesťanů nachází ve finančních potížích, 
proto jste zde už vícekrát mohli číst naše prosby a výzvy. Běžný provoz by měl být pokryt 
pravidelnými – třeba i malými – příspěvky od těch, kdo považují práci  
Obce křesťanů za smysluplnou a prospěšnou. Toho jsme nikdy nedosáhli. 
Přerušovaná čára ukazuje, kolik financí potřebujeme k soběstačnému hospodaření.  
Plná čára značí, kolik Obec křesťanů v ČR dostává od svých členů a příznivců.

Poděkování
V posledních měsících na naše výše zmíněné prosby a výzvy příznivě zareagovala  
celá řada přátel a tak se náš deficit začíná pomalu snižovat, za což velmi děkujeme  
(i malá částka, když je pravidelná, pomůže). Rádi bychom Vám všem přispěvatelům  
poslali poděkování. Na některé z Vás však nemáme adresu, o kterou Vás tímto  
prosíme (můžete ji předat komukoliv z farářů nebo členů Rady).
Přispěvatelům děkují členové Rady OK: Věra Libichová (předsedkyně), Tomáš Boněk, 
Johanka Černohorská, Virve Eigo, Ludmila Geryšerová, Jana Hnitková, Milan Horák, 
Lenka Kratěnová, Denisa Petrilaková, Veronika Trundová, Stanislava Veselková.

Open House Praha
Náš pražský Modrý dům je přihlášen do festivalu Open House Praha, který se měl  
původně konat 16. a 17. května, ale kvůli chřipkové epidemii byl odsunut na 5. a 6. září. 
Během tohoto víkendu budeme nabízet komentované prohlídky domu pro veřejnost  
a různý doprovodný program, a několik přípravných akcí se bude pravděpodobně konat 
už po večerech 1. až 4. září. Program podrobněji připravíme s týmem organizátorů  
během následujících dvou měsíců. Máte-li zájem či chuť (či obojí) se k nám připojit,  
obraťte se na faráře Milana Horáka.

Shromáždění
Výroční shromáždění Obce křesťanů v ČR se bude konat v neděli 13. září po obřadu. 
Podrobný program zašleme členům a vyvěsíme na nástěnku v Modrém domě a na web.
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Jiné
Nedělní obřady pro děti
Začínají vždy v 9.30 hodin krátkým vy-
právěním a pokračují vlastním obřadem, 
který trvá cca 15 minut. Během prázdnin 
se zpravidla nekonají, v září se bude konat 
jeden při Dětské neděli 13. 9.

Dětské neděle
Cca jednou měsíčně se s dětmi a rodiči 
scházíme na Dětských nedělích začínají-
cích v 9.30 a končících kolem půl třetí. 
Na programu je vyprávění, kutění, hry 
a samozřejmě také Nedělní obřad pro děti. 
Součástí programu je společný oběd. Přijít 
můžete s dětmi bez předchozího ohlášení. 
Ve školním roce 2020/21 se konají 13. 9., 
11. 10., 15. 11., 6. 12., 10. 1., 14. 2., 
21. 3., 25. 4. a 30. 5. Bližší informace 
podá kterýkoliv farář.

Konfirmace 2021
Příprava na konfirmaci ve školním 
roce 2020/21 začne setkáním v září 
nebo říjnu. Pokud máte dítě, které je 
v uvedeném školním roce v osmé nebo 
deváté třídě a přejete si, aby přijalo 
svátost konfirmace, obraťte se prosím 
na kteréhokoliv z farářů. Až se ujasní 
skupina, domluvíme podrobnosti.

Rady
Rada pražského sboru Obce křesťanů se 
sejde ve středu 2. 9. a 7. 10., vždy v 19.15. 
Rada Obce křesťanů v ČR se sejde v pátek 
4. 9. v 17.30.

Osobní rozhovory s faráři 
a zpovědi
Jsou možné v libovolnou volnou hodinu 
po předchozí domluvě.

