
 

 

 

 

Výroční zpráva  

za rok 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genderové informační centrum NORA, o. p. s.  
 

 

 

Oficiální adresa: Ševčenkova 2, 642 00 Brno-Bosonohy  

Kontaktní adresa: Brožíkova 11, 638 00 Brno  

IČO: 269 29 716 

Číslo účtu: 2400806360/2010  

Internetové stránky: www.gendernora.cz  

E-mail: eva.lukesova@gendernora.cz



 

 

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. existuje od roku 

2004. Původním podnětem pro jeho vznik bylo přání přiblížit genderovou 

problematiku širší veřejnosti a vystoupit z omezeného prostoru akademické půdy.  

 

Zásadním způsobem se na založení a na plánovaných aktivitách GIC NORA 

podílely tři brněnské organizace:  

 Gender centrum FSS MU 

 zájmové sdružení žen Medúza  

 Stud Brno: občanské sdružení gayů a leseb.  

Záměrem bylo pořádat přednášky, školení a kulturní akce pro veřejnost a nabízet 

služby genderových expertek veřejným i soukromým organizacím.  

 

Kromě stálých členů a členek GIC NORA se na činnosti organizace podílí celá 

řada externích odbornic na rovné příležitosti, slaďování osobního a profesního 

života, pracovní trh, média či projektové řízení.  

 

GIC NORA spolupracuje se studijním oborem genderová studia na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity i s dalšími brněnskými i mimobrněnskými 

ženskými organizacemi v České republice i v zahraničí. GIC NORA je od r. 2014 

členskou organizací České ženské lobby. 

 

 

 

GIC NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat 

rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl 

především zlepšit postavení žen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gendercentrum.unas.cz/
http://www.stud.cz/
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Aktivity v roce 2019 

 

1. Projektová činnost 

 
1.1. Towards Gender Sensitive Education 

 
Towards Gender Sensitive Education je tříletý projekt realizovaný pěti organizacemi ze tří zemí 

Evropské unie. Hlavním cílem projektu je zvýšit genderovou citlivost u současných i budoucích 

učitelů zejména základních škol. Díky projektu budou vyvinuty a otestovány aktivity pro 

současné i budoucí pedagogy a pedagožky v oblasti genderově citlivého vzdělávání. Součástí 

projektových aktivit je i výzkum ve výše uvedené oblasti.  

 

V dubnu 2019 se uskutečnil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně workshop 

vedený Kateřinou Hodickou na téma genderově senzitivní vzdělávání. Vyučujícím i studujícím 

byly prezentovány různé vzdělávací trendy a metody. V r. 2019 se uskutečnily dva pilotní kurzy, 

jeden z nich proběhl na základní škole v Pardubickém kraji a druhý se uskutečnil na střední škole 

v Jihomoravském kraji. Během r. 2019 také proběhla dvě projektová setkání. V únoru 2019 

proběhlo mezinárodní projektové setkání ve Vídni, které organizovala partnerská organizace 

Verein EfEU. Na konci srpna se uskutečnilo projektové setkání v Brně, které hostila naše 

organizace. Na obou setkáních se debatovalo o zkušenostech z realizovaných pilotních kurzů. Na 

srpnovém projektovém setkání v Brně bylo rozhodnuto o finální struktuře projektového výstupu 

v podobě příručky pro současné i budoucí učitele v oblasti genderově citlivého vzdělávání a také 

byla diskutována diseminace projektu. V neposlední řadě vzniklo v r. 2019 celkem 5 videí, která 

ztvárňují vybrané aspekty z tématu genderově citlivé pedagogiky.  

 

Partnerské organizace projektu: 

● Masarykova univerzita (Česká republika)  

● Genderové informační centrum NORA, o.p.s (Česká republika)  

● Hungarian Women’s Lobby (Maďarsko)  

● Univerzita Eötvös Loránd (Maďarsko)  

● Verein EfEU (Rakousko). 

 
 

  

 

Tento projekt je finančně podpořen z programu Erasmus + Evropskou komisí. 

Více informací lze nalézt zde: https://gendersensed.eu/ 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 
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1.2. Stop being couch potatoes! Developing social 

and entrepreneurial skills for Neets 

 
Cílem projektu, na kterém kromě GIC NORA 

spolupracují partnerské organizace z Francie, 

Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska, je 

pracovat na vhodných metodách vzdělávání velmi 

partikulární cílové skupiny dospělých.  

