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PRÁH JIŽNÍ MORAVA, z. ú.
NÁZEV ORGANIZACE				
Práh jižní Morava, z. ú.
IČO							702 88 101
V rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu U, vložce číslo 177
BANKOVNÍ SPOJENÍ A ČÍSLO ÚČTU		
Sberbank, CZ 4010039900/6800
PRÁVNÍ FORMA A TYP ORGANIZACE		
zapsaný ústav
ADRESA ORGANIZACE				
Tuřanská 12, 620 00 Brno
TELEFON						
545 229 339, 545 219 086
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FACEBOOK 						www.facebook.com/prahjiznimorava
				
www.facebook.com/cafe-prah
							www.facebook.com/galerieprah
							www.facebook.com/peerporadna

ORGÁNY ORGANIZACE V ROCE 2018
STATUTÁRNÍ ORGÁN
ředitelka:
PaedDr. Blanka Veškrnová
SPRÁVNÍ RADA
předsedkyně: Jana Podrápská
členka rady: MUDr. Lenka Vachková
členka rady: MUDr. Květoslava Vrbová
REVIZOR
			Ladislav Nešněra

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
AKS - Asociace komunitních služeb v psychiatrii
ANNO - Asociace nestátních neziskových organizací JMK
ČRSS - Česká rada sociálních služeb
APSS - Asociace poskytovatelů sociálních služeb
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Vážení příznivci, kolegové, donátoři, uživatelé našich služeb,
rok 2018 byl rokem našeho intenzivního zapojení do reformy péče o duševní zdraví v ČR: Uspořádali jsme
seminář „Aktuální stav transformace péče o duševní zdraví v JMK“ za účasti gestorů jednotlivých projektů
deinstitucionalizace MZČR a dvě veřejné besedy o transformaci psychiatrie. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
navštívil naši organizaci jako tu, která poskytuje kvalitní služby lidem s duševním onemocněním v komunitě.
Za podpory finančních prostředků z fondů EU jsme poskytovali stejně jako v předchozím roce terénní služby
v okresech Hodonín, Břeclav, Blansko, Znojmo a spolupracovali s organizací Piafa, z. ú. ve Vyškově.
V jednu chvíli jsme realizovali až 10 evropských projektů, což bylo mimořádně namáhavé pro pracovníky
okresů i pracovníky v projektové kanceláři a provozu, zejména při přesném vykazování indikátorů projektů,
ke kterým jsme se zavázali.
Získali jsme finanční prostředky na pilotní provoz Centra duševního zdraví, které realizujeme společně
s FN Brno - psychiatrickou klinikou a poskytovali jsme zdravotně–sociální služby ve třetině města Brna.
Při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním jsme používali metodu IPS Individual placement and support ( neboli individuální umístění a podporu) a na otevřeném trhu práce se nám podařilo zaměstnat 103 osob
s duševním onemocněním. Společně s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity jsme slavnostně zahájili
provoz Cafe Práh de iure. Do Café Práh de iure i do naší „vlajkové lodi“ Café Práh jsme začali dodávat výrobky
studené kuchyně. Výrobnu studené kuchyně (s občasným pečením) jsme zřídili v sídle organizace v Tuřanech.
Naše chlebíčky a domácí koláčky se staly chloubou našich cateringů. Prodej výrobků chráněných dílen jsme
přemístili z Vaňkovky do Galerie Práh na Křenové ulici, kterou jsme slavnostně otevřeli v létě.
Pokračovala intenzivní spolupráce s Psychiatrickou klinikou FN Brno, s Psychiatrickou nemocnicí Brno,
psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice Brno, psychiatrickým oddělením nemocnice Znojmo, ambulantními psychiatry a psychology v Brně / okresech Jihomoravského kraje.
Za podpory Jihomoravského kraje jsme získali auto pro břeclavský tým. Podíleli jsme se na vzniku týmu
časné intervence v okrese Blansko a podpořili jsme vznik hnutí lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
Naše organizace poskytla podporu více než 1000 lidem s duševním onemocněním a jejich příbuzným.
Nemohli bychom poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním bez spolupráce s odborníky
a bez pomoci partnerů, sponzorů, dobrovolníků a přátel.
Jménem Prahu jižní Morava, z. ú. každému z nich děkuji za podporu a pomoc.
PaedDr. Blanka Veškrnová
ředitelka organizace
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V ROCE 2018 PRÁH JIŽNÍ MORAVA POSKYTOVAL
PODPORU DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝM
SPOLUOBČANŮM PROSTŘEDNICTVÍM ŠESTI
REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Práh - odborné sociální poradenství
Práh - sociální rehabilitace
Práh - chráněné bydlení
Práh - podpora samostatného bydlení
Práh - centrum denních služeb
Práh - sociálně–terapeutické dílny

