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Milí přátelé a příznivci spravedlivého obchodování,

předkládáme vám další občasník, který si klade za cíl zprostředkovávat informace mezi 
dobrovolníky převážně z Českobratrské církve evangelické, kteří svůj zájem směřují také k FAIR 
TRADE.

Upřímně Vám děkujeme za Vaši podporu, vzájemnou důvěru a za nadšení a obětavost, 
kterou do naší spolupráce dáváte. Velice si toho vážíme a bez toho všeho by byla naše činnost 
těžká a velmi nesnadná. DÍKY!!

ÚVODNÍ SLOVO ...
…vybrané Věrou Lukášovou

Co můžeme dělat, aby se v nespravedlnosti světa ukázala Boží spravedlnost?

Poeticko-kritický katechismus, Gerd Theissen 
Ježíš mohl Boha
 jako laskavého Otce zvěstovat jen proto,
že byl přesvědčen:
 Jeho vláda se ještě neprosadila.
 Jen v malých znameních začíná už teď.
Ještě panuje temnota.

  Možná je naším úkolem
 Zapálit malé světélko. 
 Máme být znamením:
čím temnější svět je,
 tím jasněji svítí.

 Svým malým světélkem
 nebudeme moci smazat
 slzy a zoufalství,
 Osvětim a Hirošimu.

 Ale  můžeme dosvědčit a ukázat:
 V každém utrpení je Bůh s námi.
 Jeho Duch naříká v každém nářku.
 Jeho Duch lká v každém tvoru.
 Jeho Duch nás sjednocuje tváří v tvář utrpení.
 Jeho Duch dává odvahu k životu
 jako stvoření z ničeho.

Aktuální informace můžete sledovat na
webových stránkách http://www.jedensvet.org

FB profilu https://www.facebook.com/ObchudekJednohoSveta?fref=ts

FB skupině https://www.facebook.com/groups/620361518105690/620382888103553/?notif_t=group_activity_unconfirmed



SBORY ČCE SPOLUPRACUJÍCÍ V ROCE 2016 ...

Nejčastější dobou, kdy Obchůdek JS a jednotlivé sbory spolupracují je adventní čas – a nutno 
říct, že spolupráce bývá velmi intenzivní. Některé sbory pořádají adventní trhy celý měsíc, jiné 
jen jednu adventní neděli, některé sbory pořádají výhradně férové trhy, jiné férové zboží 
Obchůdku JS prodávají mezi ostatními neziskovkami – v roce 2016 to byly: 

Čáslav
Děčín
Dvůr Králové nad Labem
Horní Čermná
k.s. Horní Jelení
Horní Dubenky 
Hradiště u Nasavrk
Chrudim
Jablonec nad Nisou
JB – Turnov
Jihlava

Jindřichův Hradec
Kladno
Liberec
Mělník
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Praha - Dejvice
Praha - Horní Počernice
Praha - Jižní Město
Praha - Kliment
Praha – Jarov

Praha – Kobylisy
Praha – Libeň
Praha – Modřany
Praha – Salvátor
Praha – Střešovice
Praha – Vinohrady
Proseč u Skutče
Svitavy
Třebechovice pod Orebem
Třebíč
Vanovice
Zlín

Podporu FT a Obchůdku vyjádřily sbory nákupem dárků do vánočních balíčků pro děti NŠ či 
seniorům: Praha-Vršovice, Praha-Modřany, Praha-Dejvice, Praha-Vinohrady, Praha-Salvátor, Praha-
Žižkov II, Kolín, Lysá nad Labem a Jindřichův Hradec.

Další možnost, jak propagovat FT a podpořit Obchůdek JS je (ne)pravidelný nákup kávy a čajů 
pro spotřebu při „sborovém občerstvení“ - v roce 2016 jsme tyto nákupy zaregistrovali u sborů 
Praha-Salvátor, Svitavy, Jablonec n .N., k.s. Horní Jelení, Hradec Králové, Praha-Strašnice, Praha-
Vršovice.

Ještě pár čísel pro srovnání :

prodej v Obchůdku Jednoho Světa 
v roce 2016 Kč 975 tisíc
v roce 2015 Kč 809 tisíc
v roce 2014 Kč 864 tisíc 

prodej ve sborech, při církevních akcích a mimo 
v roce 2016 Kč 784 tisíc
v roce 2015 Kč 771 tisíc
v roce 2014 Kč 623 tisíc

JAK JEŠTĚ PODPOŘIT ... 