 

Dospělí, kteří jsou identifikováni jako NEETs, 

představují cílovou skupinu se speciálními 

potřebami. Tito NEETs
1
 jsou mladí lidé, kteří 

nestudují a nejsou ani zaměstnáni. Tvoří asi 40 

milionů mladých lidí v zemích OECD, což 

odpovídá 15 % mladých lidí ve věku od 15 do 29 let (https://www.oecd.org/youth.htm). Tento 

mezinárodní projekt rozvíjí především sociální a podnikatelské dovednosti uvedené skupiny 

mladých lidí, pro kterou je často charakteristická i nízká kvalifikace. 

 

Partnerské organizace projektu: 

 Eurocircle-Europe Direct Information Centre (Francie) 

● Voivodeship Labour Office in Katowice (Polsko) 

● Asociatia Young Initiative – Romania (Rumunsko) 

● UCAM – Universidad Católica de Murcia (Španělsko) 

● Leżę i Pracuję (Work From Bed) (Polsko) 

● TRANSFER Slovensko (Slovenská republika) 

● Genderové informační centrum NORA, o.p.s (Česká republika)  

 

V roce 2019 proběhly tři projektové schůzky, a to u partnerských organizací na Slovensku, v 

Rumunsku a ve Francii. Během setkání jsme představili výsledky naší práce realizované v 

průběhu projektu. Partnerské organizace vedly rozhovory s několika zástupci a zástupkyněmi 

cílové skupiny NEETs ve své zemi s cílem identifikovat jejich potřeby ve vztahu k sociálním a 

podnikatelským dovednostem NEETs. Na základě získaných znalostí byl během roku vytvořen a 

realizován kurz pro cílovou skupinu NEETs. A v každé partnerské zemi vzniklo také motivační 

video prezentující zajímavou osobnost. 

 

Stránky projektu:  https://areyouacouchpotato.com/ 

Tento projekt je finančně podpořen z programu Erasmus + Evropskou komisí. 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

 
 

                                                           
1
 NEET = Youth not in employment, education or training 
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1.3. Implementace doporučení genderového auditu v 

EUREGNIA s.r.o. 

 

1. července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem "Implementace doporučení 

genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.". Tento projekt navazuje na genderový audit z roku 

2018, který byl v soukromé firmě EUREGNIA s.r.o. realizován naší organizací Nora. 

EUREGNIA je společností specializující se na služby poskytované v oblasti účetnictví, daní, 

ekonomického poradenství a digitalizace dokumentů. 

Vedení společnosti se rozhodlo pokračovat v nastolené spolupráci a věnovat se i nadále společně 

otázkám spojeným se slaďováním pracovního a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců a s 

podporou diverzity pracovního kolektivu.  

 

Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) z programu 

Operační program Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu. 

 

Partnerské organizace projektu: 

● Genderové informační centrum NORA, o.p.s 

● EUREGNIA s.r.o 

 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

 

 
 

 

 

1.4. Fair play ve školách 

Projekt Fair Play ve školách se zabývá otázkou genderového mainstreamingu ve vzdělávání. Jeho 

cílem je zvýšit citlivost vyučujících na genderové otázky. Tímto způsobem přispěje k více 

inkluzivnímu prostředí ve školách (včetně těch mateřských), kde dívky a chlapci mohou rozvíjet 

své individuální schopnosti v bezpečné a přívětivé atmosféře bez tlaku restriktivních 

genderových stereotypů. 

V Brně se v říjnu 2019 uskutečnila zahajovací schůzka projektu. Partnerské organizace 

diskutovaly zejména podobu studijní cesty do Norska, které je naplánována na březen 2020. 

 

Partneři projektu: 

● Genderové informační centrum NORA, o.p.s (Česká republika)   

● KUN Centre for Gender Equality (Norsko) 

● EWAR - Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (Estonsko) 
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Projekt probíhá od září 2019 do února 2022 a je finančně podporován z programu Erasmus +. 

Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 

 
 

1.5. Středoevropská feministická škola 

 

Cílem projektu je podělit se o základní 

teoretické znalosti v kontextu feminismu. 

Vytváříme platformu pro všechny, kteří by 

rádi sdíleli své praktické i teoretické 

zkušenosti. Projekt umožní vyměňovat 

dovednosti a znalosti s dalšími mladými 

feministkami a feministy, kteří působí v 

České republice, Slovensku, Maďarsku a 

Polsku, s cílem posílit feministické sítě v 

regionu. 