A

DÁLE PROSTŘEDNICTVÍM

Projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR:
• Podpora vzdělávání a zaměstnávání,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009800,
• Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním na Břeclavsku,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009456,
• Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje,
registrační číslo CZ. 03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207
• Začleňování lidí s duševním onemocněním prostřednictvím komunitní práce,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006464
• Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007803
• Dobří sousedé jsou také na Blanensku,
registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624
(projekt realizujeme v roli partnera organizace ZAHRADA 2000 z. s.)

Projektů ukončených v roce 2018:
• Podpora zaměstnávání 3,
registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651
• Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001551

Projektů financovaných ministerstvem zdravotnictví:
• Centrum duševního zdraví Brno v rámci Podpory vzniku Center duševního zdraví I,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672

Projektů financovaných Jihomoravským krajem:
• Auto pro Práh

Projektů financovaných Statutárním městem Brnem:
• Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 2018
• Café Práh

Systému chráněných pracovních míst
Volnočasových aktivit vedených dobrovolníky
Akcí destigmatizačního charakteru
Seminářů a workshopů určených odborné i laické veřejnosti
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KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Práh jižní Morava, z. ú. poskytl v r. 2018 podporu a pomoc cca 1000 osobám, lidem s duševním onemocněním
a velkému množství účastníků projektů (lidem s duševním onemocněním, rodinným příslušníkům, příslušníkům Policie ČR , RZS, studentům SŠ, VŠ, pracovníkům samospráv a dalším).
Práh - odborné sociální poradenství
Počet klientů: 164
Práh - sociální rehabilitace
Počet klientů: 487
Počet klientů v oblasti práce: 117
Práh - podpora samostatného bydlení
Počet klientů: 35
Práh - chráněné bydlení
Počet klientů: 29
Práh - centrum denních služeb
Počet klientů: 72
Práh - sociálně–terapeutické dílny
počet klientů: 77
CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
V r. 2017 bylo v Prahu obsazeno 85 chráněných pracovních míst (pracovníci v šicí dílně, administrativě,
v Café Práh, Café Práh de iure, v odbytu, úklidu a údržbě, peer pracovníci).
K 31. 12. 2018 jsme ukončili poskytování sociálních služeb Odborného sociálního poradenství,
Centra denních služeb a snížili na polovinu poskytování služby Sociálně–terapeutické dílny. Úvazky z těchto
služeb jsme převedli k 1. 1. 2019 do služby Sociální rehabilitace.
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CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ BRNO (CDZ)

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ BRNO bylo od září 2018 finančně podpořeno z MZČR
jako jeden z pěti pilotních projektů.
Poskytuje komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním ve spádových oblastech na území Brna-města. Zajišťuje akutní péči a časnou intervenci, léčbu a dlouhodobou podporu
lidí s chronickým průběhem duševní nemoci v jejich běžném prostředí.
Základem Centra duševního zdraví Brno byl terénní tým složený ze 16 pracovníků organizace
Práh jižní Morava, z. ú. (sociálních pracovníků, psychologů, peer pracovníka) a z pracovníků psychiatrické kliniky FN Brno (psychiatrických sester, psychiatrů a klinických psychologů). Klientům poskytovalo
zdravotně–sociální službu v jejich přirozeném prostředí v městských částech Brna: Brno-střed, Bystrc,
Bosonohy, Bohunice, Kohoutovice, Jundrov, Starý Lískovec, Nový Lískovec a Žebětín.
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PODPORA V OBLASTI PRÁCE
Zaměstnanci Prahu podporovali klienty v hledání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce
bez předchozího tréninku na chráněných místech. Při podpoře lidí s duševním onemocněním využívali
metodu IPS (individual placement and support).

