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Úvodní slovo předsedy Komunitního spolku Řepy
Rok 2020 byl pro Komunitní spolek přelomový. V květnu jsme slavnostně otevřeli naši
zahradu a za necelých 6 měsíců jsme ji dokázali vybavit záhonky, skladem na nářadí, a
dokonce i zasadit stromy. Byl to hektický rok, ztížený epidemií koronaviru, kterou jsme
museli respektovat. Scházeli jsme se v malých skupinkách, dodržovali všechna pravidla a
mohli tak na pozemku na sklonku roku přivítat i Mikuláše, čerta a anděla.
Ani během roku 2019, kdy jsme ještě zahradu neměli, jsme nezaháleli. Spolek uspořádal řadu
odborných besed a akcí s environmentální tematikou pro všechny věkové kategorie.
Osobně mám radost, že se nám daří v úzkém kolektivu členů zahradu posouvat dopředu a že
přitahuje pozornost mnoha obyvatel Řep. Není dne, kdy bych na zahradě nepotkal nadšence,
kteří váží cestu a zásobují náš kompost cenným bio-odpadem. Těší mne, že se doposud ze
zahrady nic neztratilo, a to i přes naši otevřenost, kterou hodláme na zahradě zachovat i
v budoucnu. Její vnější část by měla být přístupná všem zájemcům o chvilku klidu v kousku
zeleni uprostřed sídliště.
Komunitní zahrady jsou v posledních letech významným fenoménem městského prostředí –
jen v Praze jich funguje několik desítek. Jsou oázou pro lidi toužící po kousku zeleně a
vlastním záhonku a jsou také důležitým prostředkem, jak ulevit našemu těžce zkoušenému
životnímu prostředí. Biologický materiál nekončí ve spalovnách a na skládkách, ale stává se
z něj životodárný kompost. Prašné brownfieldy, mezi které původně patřil i náš pozemek, se
se mění v zelené plochy, které ochlazují své okolí a přináší tak lidem úlevu od čím dál
častějších veder. V neposlední řadě snižují na sídlišti anonymitu a tím přispívají k rozvoji
přátelštější atmosféry a pevnějších mezilidských vztahů. Věřím, že se naše zahrada bude i
nadále rozvíjet ke spokojenosti členů a všech občanů Řep spojených zájmem o místo, kde žijí.
Lukáš Pokorný, předseda spolku
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Základní informace a kontakty
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Spisová značka:
Datum vzniku a zápisu:
Číslo účtu (Equa bank):
Datová schránka:
E-mailová adresa:
Web:
Stanovy:
Facebook pro veřejnost:

Komunitní spolek Řepy z.s.
Nevanova 1043/4, 163 00 Praha 17
07793693
zapsaný spolek
L 71377/MSPH Městský soud v Praze
23. 01. 2019
1028359829/6100
5jxsy2y
kzrepy@gmail.com
www.kzrepy.cz
http://kzrepy.cz/stanovy/
https://www.facebook.com/kzrepy/

Statutárním orgánem je výbor spolku. Jeho členové jsou zastánci udržitelného životního stylu a mají
zkušenosti v oblastech vedení environmentálních projektů, redaktorství odborného časopisu,
propagace a realizace komunitního kompostování, projektování pasivních staveb a inženýring, vedení
výukových programů o přírodě pro děti, právo a managment v oblasti veřejné správy.
Výbor pracuje ve složení:
Mgr. Lukáš Pokorný (předseda), Ing. Ivana Štětinová (místopředsedkyně), Mgr. Jana Buďová
(místopředsedkyně), členové výboru Mgr. Anna Sladká a Ing. Michal Bureš, PhD.
V závěru roku 2020 měl spolek 41 členů (z toho 2 osoby na invalidním vozíku).
Do aktivit spolku se zapojují průběžně desítky osob různého věku (rodiny členů a příznivců včetně
více než 20 dětí). Komunitního kompostování se navíc zúčastňuje blíže neurčená skupina občanů
městské části Řepy a Zličína, kteří nejsou členy spolku, zejména senioři.
Na Facebooku měla koncem roku 2020 veřejná skupina Komunitní zahrada Řepy přes 500 sledujících.

Hlavní cíle spolku
1.
2.
3.
4.
5.