 

Participanti a participantky se mohli účastnit workshopů a pestrých aktivit, navazovat nová 

přátelství či profesionální kontakty, to vše v neformálním mezinárodním prostředí. Hlavními 

tématy spojující všechny aktivity byly: feminismus a umění, historie ženského volebního práva a 

sdílení zkušeností týkajících se aktivismu.  

 

Účastníci a účastnice velmi kladně hodnotili mezinárodní propojení, díky němuž získali nové 

kontakty a přístup k nadnárodní feministické platformě. Feministická letní škola jim také 

poskytla bezpečný prostor pro sdílení vlastních zkušeností a příběhů. Workshopy a aktivity 

umožnily všem zúčastněným možnost aktivistického networkingu a možnost naučit se novým 

dovednostem, které zpětně hodnotí jako skvělou zkušenost a příležitost. 
 

Partnerské organizace Středoevropské feministické školy: 

● Hungarian Women’s Lobby (Maďarsko) 

● Genderové informační centrum NORA, o.p.s (Česká republika) 

● Slovensko-český ženský fond (Slovensko) 

● Women's Foundation eFKa (Polsko) 

Organizace Středoevropské feministické školy bylo spolufinancováno vládami České republiky, 

Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního 

visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve 

střední Evropě. 
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Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 

Přehled aktivit Středoevropské feministické školy:  
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2. Genderové audity 

  
V r. 2019 realizoval expertní tým Genderového informačního centra NORA, o.p.s.celkem dva 

genderové audity, a to u subjektů ve státní správě. Konkrétně se jednalo o dvě níže uvedená 

ministerstva:  

 

 Ministerstvo spravedlnosti ČR 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 
Genderové audity jsou realizovány v souladu s požadavky definovanými Standardem 

genderového auditu zpracovaným Úřadem vlády ČR.  

Výčet oblastí zahrnutých do genderového auditu 

 Cíle organizace 

 Institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti 

 Pracovní prostředí 

 Personální politika 

 Platová politika 

 Slaďování osobního a pracovního života 

 Kultura organizace a vztahy na pracovišti 
 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

Více ke genderovým auditům: https://www.gendernora.cz/gender-nabizime-genderovy-audit/ 



 

11 

 

 

 

3. Osvětové aktivity 

 

3.1. Mezinárodní den žen 2019  

GIC NORA ve spolupráci s oborem genderová studia FSS 

MU a NESEHNUTÍM uspořádalo oslavu Mezinárodního dne 

žen. 9. března si účastnice a účastníci oslavy vyslechli, jaké 

pocty vzdává feministkám katolická církev, jak to bylo se 

sexuální revolucí v socialistickém Československu a jak 

realizovat sexuální výchovu na školách. To vše v podání 

stand-upového mistrovského kousku od dua DOCENTKY. 

Další mimořádný zážitek zúčastněným dopřála umělecká 

skupina NEWkus a bylo také možné si zatancovat za doprovodu alternativního hudebního 

uskupení Zelené koule. 

Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 

Fotografie: Eva Bartáková 

 

 

3.2. Kurz - Gender v dopravě 

 

Jednodenní školení “Gender v dopravě” proběhlo v měsíci září v rámci výjezdního semináře pro 

pracovnice a pracovníky z oblasti Dopravních technologií a lidského faktoru Centra dopravního 

výzkumu a vybraných zaměstnankyň a zaměstnanců Ministerstva dopravy, kteří se zabývají 

rovnými příležitostmi. Školení zajistila genderová expertka Eva Lukešová a zahrnovalo 

problematiku segregace trhu práce a stereotypní volbu povolání.  

 

Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 
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4. Stáže v GIC NORA 

 

 

4.1. Praktická stáž – Erasmus + 

Patryk Reczulski z Polska zahájil v září roku 2019 absolventskou tříměsíční stáž pod programem 

Erasmus +. V rámci tohoto projektu mají mladí lidé mezi 17 a 30 lety možnost zapojit se do 

činnosti jimi vybrané organizace v některé ze zemí EU či z partnerských zemích a získat tak 

cenné pracovní a životní zkušenosti. Patryk se podílel na přípravě Středoevropské feministické 

školy, kdy například spravoval facebookovou stránku této události či pomáhal s péčí o její 

účastnice a účastníky. Dále také provedl průzkum a napsal článek o genderově senzitivním 

vzdělávání. Dobrovolník se v neposlední řadě zapojil do každodenních činností organizace. 