Vážíme si toho, že při svých sborových nákupech myslíte také na férové zboží – káva, čaj, cukr, 
vánoční dárky apod. Je to nákup zboží s příběhem, smysluplné nakupování ne jen „obyčejná“ 
spotřeba. Děkujeme

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemci – 
také evangelické sbory nabízejí širokou paletu možností, jak poznat kostel a církevní 
společenství „jinak“ - ke koncertům, pobožnostem, výstavám, presentacím činností apod. je 
možné připojit také informační panely o Fair Trade, „pasivně“ vystavit letáky a brožurky a 
nabídnout férové pohoštění nebo malou nabídku férového zboží. Letos se bude Noc kostelů konat
v pátek 9. června – www.nockostelu.cz



Interiér sborových místností lze ozvláštnit a zkrášlit u nás zakoupenými bavlněnými ubrusy, 
svícny, podložky pod konve a hrnce či košíky a ošatkami na pečivo ručně pletené ze sloní trávy
z Bangladéše.  

V Bangladéši pod hlavičkou Fair Trade pracuje více
jak 30 řemeslnických družstev, která sdružují více
jak 1500 řemeslníků. Tyto družstva nejenom
centrálně prodávají produkty, ale také podporují
řemeslníky a jejich rodiny - řemeslníci obdrží od
organizace platbu dopředu za nasmlouvané zboží,
stipendia pro děti a jsou pro ně organizována
pravidelná školení. Kromě toho spravují fond
sociální pomoci pro ženy, pokud jsou těhotné, a
potřebují mateřskou dovolenou. Spokojení a
pracovití řemeslníci tak pomáhají družstvům k
úspěšnému růstu. Ty pak na oplátku v zájmu
zlepšení infrastruktury obcí, realizují programy
pro zalesňování, výstavbu vodovodů s pitnou
vodou, kanalizací a hygienických zařízení. Kromě
toho provádějí školení o správné výživě a
vakcinační programy pro rodiny řemeslníků.

PŘÍKLADY Z PRAXE... 

MLADÁ BOLESLAV
V tomto sboru propagují fair trade myšlenku a nabízejí FT potraviny a rukodělky, spolupracují s 
Obchůdkem Jednoho Světa už delší čas – nyní se rozhodli požádat o titul Fairtradový sbor a v 
mladé Boleslavi tak logicky doplnit férové společenství – tento titul má samotné město i základní 
škola Dukelská.  Kratičké přiblížení současné situace ve sboru připravila Eliška Hudcová: 

Je pravda, že nad podporou FT panuje ve sboru obecná shoda, i když např. skupina 
starších, která si pravidelně vaří oběd po biblické dopolední hodině, má vyhrazenou poličku se 
svými potravinami. Na staršovstvu byla žádost o registraci jednomyslně schválena, na stole leží 
vyplněné registrační formuláře, připravené k odeslání. Už v roce (2013), kdy jsme přišli do 
Mladé Boleslavi, jsme zorganizovali první adventní FT jarmark pro veřejnost, ve spolupráci s 
neziskovkou Téma dne. Zapojili jsme také místní základní školu, co má FT certifikaci, žáci 
povídali o problematice FT. Pokaždé jsme také promítali ozvěny filmového festivalu Mental 
Power, ve filmech účinkují herci s mentálním postižením. V tomto formátu v loňském roce 
proběhl již čtvrtý ročník, třikrát jsme přidali živou muziku, jednou  zase promítání fotek s 
tematikou těžby palmového oleje. V minulém roce navíc náš mladoboleslavský sbor navázal jako
nezisková organizace spolurpáci s městem, které je rovněž fairtradové, a nahradil tak předchozí
NNO, která v MB ukončila svou činnost. Logicky nám z toho nakonec vyplynulo, že bychom se 
mohli i my stát fairtradovým sborem. 