Provoz komunitní zahrady v Řepích
Pěstování plodin, kompostování
Komunitní setkávání
Environmentální výchova (semináře, workshopy, dětské programy)
Společenské a kulturní akce, dětské soutěže a sportovní aktivity

Aktivity spolku směřují k propojení činnosti dospělých a dětí s významným edukativním přesahem a
budováním vztahu k místu života a sousedské komunitě. Zahrada by časem měla být místem, které
slouží k pěstování plodin a zejména k neformálnímu setkávání sousedů a k pořádání společných akcí
pro všechny generace.

Komunitní zahrada
Komunitní zahrada Řepy (dále jen zahrada) se nachází na parcele č. 1327/14 k.ú. Řepy s výměrou
1285m2. Pozemek je v blízkosti konečné tramvají a nádraží Zličín, na rozhraní dvou městských částí a
je dobře dostupný pro seniory, vozíčkáře a matky s kočárky.
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Pachtovní smlouva je uzavřena od 1.1. 2020 na pět let. Plánované využití pozemku je zcela v souladu
s posláním majitele, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - pomáhat bez ohledu
na věk, pohlaví, zdravotní stav, majetek a příslušnost tam, kde schází to podstatné - smysl života,
láska a důvěra, vědomí a pocit bezpečí. Činnost spolku v tomto ohledu navazuje na anketu, jejímž
cílem bylo zjistit zájem občanů Řep o aktivity spojené s budoucí komunitní zahradou a členství ve
spolku. Největší zjištěnou motivací v Řepích pro případné zapojení do projektu bylo rozvíjení dobrých
sousedských vztahů a rozšíření nabídky využití volného času formou zahradničení. Vyhodnoceno bylo
188 dotazníků.
Projekt zahrady zpracovala Lucie Plecitá, studentka oboru Zahradní a krajinářská architektura, Česká
zemědělská univerzita v Praze, a nadále je odbornou konzultantkou pro rozvoj a úpravy.
Projekt zohledňuje omezení vzhledem k uložení inženýrských sítí. Zahrada je plánována jako částečně
prostupná s veřejnou částí. Ke zvyšování povědomí veřejnosti o udržitelných způsobech
hospodaření se počítá s využitím dešťové vody a vlastního kompostu. Na mapě pražských
komunitních zahrad (https://kokoza.cz/mapa/) byla řepská zaevidována pod číslem 44.
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Provoz zahrady upravuje Provozní řád (http://kzrepy.cz/provozni-rad-komunitni-zahrady/).
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Posledních dvanáct měsíců činnosti na zahradě se neslo ve znamení jejího rozvoje. Na počátku roku
2020, o kterém se dočtete také více níže, proběhlo vyměření pozemku a byly pověšeny ptačí budky.
Byly také vybudovány dva kompostéry a ohniště, naplněny barely vodou. Z palet vznikly první záhony
pro společné pěstování, stůl, lavice a nástěnka.
Děti měly k dispozici venkovní kuchyňku z palet, dřevěnou pirátskou loď s kormidlem a vlastní
domeček ze dřeva.
Pravidelně probíhal úklid pozemku a jeho okolí a sekání trávy.
Největší ohlas mělo sklízení bohaté úrody rajčat, několika kousků řep a dýní na zcela veřejnosti
přístupných záhonech ohrazených pouze darovaným nízkým plůtkem.

Po získání grantu MHMP spolek pořídil lodní kontejner pro uložení nářadí, a tak mohlo začít
svépomocí budování plotu z pletiva kolem individuálních záhonků a příprava dřevěného oplocení.
Výroba vyvýšených záhonů pro individuální pěstování proběhla v říjnu formou workshopu.
Po přípravě půdy zemní technikou se v listopadu uskutečnila úvodní fáze výsadby stromů a keřů
(třešně Vera a Burlat, meruňka Velkopavlovická, švestka Stanley, jabloň Lord Lambourne, břestovec
západní, oskeruše, muchovník).
Druhy stromů byly vybírány tak, aby jejich plody dozrávaly postupně:

Maliny a ostružiny byly pokusně vysazeny do původní jílovité a kamenité zeminy na pozemku.
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Veškeré práce na pozemku včetně obsluhy techniky vykonávali v rámci dobrovolných brigád členové
spolku.
Spolkové středy
Spolek zavedl pravidelná setkávání na zahradě ve středu od 17 hodin za dodržení všech
epidemiologických opatření. Myšlenkou bylo sejít se v odpoledních hodinách v přírodě, udělat
potřebnou práci, předat si informace a vyměnit názory či posedět u ohně. Na zahradě probíhaly i
veřejné schůze výboru.