Členství a podpora
Našich akcí se může účastnit každý,  
avšak jsme velmi vděčni za každého, kdo 
se rozhodne stát členem Obce křesťanů, 
nebo se aspoň připojí k našim pravidelným 
přispěvatelům. Více informací Vám rád 
podá kdokoli z našich farářů nebo členů  
Rady Obce křesťanů.

Ministrování
Pro konání bohoslužeb potřebujeme 
i ministranty. Ministrovat může každý, 
kdo rád chodí na obřady. Není to těžké 
a rádi Vás to naučíme. Jste-li ochotni nám 
pomáhat na tomto poli, obraťte se prosím 
na některého z farářů.

Jak si nechat posílat 
Oznamovatel
Chcete-li dostávat tento Oznamovatel 
poštou či elektronicky, ozvěte se  
Stanislavě Veselkové.

Vzkazatelna
Jako důsledek doby zákazu 
shromažďování vznikl elektronický 
nepravidelník Vzkazatelna. Rozesíláme 
ho na mailové fórum a je k nalezení 
na našem webu.
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Praha
Sborový dům Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

Prázdninové obřady v červenci a srpnu
Obřad posvěcení 
člověka 

každou neděli (s kázáním) 10.30
každý pátek 7.00
sobota 4. 7. německy 8.00
další sobotní cizojazyčné obřady se konají až v září  
(viz přehled níže)

Nedělní obřad 
pro děti

(Během letních prázdnin se koná jen po domluvě 
s někým z farářů nejpozději dva dny předem.)

Obřady v září
Obřad posvěcení 
člověka

každou neděli (s kázáním) 10.30
každou středu 10.00
(9. 9. odpadá)

každý pátek 7.00
(11. 9. odpadá)

každou sobotu (v jiných jazycích) 8.00 
5. 9. anglicky, 12. 9. estonsky, 19. 9. slovensky,  
26. 9. litevsky, 3. 10. lotyšsky

Obřad ve svátek 
archanděla 
Michaela

úterý 29. 9. (s kázáním) 10.30

Nešpory (večerní 
bohoslužba s kázáním)

středa 2. 9.  18.30
středa 7. 10.  18.30

Nedělní obřad 
pro děti

neděle 13. 9. 9.30
(v rámci Dětské neděle – více o programu na str. 4)

(Nedělní obřad pro děti se může konat případně i v jiné neděle, avšak jen 
po domluvě s někým z farářů nejpozději dva dny předem.)
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Další pořady
23. srpna cca 12.00
neděle po obřadu

Život s krédem Obce křesťanů
úvodní zamyšlení farář Tomáš Boněk

2. září 18.30 
středa 
 19.15

Nešpory 
„Dům modlitby“
jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů, hosté vítáni

4. září 17.30 
pátek

Jednání Rady Obce křesťanů v ČR
zváni jsou všichni, kdo se zajímají o dění v Obci křesťanů

1. – 6. září
úterý až neděle

Festival Open House Praha
více na str. 3

13. září od 9.30 
neděle do cca 14.30

Dětská neděle
více na str. 4

13. září po obřadu 
neděle

Výroční shromáždění Obce křesťanů v ČR
Program bude rozeslán poštou členům OK a mailem  
a vyvěšen na nástěnce Modrého domu a na webu.

23. září 19.00 
středa

Mezi vlnami
Daniel Meier a Pavel Hlavatý – experimentální koncert  
pro dva postarší muže a větší množství smyčcových nástrojů

7. října 18.30 
středa 
 19.15

Nešpory 
„Cesta Michaelova“
jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů, hosté vítáni

9. – 10. října 
pátek až sobota

Regionální setkání členů a přátel  
Obce křesťanů
Podrobný program a bližší informace budou k dispozici 
na konci prázdnin. Uvítáme pomoc s organizací.

Pravidelné skupiny
Obrazy a příběhy
Nového zákona
(Tomáš Boněk)

středa 18.00 v suterénu
O prázdninách se nekoná, v září se koná v termínech: 
23. 9. a 30. 9.