2016

2017

2018

Spolupracujících zaměstnavatelů: Spolupracujících zaměstnavatelů: Spolupracujících zaměstnavatelů:
10
40
62
Zaměstnaných klientů:
50

Zaměstnaných klientů:
63

Zaměstnaných klientů:
103

Zaměstnavatelé:

Česká pošta, KFC, Kaufland,
Agro Tuřany, Simeva,
Forcroup group, AmRest,
Sansimon, Meta Brno

Premiera Sweet,
Technické muzeum,
Stavebniny Dek, KFC,
Práh jižní Morava, IKEA,
Diplomka 24, Invia, Workpoint,
Cafe Práh, Agentura Mája,
Lubomír Schwarz,
Bílovická pekárna, WorkPoint,
Jigab

Grand hotel Brno, CCC Shoes,
Notino, Tesco, Česká pošta,
MŠ: Synkova, Helceletka,
Farma pod Mohylou, Allium,
Galerie Práh, LiveCall, Makro,
PTL, Brněnská Drutěva,
Vesna., Lipka, Arbella

Profese:
Roznos tiskovin, pomocný kuchař,
Prodavač, administrativní pracovdoplňování zboží, zahradník,
ník, ostraha exponátů, správce
uklízeč výrobních hal,
webových stránek, aranžér,
přípravné práce v kuchyni,
OSVČ - kosmetička …
kompletace výrobků …
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Číšník, stájník, asistentka ředitele,
manažer provozu, rozpočtář,
grafik, analytik dat,
dozor v muzeu, IT specialista …

TERÉNNÍ TÝMY
Terénní týmy Brno, Hodonínsko, Znojemsko, Břeclavsko a Blanensko
Terénní týmy podporovaly lidi se závažným duševním onemocněním, se kterými měly navázanou spolupráci
a další aktivně vyhledávaly. Při vyhledávání kontaktovaly spolupracující subjekty, tak, aby se pomoc dostala
k těm nejpotřebnějším. Týmy byly složeny ze sociálních pracovníků, peer pracovníků, psychologů, zdravotnických sester a psychiatrů v konzultující roli. Pracovníci týmů spolupracovali ve prospěch klientů s dalšími sociálními službami, policií, rychlou záchrannou službou, sociálními pracovníky měst a obcí, pracovníky OSPODU
i úřadů práce. Pokud to bylo možné, pracovali i s okolím klienta, s příbuznými, přáteli, zaměstnavateli nebo
učiteli.
Práce terénních týmů:
Při kontaktu podle popisu situace pracovníci tyto situace vyhodnotili, navrhli řešení a pomohli je zajistit. Tým vyjížděl za klienty pomáhat řešit akutní problémy přímo do jejich bydliště. Členové týmu na místě
zmapovali situaci, pomohli klientovi i jeho blízkým s jejich řešením. Bylo-li to potřeba, pomáhali kontaktovat další sociální a zdravotní služby a koordinovali jejich spolupráci. Terénní týmy poskytovaly i návaznou
službu po skončení hospitalizace. Klientům, kteří měli problémy se zvládáním běžných životních situací,
pomáhaly s vedením domácnosti, finančním hospodařením, péčí o sebe, zajišťovaly doprovod k psychiatrovi,
dalším lékařům, na úřady atd. Pracovníci týmů navštěvovali klienty i několikrát týdně. Monitorovali jeho zdravotní stav. Došlo-li k jeho zhoršení, pomáhali ho řešit ve spolupráci s ambulantním psychiatrem a psychiatrickými zařízením v Brně nebo v místě bydliště.