Komunitní kompostování a sběr lógru
Po získání palet byly postaveny dva tříkomorové kompostéry a k nim umístěny edukační tabulky. Na
Facebooku a v místním zpravodaji byla zveřejněna pravidla kompostování.
Sběr kompostovatelného materiálu z domácností se stal nejoblíbenější aktivitou občanů (zejména
seniorů), při které dochází k neformálnímu navazování kontaktů a zapojení veřejnosti. Vzhledem
k množství kompostu a počtu docházejících řepských občanů se dá konstatovat, že v současnosti
využívají kompost na zahradě desítky občanů z Řep a jedná se tak o velmi důležitou funkci komunitní
zahrady.
Spolek získal pro potřeby v dalších letech koňský hnůj od lunaparku dočasně provozujícího atrakce na
vedlejším pozemku.
Tři místní restaurace (Twin Lids, Originál Šenkovna, Restaurace SOKOL) byly
zapojeny do sběru kávové sedliny pro žížaly v kompostéru.

Aktivity spolku
Rok 2019
Besedy
• Bioodpad - co s ním? s Ivo Kropáčkem z Hnutí Duha
• Poznejme naše parazity s paní doktorkou Ivou Kolářovou z České parazitologické společnosti,
Obrázek 1 Společná sklizeň úrody

•
•
•
•

•

spoluautorkou knihy O parazitech a lidech.
Čmeláci, naši chlupatí kamarádi s Ondřejem Hercogem, který spravuje facebookovou
komunitu Čmeláci.cz, sdružující příznivce tohoto užitečného hmyzu,
Půda a kompostování s Markem Nerpasem, členem spolku Ekodomov a koordinátorem
vzdělávacích aktivit Kompostuj.cz,
Voda v (komunitních) zahradách s Denisou Tomáškovou, permakulturní designérkou,
specialistkou na řešení hospodaření s vodou a lektorkou v Akademii permakultury.
Jedovaté látky kolem nás a v nás s Karolínou Brabcovou z organizace Arnika.
Účastníci měli možnost nechat si otestovat předměty denní potřeby, které si s sebou přinesli,
na výskyt těžkých kovů, atp.
Tajemní netopýři – přednáška s živými netopýry s Dagmar Zieglerovou z organizace
Nyctalus, která provozuje záchrannou stanici pro netopýry a věnuje se osvětové činnosti.

První jarní den
Oslava spolkového prvního jarního dne se uskutečnila v lesoparku Na Fialce společným opékáním
špekáčků a jiných dobrot na veřejném ohništi.
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Ukliďme Řepsko – jaro a podzim 2019
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko spolek uspořádal dva úklidy. Jarní se zaměřil na území od
usazovací nádrže k rybníku Prasečáku včetně jeho okolí, dále pak podél zdi klášterní zahrady až k aleji
vedoucí k mostu přes Pražský okruh. Na podzim jsme čistili plochu od nádraží Praha Zličín až do okolí
Bílého Beránka.
Návštěva komunitní zahrady Bubec a první spolkový výlet
Pod záštitou SPOLEK proběhla společná návštěva komunitní zahrady Bubec v Řeporyjích a její
prohlídka s průvodcem. Výlet dále pokračoval vycházkou Dalejským údolím.
Den sousedů – duben 2019
Komunitní spolek měl svůj stánek na Dni sousedů, kde se návštěvníci mohli dozvědět informace o
plánované komunitní zahradě a pak si sami vyrobit tzv. seed bombs.
Komunitní předzahrádky
Členové spolku organizovali během léta vždy ve středu před kulturním domem KC Průhon akce pro
sousedy. Spolu s nějakou přírodní zajímavostí se prezentovaly informace o chystané komunitní
zahradě a ochutnávaly se dary léta a různé dobroty, např. ochutnávka bylinných čajů a produktů z
planých rostlin, výrobky domácího kvašení nebo kvíz rostlin rostoucích v Řepích.
Komunitní spolek na Zažít Řepy jinak 2019
Spolek svou účastí na zářijovém sousedském festivalu „Zažít Řepy jinak“ završil svou letní prezentaci
budoucí komunitní zahrady. Prezentovaná byla řepská skupina KPZ (komunitou podporované
zemědělství), k prohlédnutí byl časopis Sedmá generace, ochutnávky domácího kváskového chleba a
další dobroty nebo možnost se zúčastnit soutěže o dýni.
Procházka za geologickými zajímavostmi Řep a okolí
Spolek zorganizoval procházku s geologem Janem Šimonem. Účastníci se mohli dozvědět lokální
zajímavosti o zkamenělinách, mořském dnu či radioaktivních břidlicích. Navštívili jsme mimo jiné
místní hřbitov, louky u úřadu a oblasti Kalvárie v Motole.
Výroba lojových kuliček pro ptáky
Spolek uspořádal v Mateřském centru Řepík akci s názvem „Výroba lojových kuliček pro dospělé a
děti“. Hlavní součástí byla dílnička o tom, co do krmítek patří a co by tam naopak vůbec být nemělo.
Výtěžek ze vstupného byl věnován na podporu činnosti Mateřského centra Řepík.
Výroba adventních věnců
Před Vánoci proběhla za tónů koled, vůně vánočního cukroví, vanilky, skořice a svařeného vína
výroba vlastních adventních věnců ve školící místnosti KC Průhon.