Úvod do duchovních
cvičení
(Virve Eigo)

zpravidla první úterý v měsíci od 19.00
Během letních prázdnin se nekoná, po prázdninách 
se sejdeme opět 1. 9., následně pak 6. 10.
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Bytový seminář
k dějinám  
křesťanství 
(Milan Horák)

cca jednou měsíčně v pátek ve 20.00
na Barrandově ― Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy
Během letních prázdnin se nekoná, po prázdninách 
se sejdeme opět 2. 10. a tématem večera bude  
kadidlo a jeho symbolika.

Úvod do duchovních
cvičení
(Virve Eigo)

zpravidla první úterý v měsíci od 19.00
Během letních prázdnin se nekoná, po prázdninách 
se sejdeme opět 1. 9., následně pak 6. 10.

Pěvecký sbor
(Jana Šťastná, 608 054 425,
jana-stastna@volny.cz;
Stanislava Veselková)

zpravidla každé úterý v 18.00 v galerii
o prázdninách se sbor neschází, 
v září se poprvé sejde 15. 9. 
Vítáme nové zájemce.

Pánský klub
(Pavel Hlavatý,
ph.pracovni@gmail.com;
Milan Horák)

zpravidla čtvrté úterý v měsíci v 18.00
koná se: 28. 7., 25. 8. a 22. 9.

(Změny termínů a místností vyhrazeny. Nejpřesnější údaje vždy poskytnou vedoucí skupin.)

Akce spřátelených iniciativ
Rodinný klub Setkávání 
Včelička (dopolední program pro děti od 3 let, bez rodičů)
Pondělí až čtvrtek 8.30 – 13.30. Kontakt: Milena Štrosová (607 641 513).  
Tradiční podzimní Rej věcí proběhne v pátek 25. září.  
Více na www.setkavani.cz

Klubíčko (klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let)
Srdečně Vás a Vaše děti zveme do Klubíčka, pravidelného setkávání dětí a jejich rodičů 
či prarodičů. Připraven bude program inspirovaný waldorfskou pedagogikou určený 
pro děti od 0 do 4 let. Nejprve si společně zazpíváme a povíme říkadla, následovat 
bude tvoření z různých materiálů a nakonec si zahrajeme malou pohádku. Koná se 
od října do konce května každý pátek od 9.30 do 13 hodin. Máte-li chuť se přidat, svoji 
účast potvrďte, prosím, do čtvrtka do 15 hodin paní Kláře Kašové na tel. 736 607 758. 
Příspěvek na program je 160 Kč. S sebou velkou svačinu. 
Klubíčková sezona začíná 2. října 2020 v 9.30. Hledáme maminky, které by rády 
pokračovaly ve vedení Klubíčka v příštím kalendářním roce. Těšíme se na Vás!

Rodinný klub Setkávání sídlí v našem pražském Modrém domě, Na Špejcharu 3,  
Praha 7. Více o jeho programu najdete na www.setkavani.cz
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Újezdní sbory
Brno
(Plovdivská 8, Brno – Žabovřesky, prostory Waldorfské základní školy)

První setkání po letních prázdninách proběhne v neděli 25. října 2020.

Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, 
dejte prosím vědět Zdeňku Tenorovi.

Kontaktní osoba: Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65, zdenek.tenora@seznam.cz, 
tel. 605 985 200

Odpovědný farář: Tomáš Boněk

Olomouc
(Frajtovo náměstí, prostory husitského kostela)

4. října 2020 
neděle

10.30
11.30
poté

14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Vyučování náboženství pro děti
Kroky obřadu: od proměňování k přijímání
(přednáška a rozhovor s Virve Eigo)

Nedělní obřady a vyučování náboženství se konají v husitském kostele na Frajtově 
náměstí, místo konání besed a přednášek oznamujeme s předstihem emailem.

Další setkání setkání je plánováno na 13. prosince 2020. 

Chcete-li dostávat tyto zprávy, dejte prosím vědět farářce Virve Eigo. Pro přípravu 
a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, dejte prosím 
vědět Heleně Chromčákové. 