Řešili jsme například

I toto pomáháme řešit
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V rámci projektu „Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním“, který
byl mimo jiné zaměřen na síťování služeb v jednotlivých okresech JMK vznikla v těchto okresech metodika
sdílené péče pro práci s lidmi s duševním onemocněním. V rámci metodiky byl nastaven systém sdílené
péče o klienta prostřednictvím case managementu.
Na závěr společné práce Práh jižní Morava, z. ú. uspořádal konferenci:
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ZAMĚŘENÍ NA VEŘEJNOST
CAFÉ PRÁH
V Café Práh jsme tradičně pořádali velmi úspěšné kulturní akce. Kulturní program se zde konal každý
všední den. Měsíčně zde proběhlo průměrně přes 30 akcí, čímž se Café Práh zařadilo kvantitou pořadů
na přední místo mezi brněnskými kulturními centry. V roce 2018 proběhlo 261 pořadů, které v Café Práh
navštívilo 20 500 diváků.
CAFÉ PRÁH de iure
Novou kavárnu Café Práh de iure jsme otevřeli v září na Právnické fakultě MU za účasti paní děkanky
Doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. a náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala. Kavárna je otevřena každý
pracovní den od 9 do 17 hodin. V příjemném prostředí zde probíhají pracovní schůzky, debaty nad otázkami
práva, politiky, sociální práce ... nebo zde lze najít místo pro odpočinek pro urovnání myšlenek před zkouškou,
nebo po ní.
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Obě kavárny byly zásobovány z naší nové výrobny studené kuchyně s občasným pečením, která zahájila
činnost v sídle organizace na Tuřanské 12 v Brně.
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GALERIE PRÁH
Obchůdek s našimi výrobky jsme přestěhovali z Galerie Vaňkovka do našich prostor na ulici Křenová, kde jsme
vybudovali přímo galerii. Prodáváme výrobky naší šicí i sociálně–terapeutické dílny. Galerie Práh je „královstvím“ Zuzany Rosecké, která naučila klienty sociálně–terapeutické dílny pracovat s vitrážemi.
Takto jsme ji otevírali …
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AKCE DESTIGMATIZAČNÍHO CHARAKTERU
Měsíc bláznovství - duben 2018
Dny duševního zdraví - říjen 2018
Stejně jako v předchozích letech jsme se zaměřili na pravdivé informování o duševních nemocech. Uspořádali jsme dva semináře na téma aktuální stav reformy péče o duševní zdraví a dvě veřejné diskuse na stejné
téma. Velký zájem byl o večer, kde své příběhy vyprávěli lidé se zkušeností s duševním onemocněním, tentokrát společně se svými rodiči.

Seminář

Příběhy …

Rozrůstaly se aktivity vedené dobrovolníky. V r. 2018 koordinovaly dobrovolníky
Kateřina Václavičová a Marie Jahodová, kterou vystřídala Jana Musálková. V r. 2018 pracovalo
v Prahu 81 dobrovolníků.
Dobrovolníci vedli tradiční skupinové aktivity francouzštinu, němčinu, angličtinu aj. Většina dobrovolníků
se setkávala s klienty individuálně a trávila s nimi volný čas.
Velká část dobrovolníků také pomáhala na jednorázových akcích jako jsou zahradní slavnosti nebo různé
akce destigmatizačního charakteru. Pracovali u nás také dobrovolníci z organizace Tamjdem a zahraniční
dobrovolníci, kteří pomáhali s manuální prací na zahradě.
- 17 -