Rok 2020
Otevření komunitní zahrady
Slavnostní otevření komunitní zahrady bylo nejdůležitější akcí od doby vzniku spolku. Dne 30.5.2020
byla komunitní zahrada oficiálně otevřena a pokřtěna za přítomnosti zástupkyň Kongregace
Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského SM. Clemens Vránové a SM. Nikol Drápalové, a
místostarosty MČ Ing. arch. Michala Štěpaře. Bylo zatlučeno základní prkno s logem spolku.
Vycházka za řepským ptactvem
Spolek zorganizoval vycházku za řepským ptactvem. Místní odborníci provedli a seznámili účastníky s
ptáky, kteří žijí v našem okolí. Jedna z akcí vhodných pro děti, jejímž cílem bylo naučit se poznávat
nejběžnější druhy ptactva a zajímavosti o jejich životě.
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Beseda Jak klima ovlivňuje náš život
Spolek zorganizoval besedu se známým odborníkem, profesorem RNDr. Jakubem Hruškou, CSc. v KC
Průhon. Diskutovala se problematika ochrany přírody a krajiny, změny klimatu, vlivu kyselého deště
na vody, půdy, lesy a ekologii zemědělské krajiny.
Výzva Velikonoční Řepy aneb Kraslicovník
Spolek uspořádal oslavu Velikonoc pro veřejnost na dálku. Zapojit se mohl každý. Na pozemku
Komunitní zahrady jsme nechali vykvést nový strom, tzv. Kraslicovník. Kdo chtěl, mohl přinést další
ozdoby, pentličky či vajíčka, anebo si založit vlastní poblíž svého domova.
Čarodějnice trochu jinak
Za dodržení nezbytných opatření se podařilo uspořádat oslavu konce zimy – Čarodějnice trochu jinak.
Děti se proměnily v malé čarodějky a čaroděje, mohly na zahradě řešit různé úkoly, vyzkoušet si, jaké
suroviny potřebují na výrobu kouzelného lektvaru. K dispozici byla "samooblužná" stanoviště pro
minimalizaci kontaktu s ostatními.
Workshop – výroba sandálů
Na zahradě se na začátku léta konaly dvě dílničky na výrobu sandálů Huarache.
Zažít Řepy jinak na Bílé Hoře – jaro 2020
Spolek ve stánku propagoval svoji činnost, získal nové kontakty na odborníky a nabízel tvoření
z hmoty či jiné možnosti smysluplné zábavy pro děti i dospělé.
Ukliďme Řepsko 4
Akce byla zaměřena na sběr nedopalků cigaret na nejvíce postižených místech v sídlišti.
Příprava vyvýšených záhonů – říjen 2020
Záhony pro individuální jarní výsadbu byly připraveny společnými silami formou workshopu.
Distanční oslava sv. Martina
Oslava na komunitní zahradě probíhala formou kartiček s úkoly, které děti plnily individuálně.
Odměnou jim byl poklad.
Sázení stromů - listopad 2020
Po přípravě půdy vypůjčenou zemní technikou proběhla výsadba stromů pod oborným dohledem (viz
s. 7).
Sv. Mikuláš
Na zahradě proběhl koncert a poté byly děti obdarovány Mikulášem za přítomnosti čerta a anděla.
Adventní výzdoba
Spolek uspořádal venkovní setkání s možností vyrobit si adventní věnce z přírodnin a vyzdobil vstup
na zahradu.
Výzva Vánoční strom
Tato distanční akce se konala v průběhu vánočních svátků po facebookové výzvě na stránce
Komunitní zahrady. Ořešák se proměnil v lákavý vánoční strom s ozdobami, jablíčky, řetězy a dělal
radost kolemjdoucím.
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Zdroje – příspěvky a granty
Spolek je neziskovou organizací. Jeho příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z
činnosti spolku a z majetku spolku, a jsou používány na činnost spolku. Výdaje spolku jsou zaměřeny
na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami a zásadou dobrého hospodaření.
Pro rok 2019 spolek obdržel:
•