Co očkáváme do budoucna? V nadcházejícím měsíci se zapojíme do fairtradové snídaně, 
která za hezkého počasí probíhá v parku obklopujícím kostel, kde máme shromáždění v teplých 
měsících. Ve spolupráci s městem tu a tam vznikne krátký článek pro místní noviny. Káva i čaj po
bohoslužbách se pravidelně připravuje ze surovin vypěstovaných na globálním jihu. A na podzim 
se zase začneme chystat na jarmark. Přestože mají někteří členové sboru hlouběji do kapsy a 
všichni vidíme, že fairtradové zboží je ve srovnání s běžně dostupným dražší, velmi si podpory 
všech vážíme a těšíme se z ní.



ČÁSLAV
Mám ráda fair trade, protože mám ráda pestrobarevnost ve světě. Také se mi líbí, když 

se na krabičce od čaje nebo na čokoládě na mě směje člověk, který se na jejich výrobě podílel a 
kterému možná tím, že tu skvělou čokoládu sním, také trochu pomůžu. 

Na sboru v Čáslavi jsem farářkou druhým rokem a také druhým rokem pořádáme Adventní
dobročinný trh a Férovou snídani. Obě tyto akce jsou také dobrým způsobem vzájemné 
spolupráce se střediskem Diakonie i možnost, jak pozvat lidi z města a okolních vesnic k nám do 
kostela nebo do Diakonie na zahradu. 

Adventní dobročinný trh navázal na dobročinné bazary, které v našem sboru pořádal 
Dobročinný spolek Marta a těšil se zvláště za první republiky velké oblibě. Spolek Marta jsme 
znovuobnovili a na adventním dobročinném trhu prodáváme jednak rukodělné výrobky spolku 
Marta, fairtradové zboží z Obchůdku jednoho světa a také výrobky klientů sociálně-terapeutické
dílny Diakonie Čáslav. Lidé si pomalu na tuto tradici zvykají a my z toho máme radost.

Férovou snídani jsme loni
uspořádali poprvé na krásné
zahradě Diakonie, která sousedí
s naším kostelem. Seděli jsem u
stolečků před kavárnou Diakonie,
sluníčko svítilo, dívali jsme se na
náš kostel, děti běhaly po trávě,
na stolech se objevovali různé
domácí výrobky, lidé si ochutnávali
a nabízeli svoje dobroty, v kavárně
jsme vařili fairtradovou kávu a čaj
a nikomu se nechtělo domů.
Nakonec jsme se posnídali až do
oběda a druhý den někteří členové
sboru přišli do kostela s hlavou
spálenou od květnového slunce.
Sešlo se nás dohromady kolem třiceti – ze sboru, z Diakonie i lidé z města. Letos se už zase 
těšíme na společnou snídani. 

Na staršovstvu jsme se také dohodli, že bychom chtěli mít základní fairtradové výrobky 
k dispozici v kostele i během roku – kávu, čaj, cukr, kakao. Někteří členové sboru jsou nadšení, 
že když potřebují nějaký dárek, vždycky se v kostele něco najde.

Drahomíra Dušková Havlíčková

FÉROVÁ SNÍDANĚ 2017 ....

Myšlenka Férové snídaně NaZemi je velmi prostá: sejděte se na farní zahradě, v parku nebo na 
náměstí ve svém městě se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídejte 
fairtradové a lokální suroviny. Kromě příjemného dopoledne uprostřed lidí tak můžete velmi 
jednoduše oslavit Světový den pro fair trade a dát najevo svůj zájem o téma spravedlivého 
obchodu a odpovědné spotřeby vůbec.

Letošní snídaně připadá na sobotu 13. května 2017. Minulý rok se takto sešlo na 161 místech 
republiky více jak 6 500 lidí – a mezi organizátory bylo také několik evangelických sborů. Více 
informací a registrace na www.ferovasnidane.cz



JILEMNICE

Minulý rok jsme poprvé organizovali férovou snídani na farní zahradě v Jilemnici. Využili 
jsme s povděkem organizační podporu organizace Na Zemi a uspořádali ji ve stejný den jako se 
konala v mnoha dalších městech v ČR, tedy v sobotu 14. 5 . Letos bude v sobotu 13. 5. 

S kamarádkou organizujeme farmářské trhy v Jilemnici a myšlenka je podobná - 
usilujeme o odpovědnou spotřebu, podporu lokálních producentů, líbí se nám myšlenka fair 
trade...