 

Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 

 

4.2. Odborná praxe - Mendelova univerzita v Brně 
 

V druhé polovině roku 2019 se k týmu organizace přidala na několik týdnů stážistka Dagmar 

Mariánusová, která si zde plnila svou povinnost odborné praxe v rámci studia na Mendelově 

univerzitě v Brně. Během stáže v GIC NORA získala zkušenosti při kampani Amnesty 

International Maraton psaní dopisů a také se v organizaci věnovala genderovým tématům a 

aktivitám s nimi spjatými. Dále se věnovala obhajobě ženských práv a akcím, které měly za cíl 

umožnit ženám z marginalizovaných cílových skupin osobní rozvoj. Dagmar se také podílela na 

administrativních úkonech, které byly spjaty s chodem organizace. 

 

Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 
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5. Tým a spolupracující osoby 
 

 

ředitelka 

MgA. Bc. Eva Lukešová 

Absolventka oboru sociální antropologie a genderová studia (FSS MU v Brně), oboru sochařství 

(FaVU VUT v Brně) a pedagogického minima. Během studií se stala zakladatelskou členkou 

studentské humanisticko-umělecké iniciativy H.Art, která prosadila 40 % zastoupení žen-

umělkyň v umělecké radě (FaVU VUT v Brně). Od roku 2017 začala působit v GIC NORA, kde 

v roce 2019 nastoupila na pozici ředitelky. V r. 2019 se výrazně podílela na projektové činnosti 

organizace v oblasti genderově citlivého vzdělávání a byla hlavní realizátorkou projektu 

Středoevropská feministická škola. Dále se podílela na realizaci genderových auditů Ministerstva 

spravedlnosti ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V roce 2019 se účastnila vzdělávacího 

a rozvojového programu LEADERSHIP ACADEMY. 

 

senior expertka 

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

Absolventka oboru anglický jazyk a ekonomie (FF MU v Brně) a oboru mezinárodní vztahy 

(FSV UK). Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se 

řízením projektů. Pracovala mj. pro Akademii věd ČR, VUT v Brně a Masarykovu univerzitu. Od 

r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v r. 

2011. Od r. 2016 je členkou Výkonného výboru České ženské lobby a v období 2016 – 2018 ji 

zastupovala v Evropské ženské lobby. Je rovněž členkou Genderové expertní komory.  

 

sociolog, analytik 

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D. 

Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň 

metody sociálního výzkumu. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, 

ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo 

formou evaluačního výzkumu sportovních akcí. V roce 2019 spolupracoval s GIC NORA na 

realizaci genderového auditu Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR. 

 

lektorka, konzultantka a koučka 

Mgr. Dagmar Mega  

Je absolventkou FF UP v Olomouci (filozofie - germanistika, pedagogické minimum pro výuku 

společenských věd). Po několika letech působení v oblasti zahraničního obchodu založila během 

rodičovské dovolené v r. 2007 rodinné vzdělávací a dobrovolnické centrum Akropolis v 

Uherském Hradišti, které pak 8 let vedla. Nyní pracuje jako lektorka, konzultantka a koučka na 

volné noze. Genderové problematice se věnuje od r. 2009 jak na místní úrovni, tak i zapojením 

do mezinárodních projektů pro odbourávání genderových stereotypů a rozvíjení managementu 

diverzity. Po celou tuto dobu také trvá i spolupráce s GIC NORA. Od roku 2019 je v GIC NORA 
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zapojena do projektu Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o. 

 

junior expertka 

Bc. Dagmar Matulíková 

Je absolventkou dvouoboru genderových studií a mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní je studentkou magisterského stupně 

genderových studií na Univerzitě Karlově v Praze. V organizaci GIC NORA se podílela na 

realizaci genderového auditu Ministerstva průmyslu a obchodu. Pod její agendu spadá zejména 

veřejná prezentace GIC NORA na sociálních sítích. 

 

junior expertka 

Eva Čivrná  

Je studentkou oboru genderová studia a sociální antropologie na katedře sociologie Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2018 byla organizací Women Deliver 

přijata do programu Young Leaders a na konci roku 2019 dokončila digitální univerzitu a na 

konferenci ve Vancouveru ukončila působení v programu certifikátem absolventky. V současné 

době se zabývá sexuální výchovou a problematikou duševního zdraví v kontextu genderu. V roce 

2019 se jako lektorka workshopů účastnila Středoevropské feministické školy, projektu “Stop 

being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets” a projektu 

”Towards Gender Sensitive Education”. 