Grant MČ Praha 17 v programu kultury ve výši 40 000 Kč
Částka nebyla zcela využita. Aktivity se konaly vzhledem k prozatímní absenci pozemku
v omezeném rozsahu. MČ byla proto vrácena částka 5 375,30 Kč.

Pro rok 2020 spolek získal :
•

Grant MČ Praha 17 v programu volnočasových aktivit ve výši 20 000 Kč
Čerpání bylo prodlouženo do konce března 2021. Zůstatek pro rok 2021 činí 4 327 Kč.

Pro rok 2020/2021 získala Ing. Ivana Štětinová, místopředsedkyně spolku:
•

Grant Komunitní zahrada a kompostování v Řepích od Magistrátu hl. města Prahy (MHMP)
ve výši 210 000 Kč.
Z částky bylo v roce 2020 použito 99 644,- Kč, zbývá 110 356,- Kč.
Z tohoto grantu je plánováno pořídit altán, plot, nádrže na vodu, nářadí, edukační pomůcky a
zajistit výsadbu stromů.

Čerpání grantů se odvíjelo v roce 2020 podle postupného seznamování se s charakterem pozemku
komunitní zahrady a jeho okolí (stav půdy, klimatické a povětrnostní podmínky, požadavky a
připomínky veřejnosti z blízkého okolí, apod.) a podle aktuální situace s koronavirovou pandemií,
která velmi omezila společné práce a brigády.
Specifikace jednotlivých položek grantů jsou k dispozici na http://kzrepy.cz/granty-pro-ksr/ .
Aktivity spolku a zahrady jsou ze své podstaty založeny na dobrovolnické činnosti a často
neevidovanými materiálními příspěvky členů a příznivců. Je to právě zapojení nadšenců a
dobrovolníků, které pomáhá zahradu rozvíjet a naplňovat tak poslání spolku.

Propagace a ohlasy v médiích
Spolek pravidelně publikuje o svých aktivitách
•
•
•
•
•

ve zpravodaji Řepská 17
https://www.repy.cz/zivot-v-repich/mesicnik-repska-sedmnactka
na veřejné facebookové stránce Komunitní zahrada Řepy
https://www.facebook.com/kzrepy/ (koncem roku 2020 přes 500 sledujících)
na veřejné facebookové stránce Řepy I - Řepy II a okolí
https://www.facebook.com/groups/repyIaII (koncem roku 2020 přes 7 000 sledujících)
na webové stránce www.kzrepy.cz
na nástěnce a bannerech přímo v prostoru zahrady

Příležitostně spolek prezentuje zahradu a její pokroky v komisích Rady MČ Praha 17 a na místních
kulturních akcích (Zažít Řepy jinak, Den sousedů).
V roce 2020 proběhly dvě veřejné prezentace aktivit spolku:
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•

•

na celopražském fóru o komunitních zahradách
Vystoupení předsedy o zkušenostech se zakládáním zahrady v Řepích:
https://www.facebook.com/groups/125479366717/permalink/10158269207651718/
(prezentace spolku od času 2:45:20)
v on-line diskuzi s Ing. arch. Michalem Štěpařem o nápadu založit zahradu v Řepích a o vývoji
projektu: https://fb.watch/1RSdjiOh1W/

Spolek komunikuje s členskou základnou prostřednictvím e-mailu a uzavřené facebookové skupiny
Komunitní spolek Řepy (https://www.facebook.com/groups/kzrepy ). Výbor pořádá pravidelně
schůze, v roce 2020/1 kvůli epidemiologické situaci převážně v online prostoru.
Ve spolku pracuje skupina, která navrhuje bannery a dohlíží na výtvarnou stránku příspěvků.