Snídaně ve farní zahradě loni proběhla s nad očekávání velkou účastí. Přišlo asi 70 lidí a 
snad všichni přinesli nějakou domácí dobrotu. Vytvořil se společný prostor na vzájemné 
ochutnávání. Na úvod zahrála žena pana faráře na violončelo, v průběhu snídaně byla hudební 
dílnička pro děti. V Jilemnici není obchod, kde by se daly koupit fairtradové výrobky, proto jsme
i nějaké lidem nabídli na férové snídani... Krásný rozměrem akce je setkávání s podobně 
smýšlejícími lidmi.

Mějte se hezky, Juliana Kostečková

DAŇKOVICE

V Daňkovicích letos organizujeme Férovou
snídani už potřetí. Popravdě už není jednoduché
si vzpomenout, kdo u nás tenkrát před třemi
lety s touto myšlenkou přišel. Důležité je, že se
nápad uspořádat Férovou snídani setkal s
velkým ohlasem.

Tuto akci vnímáme ve dvou rovinách: 
Tou první je jednoduše řečeno podpora dobré
věci. Je důležité vyjádřit zájem o pěstitele,
jejichž plodiny se dostávají denně na náš stůl.
Je dobré si uvědomit, že ne všichni ve světě
mají možnost uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek. A je dobré podpořit
projekt, díky němuž dostanou zemědělci řádně
zaplaceno a jejich děti mohou chodit do školy. 

Druhou, ale také důležitou rovinou je společenství lidí. Máme radost z jejich poměrně 
veliké účasti na tomto hapenningu. A tak stejně jako v  uplynulých dvou letech, kdy přišla asi 
třicítka lidí, se i letos těšíme na příjemnou atmosféru. U dobrého jídla si popovídáme s přáteli, 
a to nejen o tom, kdo jaký peče chleba nebo jaký je nejlepší recept na zdravou bábovku. 
Konzumujeme také domácí kravské mléko, tvaroh, vejce, domácí džusy, pomazánky, atd. Pro 
děti máme připraveny fairtradové omalovánky a kvíz. A také si za doprovodu kytary a rozličných
bicích nástrojů společně zazpíváme.



Akce je to poměrně jednoduchá. Občerstvení si nosí každý sám, sbor zajišťuje fair-
tradovou kávu a čaj, dále také zájemcům prodáváme fair-tradové výrobky, zejména čokoládu, 
kávu a další pochutiny. Co neprodáme při Férové snídani, nabízíme pak hostům ubytovaným na 
faře, případně konzumujeme na dalších sborových akcích či schůzích staršovstva, atd. Nezbývá, 
než tuto akci doporučit i jiným sborům naší církve, případně dalším
 potenciálním organizátorům. 

organizátoři Eva Zelená (letošní rok) a Mirek Zelený (roky předchozí)

FAIRTRADOVÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI 

je kampaň náležející do mezinárodní iniciativy
Fairtradová města, kterou zastřešuje organizace
Fairtrade Česko a Slovensko. V lednu 2011 byla
zahájena oficiální kampaň fairtraidové sbory, nad
kterou převzal záštitu synodní senior Joel Ruml a
synodní kurátorka Lia Valková. 
Do současné doby má tuto oficiální registraci
celkem dvanáct církveních organizací – z toho je
českobratrských evangelických sborů 7 (Hradiště u
Nasavrk, jablonec nad Nisou, Moraveč, Nové Město
na Moravě, Proseč, Volyně a Zlín). V současné době
o registraci usiluje sbor v Mladé Boleslavi – viz
příklady z praxe. 

ALE sborů ČCE propagujících myšlenku FT je téměř pětkrát víc – proč takový nepoměr, proč 
váháme, co registrací získáme… ptali jsem se Hany Chorvathové, ředitelky organizace Fairtrade 
Česko a Slovensko: 

Proč by měly sbory ČCE (již více či méně aktivně zapojené do propagace FT) usilovat 
o titul FTsbor?