Kontaktní osoba: Helena Chromčáková, Toveř 13, 783 16 Dolany u Olomouce, 
helena.chromcakova@atlas.cz, tel. 736 777 831

Odpovědná farářka: Virve Eigo
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Pardubice
(Gorkého 1981, budova školní družiny)

4. října 2020 
neděle

10.00
11.00 

poté
13.00 – 14.00

Obřad posvěcení člověka
Svatomichaelská slavnost  
s nedělním obřadem pro děti
společný oběd
výroční schůze pardubického sboru (ohlédnutí 
za minulým rokem, plány a nápady do 
budoucna)

Další setkání jsou plánována na 8. listopadu, 6. prosince  
a 24./25. prosince 2020. Data přednášek ještě nejsou domluvena. 

O případných dalších termínech či změnách Vás budeme včas informovat na webu 
a v emailové rozesílce. (Pokud nedostáváte emailem naše aktuální zprávy a chcete 
je dostávat, sdělte prosím Milanu Horákovi svou emailovou adresu.)

Pro přípravu a konání našich setkání potřebujeme pokaždé řadu pomocníků, 
od chystání oltáře a bohoslužebných rouch až po hlídání dětí a vaření společného 
oběda. Pokud byste mohli a byli ochotni s něčím pomoci, dejte prosím vědět 
Jakubu Neubauerovi, který Vám zašle úplný seznam potřebných úkolů.

Kontaktní osoby:  
Elisabeth a Lukáš Dostalovi, tel. 466 335 102,  
adresa: Terezy Novákové 1928/33, 530 02 Pardubice 
Jakub Neubauer, jakub.neubauer@gmail.com 
web: pardubice.obec-krestanu.cz

Odpovědný farář: Milan Horák

M. Horák je mimo nedělní setkání dosažitelný emailem (milan.m.horak@volny.cz), 
případně v pozdních večerních hodinách na pražském telefonním čísle (233 320 230). 
V době jeho nepřítomností se v naléhavých případech obracejte na pražské faráře.
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Příbram
(Hornická 327, prostory Waldorfské školy Příbram)

3. října 2020 
sobota

9.30
10.00
10.30

poté

vyučování náboženství
Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
malé občerstvení a rozhovor

Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, 
dejte prosím vědět Josefovi a Evě Lánských.

Kontaktní osoby: Josef a Eva Lánských, lanska@volny.cz, tel. 602 866 434

Odpovědný farář: Tomáš Boněk

Slovensko
(Hattalova 12, Bratislava – nové priestory Gloria Dei; alebo iné miesta)

Dve spomienky na prvé stretnutie po skončení zákazu 
zhromažďovania

Po dlhšom čase sme sa v sobotu 20. júna 2020 znova stretli v priestoroch Gloria 
Dei o.z. v Bratislave na našom „Slnovratovom stretnutí Spoločenstva kresťanov 
na Slovensku“. Počas popoludnia sme pripravovali priestory, potom sme si v kruhu 
navzájom porozprávali svoje zážitky z obdobia, v ktorom sme sa nesmeli stretávať 
a na záver bolo kultické ukončenie dňa. V nedeľu 21. júna 2020 sme si ráno 
zopakovali piesne k obradu, po malom občerstvení nasledovali Obrad posvätenia 
človeka a Nedeľný obrad pre deti. Po rozprávaní pána Franka Peschela sme sa  
ešte rozhýbali eurytmickým príbehom „Prečo kvitnú lipy až na Jána“. Nakoniec  
sme spoločne upratali priestory a rozlúčili sa. 
Elena Schmutzová

Radosť, že sme sa mohli po dlhšej dobe opäť zísť nielen virtuálne, ale skutočne,  
bola veľká a napĺňala celé stretnutie. Pri výstavbe oltára sme zavesili ako pozadie  
dve nové látky, ktoré teraz idú až k podlahe, čo vzhľadu oltára dáva väčšiu dôstojnosť. 
Po prípravných prácach sme ešte sedeli v kruhu a každý rozprával o tom, ako zažil 
výnimočný čas posledných troch mesiacov. Bolo zaujímavé, že skoro pre každého 
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táto doba priniesla niečo ako stretnutie samého so sebou, uvedomenie si toho,  
čo je v živote naozaj podstatné. Nedeľa prebehla ako obvykle: spievanie, Obrad 
posvätenia s kázaním a Nedeľný obrad pre deti, krátky príbeh a záverečná eurytmia. 
Všetko bolo nesené vážnou radosťou, ktorá sa čím ďalej viac posúvala na stranu 
radosti. Spoločné eurytmické predvedenie poviedky „Prečo kvitnú lipy až na Svätého  
Jána“, bolo v tomto ohľade krásnym vrcholom celého stretnutia.
Frank Peschel