 

sociolog 

Mgr. Tomáš Paul 

Je studentem doktorandského studia v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně, kde absolvoval magisterský program v oboru sociologie a sociální 

antropologie. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Jeho zájem se 

však soustředí na praktické aspekty kvalitativního výzkumu. Jako tazatel a přepisovatel se v 

Jihomoravském kraji zúčastnil výzkumu dlouhodobé nezaměstnanosti, který v roce 2018 

provedla katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. V roce 2019 navázal 

spolupráci s GIC Nora v rámci realizace genderového auditu Ministerstva spravedlnosti ČR. 

 

Správní rada 
 
předsedkyně 

Mgr. Martina Hynková, DiS. 

Během studií sociologie a genderových studií na Fakultě sociálních studií se zapojovala do 

výzkumných a vzdělávacích aktivit se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů.  V GIC 

NORA, ve které působí od roku 2006, se věnovala oblasti poradenství, genderových auditů a 

lektorování. Zajímá se především o téma genderovaného vzdělávacího systému a pracovního 

trhu. Od r. 2017 je předsedkyní správní rady.  

 

členka správní rady 
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Mgr. Andrea Bělehradová 

Je PhD studentkou sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tamtéž 

absolvovala bakalářský obor sociologie v kombinaci s genderovými studii i navazující 

magisterský program sociologie. Zabývá se především problematikou genderu, sexuality a 

aktivního stárnutí. Její současný výzkum je věnován sociální konstrukci intimity a sexuality ve 

vyšším věku. Členkou správní rady je od r. 2019. 

 

členka správní rady 

Mgr. Michaela Mořická 

V bakalářském stupni je absolventkou oboru genderová studia a sociologie Fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě se v magisterském programu věnovala 

studiu veřejné politiky a lidských zdrojů se specializací na personální management. S GIC 

NORA spolupracovala při realizaci genderových auditů, přípravě školicích materiálů, lektorské 

činnosti a rozvoji a řízení lidských zdrojů. Od r. 2017 je členkou správní rady.  

 

 

 

 

Dozorčí rada 
 
člen dozorčí rady 

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D. 

Odborností je kulturní geograf a sociální antropolog. Působí jako výzkumník na Geografickém 

ústavu Masarykovy univerzity. Zajímá se o kritické a poststrukturalistické přístupy v sociální 

vědě, neboť právě v nich spatřuje možnosti propojení akademické a veřejné sféry, o což se také 

aktivně snaží. Jeho interdisciplinární výzkumný zájem má tedy přesahy i mimo vědeckou oblast a 

týká se témat z oblasti postkoloniálních a afrických studií, mediálních studií, vizuálních studií a 

geografie komunikace, a konečně queer geografie a studií znevýhodnění. V současnosti je členem 

řešitelských týmů projektů GAČR "Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním 

prostorem" a TAČR "Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města". 

 

členka dozorčí rady 

MVDr. Pavla Hobstová 

Novinářka a dokumentaristka zaměřující se na problematiku sociálních menšin, genderu a 

občanského aktivismu. Přispívala mj. do týdeníku Respekt či do Lidových novin, dříve 

připravovala dokumenty pro ČT. Pavla Hobstová roku 2005 úspěšně zpracovala roční grant 

Nadace Open Society Fund Praha, díky jehož podpoře publikovala v Respektu reportáže z jižní 

Moravy na téma korupce v komunální politice. 

 

členka dozorčí rady 

Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D. 

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala bakalářské studium oboru sociální 
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pedagogika a poradenství, na Fakultě sociálních studií MU magisterské i doktorské studium 

oboru sociální politika a sociální práce. Několik let byla dobrovolnicí v různých organizacích 

(CESOP, Ratolest, Amnesty International), později poznala NESEHNUTÍ a stala se dobrovolnicí 

kampaně Bezpečí pro uprchlíky, poté kampaně „Ženská práva jsou lidská práva“ a zanedlouho 

na to se stala i zaměstnankyní NESEHNUTÍ. V rámci programu „Ženská práva jsou lidská 

práva“ také přednáší o násilí na ženách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

6. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 
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