Fairtrade Česko a Slovensko společně s nevládními organizacemi NaZemi a Ekumenická 
Akademie rozšířili v roce 2011 v té době velmi úspěšné kampaně Fairtradová města a 
Fairtradové školy o další kampaň – určenou právě církevním sborům. Důvod byl prostý – fair 
trade je myšlenka, kterou po celém světě podporují miliony lidí a většinou tato podpora začíná 
u jednotlivců. Kořeny hnutí fair trade jsou právě v křesťanském prostředí (ve 40. letech 20. 
století v Evropě i v Severní Americe). Ocenění Fairtradový sbor je proto udělováno konkrétním 
sborům v ČR, které se hlásí k podpoře myšlenky fair trade. Je to určitá satisfakce toho, že sbory
jsou na mnoha místech již aktivní – ocenění vždy předává zástupce či zástupkyně Fairtrade 
Česko a Slovensko na slavnostní akci. Posledním dosud oceněným sborem je Husův sbor v Děčíně 
(CČSH), jehož zástupce převzal ocenění na Fairtradové konferenci z rukou naší hostky paní Lisy 
Herrmann z Německa. Ocenění tímto titulem je tedy oceněním úsilí členů sboru v podpoře 
malých farmářů po celém světě. V neposlední řadě může takováto akce zaujmout širší 
veřejnost.

Má Ftsbor možnost nějaké podpory pro své aktivity – propagační materiály, další 
vzdělávání , nabídky akcí a kampaní? 

Možnosti podpory pro fairtradový sbor tu samozřejmě jsou – v prvé řadě každý oceněný 
sbor má svůj profil na webových stránkách http://www.fairtradovamesta.cz/ft_cirkve

Pro zájemce ze strany sborů máme v nabídce několik materiálů ke stažení (leták a 
brožuru) 
http://www.fairtradovamesta.cz/data/prilohy/ke_stazeni/FTM_pruvodce_cirkve.pdf
http://www.fairtradovamesta.cz/data/prilohy/ke_stazeni/FT_Cirkve_skladacka_A4_2013_web.
pdf   



Sbory mohou využít také podpory zde: http://www.fairtradovamesta.cz/data/prilohy-
novinky/20170203~1486127884/podpora_v_kampani_Fairtradova_mesta_2017.pdf
Fairtradový sbor může uspořádat například Férovou snídani, která se koná každým rokem 
v květnu. Informace o této akci jsou k dispozici zde: http://www.ferovasnidane.cz/, kolegové 
z organizace NaZemi rádi pomohou a zašlou informační materiály.

Na koho se obrátit při odhodlání stát se Faitradovým sborem?
Na webových stránkách určených kampani jsou kontakty na koordinátory ze všech tří 

organizací – spojit se můžete s kýmkoliv z nás. http://www.fairtradovamesta.cz/kontakt

EKUMENICKÁ AKADEMIE (NEJEN) PRO ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ SBORY….

Informační materiály, letáky, brožury, ale i výstavy zaměřené na fair trade si můžete u nás 
v Ekumenické akademii objednat nebo zapůjčit. Jsme jednou ze tří organizací v ČR, která je 
zapojena do kampaně Fairtradová města, školy a církevní sbory. Stejně tak vy, zástupci a 
zástupkyně Českobratrské církve evangelické, jste nedílnou součástí této kampaně. Díky vám se 
zvyšuje informovanost lidí o spravedlivém obchodě. Vaší práce si vážíme a rádi ji podpoříme. 
Nemůžeme sice cestovat po celé republice a informovat o fair trade osobně, ale alespoň na dálku
vám poskytneme materiály a doporučení k vašim aktivitám.

V rámci aktuální kampaně „Za férové banány“ vyprávíme příběh banánů na nové interaktivní 
webové stránce www.pribehbananu.cz. Tento web je sám o sobě velkým zdrojem informací a 
videí. Pro „offline aktivity“ máme k dispozici i leták o pracovních podmínkách na banánových 
plantážích. Připravujeme také celou banánovou brožuru, vyčerpávající materiál hlavně pro ty, 
kteří se chtějí hlouběji zabývat problematikou banánového byznysu.

Chcete přiblížit vzdálené téma rozvojových zemí veřejnosti? Vyzkoušejte kampaň Pěstuj planetu.
Ta spojuje osvětu o podmínkách lidí žijících v rozvojových zemích s důrazem na podporu 
lokálního zemědělství. Také nabízí jednoduchý návod, jak můžeme každý den udělat něco 
pozitivního pro lidi a celou planetu: neplýtvat, jíst méně masa, podporovat drobné pěstitele u 
nás i v exotických zemích, jíst sezónní ovoce a zeleninu a šetřit energií při vaření. Více informací
o kampani, leták, brožuru, video a pracovní listy najdete na webu www.pestujplanetu.cz.