Naším ďalším stretnutím bude každoročný Rodinný pobyt, ktorý sa bude konať  
od 8. do 15. 8. 2020 v chate pri Betliari v Gemerskej oblasti z množstvom 
krásnych prírodných a kultúrnych pamiatok (Ochtinská aragonitová jaskyňa, 
Kaštieľ Betliar). V prípade záujmu sa prihláste na adrese:  
marianna.racekova@marrac.eu

Michaelské stretnutie plánujeme na začiatok októbra s možnosťou jeho 
uskutočnenia mimo Bratislavy.

Vážení priaznivci a podporovatelia, naďalej budeme vďační za Vaše  
príspevky, ktoré nám pomôžu pri financovaní našich aktivít.  
Hoc ak malý ale pravidelný príspevok tvorí budúcnosť Spoločenstva  
kresťanov na Slovensku. Príspevky môžete zasielať zatiaľ na účet:

Majiteľ účtu:
IBAN:

BIC:
Účel platby:

Do správy pre prijímateľa:  
(kvôli potvrdeniu  

o prijatí darov)

Die Christengemeinschaft
AT45 6000 0000 9209 0365
BAWAATWW
Slowakei
meno a priezvisko, e-mailovú adresu, Slowakei

Kontaktné osoby:  
Elena Schmutzová, +421 915 605 147, schmutzovaelena@gmail.com  
Martin Raček, tel. +421 907 614 944, martin.racek@marrac.eu 
email: info@spolocenstvokrestanov.sk  
web: www.spolocenstvokrestanov.sk

Zodpovední farári: Frank Peschel a Stanislava Veselková
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Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze
Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7, obec-krestanu@volny.cz 
www.obeckrestanu.cz, facebook.com/obeckrestanu

Technické záležitosti (a případné noclehy ve sborovém domě Na Špejcharu)
Karel Dolista, 233 325 317, dolista.karel@volny.cz
Adresy a kontakty v dalších městech jsou uvedeny přímo u programu činnosti v dotyčném městě.

Faráři
– v Praze 
Tomáš Boněk, tel. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz 
Virve Eigo, tel. 233 320 230, virve@volny.cz 
Stanislava Veselková, tel. 723 799 904, stanislava.veselkova@gmail.com
– v Brně 
Tomáš Boněk, tel. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz
– v Olomouci 
Virve Eigo, tel. 233 320 230, virve@volny.cz
– v Pardubicích 
Milan Horák, tel. 233 320 230, milan.m.horak@volny.cz
– v Příbrami 
Tomáš Boněk, tel. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz
– na Slovensku 
Frank Peschel, +43 1886 2814, f.peschel@gmx.net  
Stanislava Veselková, tel. 723 799 904, stanislava.veselkova@gmail.com
Poštovní adresa platná pro všechny faráře (kromě F. Peschela):  
Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7

Předsedkyně Rady Obce křesťanů v České republice
Věra Anna Libichová, tel. 602 112 245, vera.libichova@email.cz

Obec křesťanů v České republice nepobírá žádný příspěvek od státu,  
ani nezískala nic v rámci tzv. církevních restitucí. Žije pouze z příspěvků  

svých členů a příznivců a je vděčná za jakoukoliv podporu.

Vydává Obec křesťanů v České republice, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7, www.obec-krestanu.cz, 
facebook.com/obeckrestanu. Za redakci a zlom odpovídá Stanislava Veselková, na kterou můžete 

směřovat připomínky a náměty. Uzávěrka tohoto čísla: 26. června 2020.

Bankovní spojení: 
2700283389 / 2010 (Fio banka)

Při převodu ze zahraničí: 
IBAN: CZ8720100000002900283391  

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
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