SPOLUPRÁCE PŘI INFORMOVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ
KLIENTŮ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Nejintenzivnější spolupráce probíhala s lékaři a psychology Psychiatrické kliniky FN Brno na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi FN Brno a Prahem jižní Morava, z. ú.
Pokračovaly v předchozích letech započaté aktivity Krizového centra a terénního týmu. Vzniklo společné Centrum duševního zdraví.
Pokračovala tradiční spolupráce s pracovníky Psychiatrické nemocnice Brno - Černovice, která byla
od roku 2000 do roku 2016 členem organizace.
Lékaři a v psychiatrické sestry v Psychiatrické nemocnici vytipovávali vhodné klienty a zprostředkovávali
pacientům návazné služby. Rozvíjela se koordinace práce také v případě hospitalizace pacientů. Spolupráce
se dále rozvíjela i mezi case managery a ambulantními psychiatry na PK, ve Vojenské nemocnici Brno.
Spolupracovali jsme s většinou ambulantních psychiatrů v Brně.
Pokračovali jsme v síťování služeb - s Městskou policií Brno i Policií ČR, praktickými lékaři, s pracovníky záchranné služby. Běžně jsme spolupracovali také s rodinnými příslušníky, blízkými a známými našich
klientů.
Úzce jsme spolupracovali s psychiatrickým oddělením Nemocnice Znojmo, se kterým máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Psychiatr, psychiatrická sestra a psycholog z psychiatrického oddělení s námi
spolupracují v rámci pravidelných porad a psychiatrických konzultací; psychiatrická sestra se navíc účastní
terénní práce.
Spolupráce v okrese Hodonín pokračovala s institutem psychosociální péče o. p. s. (psychiArt).
Spolupracovali jsme v rámci podpory jednotlivých klientů s psychiatrem MUDr. Vítězslavem Pálenským,
klinickým psychologem i psychiatricku sestrou. Rovněž jsme intenzivně spolupracovali se sociálními pracovníky měst Hodonín a Veselí nad Moravou.
Terénní tým Břeclav úspěšně spolupracoval s Městským úřadem Břeclav, rozšířil spolupráci i s dalšími odborníky a současně také kapacitu pro klienty.
Rozvoj spolupráce Terénního týmu Blansko probíhal v rámci pořádaných mezioborových a mezirezortních setkání, telefonickou formou, a zejména na osobní bázi při setkáních s konkrétními odborníky (psychiatry,
psychology, sociálními pracovníky), institucemi (MěÚ, policií) a blízkými a rodinnými příslušníky klientů.
Spolupracovali jsme s dalšími neziskovými organizacemi v Brně i v okresech JMK - např. s organizacemi Podané ruce, o. p. s., Triádou, Armádou spásy, Ratolestí, DROMem, Diakonií ČCE, Piafou Vyškov atd.
Dále se studentskými projekty SPOLU, NEVYPUSŤ DUŠI a PSYCHOBRANÍ.
Smlouvu o spolupráci máme uzavřenu s Diakonií ČCE, střediskem v Brně.
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1. 1. 2017 VZNIKL PRÁH JIŽNÍ MORAVA, z. ú.
Poslání
Práh jižní Morava, z. ú. nabízí lidem s duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu
při jejich začleňování do běžného života.
Cíle
Dát lidem s duševním onemocněním takovou podporu a pomoc, aby mohli samostatně bydlet,
pracovat, studovat a trávit volný čas podle svých přání a potřeb v prostředí, které si sami vybrali
k životu.
Aktivně vyhledávat lidi s duševním onemocněním, kteří nejsou schopni o pomoc požádat.
Zapojovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním do poskytování služeb.
Podpořit příbuzné osob s duševním onemocněním tak, aby se dokázali vyrovnat s onemocněním
svých dětí a porozuměli projevům nemoci.
Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.