Spolek zajistil prezentaci na www.givt.cz, kde
za každý nákup u spolupracujícího e-shopu
mají zapojené neziskové organizace procenta z
nákupu. Zákazník nic navíc neplatí. V roce 2020
příjmy z této aktivity nebyly.

Výběr článků ze zpravodaje Řepská 17 o činnosti spolku:
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Řepská 17, březen 2020 (3/2020).

Řepská 17, listopad 2020 (11/2020).
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Řepská 17, leden 2021 (1/2021).
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Hospodaření spolku
Hospodaření v roce 2019
Počáteční stav financí spolku ke dni 1.1.2019 činil plus 132 Kč.
Konečný zůstatek ke dni 31.12.2019 činil plus 12 689,05 Kč
Příjmy za rok 2019 činily 58 184,78 Kč a zahrnovaly
•
•
•

členské příspěvky 14 900Kč
grant MČ Prahy 17 na kulturu 40 000 Kč
Z toho částku 5 375,30 Kč spolek nevyčerpal a vrátil ji MČ v roce 2020.
příspěvky dárců 3 282 Kč.

Výdaje za rok 2019 činily 45 627,73 Kč a zahrnovaly:
ověřování podpisů, korespondenci, kopírování
pronájmy na besedy
honoráře lektorům
nákupy materiálu
logo Spolku
doména pro web na jeden rok

432,53 Kč
6 761,00 Kč
5 726,00 Kč
22 246,70 Kč
9 982,50 Kč
479,00 Kč

Hospodaření v roce 2020
Počáteční stav financí spolku ke dni 1.1.2020 činil plus 12 689 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2020 (bilance) byl kladný a činil plus 9 704 Kč.
Konečný zůstatek ke dni 31.12.2020 činil plus 22 393 Kč (částka zahrnovala zůstatek pro dočerpání
grantu MČ Praha 17 ve výši 4 327 Kč).
Účel
Členské příspěvky

Příjmy
21 100,00 Kč

Účel

Výdaje

Materiál – výstavba a provoz zahrady 11 011,10 Kč

Grant MČ 17 na rok 2020 20 000,00 Kč

Vratka grantu MČ 2019

5 375,30 Kč

Nájem záhonů na 2021

5 500,00 Kč

Spotřební materiál na akce

4 142,20 Kč

Dary

0,00 Kč

Pachtovné

4 000,00 Kč

Úrok

2,26 Kč

Vedení daňového účetnictví

4 000,00 Kč

Celkem příjmy

46 602,26 Kč

Pronájmy místností

2 541,00 Kč

Honoráře lektorům

1 900,00 Kč

Propagace (bannery, kopírování)

1 857,31 Kč

Poplatky

803,00 Kč

IT služby (domena, webhosting)

654,61 Kč

Dezinfekce a lékárnička

613,36 Kč

Voda

0,00 Kč

Daň

0,44 Kč
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Celkem výdaje

36 898,32 Kč

Plány na další období
Spolek bude pokračovat v roce 2021 v budování komunitní zahrady za využití finančních prostředků
z grantu MHMP. K úpravám projektu může docházet na základě zkušeností s provozem pozemku,
stavu půdy a úrovně zadržování vody získaných během prvního roku.
Pořádání komunitních společenských i vzdělávacích akcí v rámci možností karanténních opatření
bude podpořeno zbylou částí grantu MČ Praha 17.
Spolek se bude věnovat rozvoji prostoru pro společné setkávání řepských občanů a tvorbě
mezigeneračních vztahů.
Za výbor spolku: Lukáš Pokorný, předseda
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Obrázek 2 Projekt komunitní zahrada v Řepích
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