S podporou odpovědné spotřeby ale můžeme jít ještě dál. Kampaň „Susy – sociální a solidární 
ekonomika“ usiluje o spravedlivý sytém fungování hospodářství a společnosti. Do solidární 
ekonomiky patří KPZ (komunitou podporované zemědělství) nebo podpora místních sociálních 
podniků. Více naleznete na webu cz.solidarityeconomy.eu. K systému KPZ vám zašleme 
informační letáčky. 

K online materiálům, brožurám i letákům si u nás můžete zapůjčit také tyto výstavy: Co skrývá 
něžná krása květin, Příběh banánu, Příběh férové kávy, Za férovou čokoládu, Moje volba nebo 
S fair trade můžeš změnit svět. Náhledy, parametry a logistické informace najdete na: 
www.ekumakad.cz/cz/nabizime/vystavy

Kromě fair trade se zabýváme i dalšími tématy – potravinová suverenita, klimatická změna, 
alternativy obecně. Pročtěte si náš web www.ekumakad.cz a máte-li zájem o další materiály 
nebo informace, ozvěte se mi.

Veronika Bačová, Veronika.bacova@ekumakad.cz ,602 950 491





FairPalm je dobrý nejen pro planetu, ale i 
zemědělce, kteří palmy pěstují. Jedná se o 
revoluci v přístupu k palmovému oleji. Proto se jej
snažíme využít v co největším množství našich 
produktů.

Více informací na 
http://www.traidcraft.co.uk/fairpalm

http://www.rspo.org/consumers/about-
sustainable-palm-oil

VĚDĚLI JSTE ŽE....

• se v roce 2015 prodalo v ČR 173 tun fairtradové kávy. Káva tvoří u nás 61 % z prodejů 
fairtradových výrobků, druhé je kakao, třetí třtinový cukr

• 106 milionů eur dostali v roce 2014 certifikovaní pěstitelé a pěstitelky na sociálním 
příplatku 

• 1728 měst na světě podporuje fair trade, z toho je 10 Fairtradových měst v České 
republice!

• Známka Fairtrade® je dnes nejznámější a nejrozšířenější etickou známkou na světě. 
Certifikační známku Fairtrade můžou mít například i zlaté snubní prstýnky, řezané květiny 
nebo fotbalové míče. 

• Fair trade vznikl po 2. světové válce a nejdříve se obchodovalo hlavně s řemeslnými 
výrobky. Dnes se mnohem více prodávají fairtradové zemědělské komodity: káva, kakao, 
cukr a čaj. Ve Velké Británii nese každý třetí prodaný banán známku Fairtrade a ve 
Švýcarsku je to dokonce každý druhý. 

NOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ LIST ....

Potraviny z Obchůdku Jednoho Světa můžete objednávat pomocí nového objednávkového 
formuláře, který posíláme spolu s tímto Férovým občasníkem. Objednávku jsme se snažili udělat 
tak, aby byla uživatelsky přívětivá – doplňující info, automatické sčítání apod. Ať už zvolíte 
osobní odběr či zaslání poštou, dostanete fakturu s určenou splatností. 

Do seznamu potravin byly doplněni další – káva Cocla, bonbony, nové druhy čajů. Pokud 
máte nápad, jaké ještě potraviny chcete prostřednictvím Obchůdku JS nakupovat – dejte nám 
vědět. Děkujeme. 

Pokud váháte jaké rukodělné výrobky s certifikátem Fair Trade představit ve sboru – 
inspiraci můžete najít zde http://www.jedensvet.org/tipy-pro-nakup/

sestavila eva.tkadleckova@evangnet.cz
Férový občasník 01/2017 – informační občasník Obchůdku Jednoho Světa – pro sbory ČCE

Magdalena Jelínková, ředitelka JEDEN SVĚT o.p.s.
obchudekjs@seznam.cz           telefon 733 538 680

Korunní 60/1440, Praha 2 – Vinohrady 120 00