Přispět k rozvoji péče o lidi s duševním onemocněním poskytované v přirozeném prostředí:
• Aktivně se podílet na veřejné diskusi k vytváření koncepcí psychiatrické péče v ČR a v Jihomoravském kraji.
• Spolupracovat se zdravotnickými službami, policií, s rychlou záchrannou službou i s ostatními organizacemi státní správy a samosprávy při podpoře lidí s duševním onemocněním v přirozeném prostředí.
• Realizovat takové projekty, které umožní setrvat lidem s duševním onemocněním co nejdéle v jejich
přirozeném prostředí (asertivní komunitní týmy, centra duševního zdraví, podporované zaměstnávání,
sociální podnikání).
• Spolupracovat se zaměstnavateli při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu
práce.
• Vzdělávat odborníky i veřejnost.
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POSKYTOVAT SLUŽBY NÁM
FINANČNÍMI PROSTŘEDKY UMOŽNILI
Evropská unie, Evropský sociální fond Program OPLZZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - prostřednictvím Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj / Statutární město Brno - odbor sociální péče, odbor zdraví, odbor kultury
Úřad práce Brno-město / Město Blansko / Město Břeclav / Město Znojmo
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo
materiálně podpořili
Mgr. VLADIMÍR PECHMANN			
KPMG Česká republika, s. r. o.		
KPMG Legal, s.r.o.
MUDr. MARIE PETRÁSOVÁ			
PhDr. JANA VRÁNOVÁ			
SVATOPLUK JERGL
KVĚTOSLAVA ŠMERKOVÁ			Ing. LIBUŠE OHNISKOVÁ		
MEDIPL, s. r. o.
PhDr. Ing. JANA SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ		
MUDr. HELENA TRÁVNÍKOVÁ		
TOMÁŠ LAZ
MUDr. STANISLAVA HEYDUKOVÁ		
DATRON TECHNOLOGY CT, s. r. o.
UNIFAST, s. r. o.
MUDr. DANIELA HRUBÁ			ABB					RADKA PROCHÁZKOVÁ
RNDr. JITKA KELBLOVÁ			LUCIE KOMÁRKOVÁ			MUDr. DRAHOSLAVA KRÁLOVÁ
UNIMAGNET s. r. o.				MICHAL CHURAVÝ			Ing. JOSEF VEŠKRNA
BARBORA ZAVORALOVÁ MOŘKOVSKÁ
Persian Flaw
Tryo
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Znojmo, p.o. 				
ECE
Dobrovolníci v roce 2018:
Eva Vlčková, Petr Krejčí, Tereza Bálková, Tereza Bečičková, Ivana Menšíková, Nikol Kvardová, Marie Černochová,
Jiří Cupák, Mária Běhalová, Veronika Schelleová, Marie Szopová, Miloslava Hazuchová Strungová, Alexandra Ocásková,
Nina Novaková, Edita Prosečová, Katarína Csicsaiová, Silvie Kocanová, David Havel, Lenka Kalivodová, Martin Kačeriak, Marta Duchoňová, Iveta Kociánová, Veronika Tóthová, Kateřina Lenartová, Kateřina Blisová, Martina Baláková,
Simona Filipová, Samuel Rubín, Tereza Chvojková, Monika Drgelová, Eliška Bumbová, Barbora Sofková, Erika Machačová, Martina Svobodová, Ludmila Odehnalová, Eva Paterová, Marie Magdaléna Bajcurová, Dominik Kovář, Daniela Rellová, Monika Vodová, Alexandra Pospíšilová, Marie Havránková, Hana Netočná, David Kremeník, Hana Kovalová, Jarmila
Žaliová, Gabriela Binderová, Tomáš Chovanec, Tereza Šimonková, Krystína Glozneková, Tereza Dohnalíková, Balát Filip,
Daniel Melichar, Eva Krylová, Mgr. Martina Staňková, Alexandra Kallová, Jiřina Růžičková, Egon Horký, Alena Kekukh,
Viktor Sova, Kateřina Hoferková, Andrea Kuchařová, Anna Kratochvílová, Michaela Štenclová, Eva Vraníková, Jacqueline
Lumande, Andrea Klevarová, Tereza Hranošová, Anna Zummerová, Anna Karásková, Jan Kříž, Lenka Marenčíková, Jana
Tesařová, Magdalena Hopjanová, Marianna Šupolíková, Mgr. Jaroslava Jelínková, Zuzana Bratová, Veronika Gréšková,
Ladislav Jašek, Pavlína Myšáková, Dominika Bohatcová
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